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AÇÃO DE BIOESTIMULANTE NA GERMINAÇÃO DE SEMENTES, VIGOR DE

PLANTULAS, CRESCIMENTO RADICULAR E PRODUTIVIDADE DE SOJA

(GZgcine max (L.) Merrill), FEIJOEIRO (P/taseoZus tmZgads L.) E ARROZ

(Or11za satíua L.)

Autor: ELVIS LiMpA VIEIRA

Orientador: Prof. PAULO ROBERTO ])E CAMARGO E CASTRO

RESUMO

Os experimentas foram conduzidos no Laboratório de Fisiologia Vegetal

e em casa de vegetação do Horto Experimental de Botânica, ambos

dependências do Departamento de Ciências Biológicas da ESALQ-USP, no
período de agosto de 1998 a dezembro de 2000.'Verificaram-se os efeitos do

bioestimulante Stimulate l0,009% de cinetina, 0,005% de ácido giberélico, e

0,005% de ácido indolbutíricol, sobre a germinação de sementes, vigor de
plântulas, crescimento radicular e produtividade das plantas, como também

estabeleceram-se concentrações do produto para as culturas selecionadas,

referentes a sua aplicação via semente. Selecionaram-se as culturas da soja

IGZycíne max (L.l Merrill cv. IAC-8-21, feijoeiro (PhaseoZus t..,zzZgaHs L. cv.

Cariocas e arroz (Oryza safíua L. cv. Primaveras e as concentrações de
Stimulate (l,O; 2,0; 3,0; 4,0 e 5,0 ml/0,5 kg de sementes}, 3,0 ml de água

destilada/0,5 kg de sementes, foi utilizada como controle (concentração zero
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de Stimulatel. O bioestimulante foi aplicado diretamente sobre as sementes e

uma hora após a aplicação os ensaios foram instalados. O delineamento

experimental adotado foi o inteiramente casualizado com 6 tratamentos

jconcentraçõesl e 4 repetições. Os resultados foram submetidos a análise de

regressão. Testes de germinação de sementes e de vigor de plântulas, foram

instalados em laboratório, e os estudos a respeito do crescimento dos sistemas

radiculares das plantas, foram efetuados em rizotrons instalados em casa de

vegetação. As avaliações relacionadas com a produtividade das plantas, foram

realizadas também em casa de vegetação. Observou-se que não ocorreram

problemas de Hitotoxicidade nas sementes, plântulas e planta das culturas
avaliadas. A germinação de sementes e o vigor de plântulas foram favorecidos

pelas aplicações de Stimulate, apresentando resultados significativos em
relação ao controle. Os sistemas radiculares das plantas originadas de
sementes pré-tratadas com o bioestimulante, apresentaram valores, no
crescimento radicular vertical, comprimento radicular total e na velocidade de

crescimento radicular vertical de raízes, significativamente superiores aos

registrados na concentração zero de Stimulate, principalmente, a variável

crescimento radicular vertical. As variáveis relacionadas com a produtividade

das plantas, apresentaram aumentos expressivos em comparação a
concentração zero de Stimulate. A utilização dos rizotrons proporcionou

sucessivas, fáceis e rápidas determinações referentes ao crescimento radicular

das plantas. Novos estudos a respeito das ações do Stimulate sobre as
sementes, plântulas e plantas, devem ser implementados, para melhor
compreensão e entendimento dos efeitos morro-fisiológicos do produto sobre as

plantas.



BIOSTIMULANT ACTION ON SEEDS GERMINATION, SEEDLINGS

VlIGOR, R00T GROWTH AND YIELD OF SOYBEAN (GZpcÍne max (L.)

MerriU 1, COMMON BEANS IP/taseoZus zmZgar+s L.) AND RICO (Oryza sátira

L.)

Author: ELV{S LIMA VIEIRA

Adviser: Prof. PAULO ROBERTO DE CAMARGO E CASTRO

SUMMARY

The trials were carned out within the Plant PhysioloW Laboratory and in

the greenhouse of Experimental Botany section, of the Department of
Biological Sciences at ESALQ-USP, from August, 1998 to December, 2000.

The effects of biostimulant Stimulate (0,009% of kinetin, 0,005% of gibberellic

acid and 0,005% of indolbutyric acid), were veriüied on seeds germination,

seedlings vigor, root growth, and crop yield. Also, were established

concentrations of product applied by seeds. Were used crops of soybean

(GZycíne max IL.l Merrill cv. IAC- 8-21, common bean (PhaseoZus l/tlZgaHs L. cv.

Carioca), and rice (Oryza saüua L. cv. Primaveras submitted to the

concentrations of Stimulate (l.O; 2.0; 3.0; 4.0 and 5.0 ml/0.5 kg of seeds), and

3.0 ml of distillate water/0.5 kg of seeds was utihzed as control (zero

concentration of Stimulatel. The biostimulant was applied directly to the seeds

and after one tour the trials were camed out. The experiment design adopted

was completely randomized with 6 treatments (concentrationsl and tour
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replications. The resulta were analyzed using regression. Teses of seeds

germination and seedlings vigor were installed in laboratory, and the studies of

root growth were evaluated using rizotrons in greenhouse conditions. Any

problem with phytotoxicity on seeds, seedlings and planta of the analised crops

were observed. Seeds germination and seedlings vigor were favoured by
Stimulate applications, showing signinicant differences related to contrai. The

root system of plants originated from seeds pre-treated with the biostimulant,

showed differences on vertical root growth, total root length, and vertical root

growth speed, signiíicantly superior to the zero concentration of Stimulate,

mainly the parameter vertical root growth. The parameters related to the yield,

showed expressive increasement in contrast to the zero concentration of

Stimulate. Successive, easy, and fast determinations on vertical root growth,
were proportionated by rizotrons. New studies on Stimulate action on seeds,

seedlings and planta should be implemented for better comprehension and
understanding of its morphophysiological effects.



lINTRODUÇAO

O uso de reguladores vegetais na agricultura tem mostrado grande

potencial no aumento da produtividade, embora sua utilização ainda não seja

uma prática rotineira em culturas que não atingiram alto nível tecno1(5glco.

Reguladores vegetais são substâncias sintetizadas que aplicadas exogenamente

possuem ações similares aos grupos de hormõnios vegetais conhecidos

jauxinas, giberelinas, citocininas, retardadores, inibidores e etilenol.

Hormõnios vegetais são compostos orgânicos, não nutrientes,
produzidos na planta, os quais a baixas concentrações jiO 4MI, promovem,

inibem ou modificam processos íisiológicos e morfológicos do vegetal. Os
hormõnios vegetais agem em conjunto nos processos de germinação,

crescimento, desenvolvimento e produtividade da planta, proporcionando o

equilíbrio necessário para que todas as atividades inerentes às etapas

fenológicas ocorram de forma harmónica.

As citocininas possuem grande capacidade de promover divisão
celular, participando assim do processo de alongamento e diferenciação

celular, principalmente, quando interagem com as auxinas. O ácido giberélico

possui efeito marcante no processo de germinação de sementes, avivando

enzimas hidrolíticas que atuam ativamente no desdobramento das substâncias

de reserva. As giberelinas também estimulam o alongamento e divisão celular.

As auxinas possuem ação característica no crescimento celular, agindo
diretamente no aumento da plasticidade da parede celular, conferindo a esta

alongamento irreversível.

Com a descoberta dos efeitos dos reguladores vegetais sobre as
plantas cultivadas e os bene6icios promovidos por estas substâncias de

crescimento, muitos outros compostos e combinações desses produtos têm
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sido pesquisados com a Hlnalidade de melhorar qualitativa e quantitativamente

a produtividade das culturas.

A mistura de dois ou mais reguladores vegetais ou de reguladores

vegetais com outras substâncias jaminoácidos, nutrientes, vitaminasl, é
designada de bioestimulante. Esse produto químico pode, em função da sua

composição, concentração e proporção das substâncias, incrementar o
crescimento e desenvolvimento vegetal estimulando a divisão celular,

diferenciação e o alongamento das células, podendo também, aumentar a

absorção e a utilização de água e dos nutrientes pelas plantas.

A pesquisa teve como objetivos:

Avaliar os efeitos do bioestimulante na germinação de sementes e no vigor

de plântulas de três cultivos anuais;

Estabelecer concentrações do bioestimulante para cada uma das culturas

avaliadas, no que se refere à aplicação via semente;

Monitoras e quantificar o crescimento do sistema radicular das plantas

cultivadas em rizotrons, sendo estas originadas de sementes pré-tratadas
com o bioestimulante;

Observar os efeitos na produtividade das plantas originadas de sementes

pré-tratadas com o bioestimulante



2REVISÃODELITERATURA

2.1 0s reguladores vegetais e o processo de germinação de sementes

Os bioreguladores vegetais são compostos orgânicos que, em
pequenas quantidades, inibem ou modificam de alguma forma processos

morfológicos e Hlsiológicos do vegetal. Na atualidade reconhecem-se cinco
grupos de bioreguladores vegetais: as auxinas, as giberelinas, as citocininas,

os retardadores e inibidores, e o eti]eno ICa]das et a]., 1990; Castro & Vieira,

20011. Essas substâncias naturais ou sintéticas, podem ser aplicadas

diretamente nas plantas (folhas, frutos, sementes), provocando alterações nos

processos vitais e estruturais, com a finalidade de incrementar a produção,
melhorar a qualidade e facilitar a colheita. Através destas substâncias pode-se

interferir em diversos processos, tais como a germinação, enraizamento,

floração, frutificação e senescência. Esta interferência pode ocorrer pela

aplicação dessas substâncias via semente via solo ou via foliar, para isso, elas

precisam ser absorvidas a 6im de que possam exercer sua atividade (Castro &

Melotto, 19891.

Os hormõnios são ativos em concentrações micromolares ou
submicromolares. Três aspectos devem estar envolvidos no sistema de
resposta: al os hormõnios devem estar nas quantidades suficientes nas células

adequadas; bl os hormõnios devem ser reconhecidos e capturados com força

por cada um dos grupos de células que respondem a eles. Existem proteínas

localizadas na membrana plasmâtica de células vegetais, que capturam os
hormõnios, são as proteínas receptoras, que possuem estruturas complexas

necessárias para o reconhecimento e captura; cl as proteínas receptoras

causam modificação metabólica nos hormõnios que conduzem a uma
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amplinlcação de efeito. Podendo haver vários processos de amplificação em
sequência, antes que ülnalmente se dê a resposta ao honnõnio (promoção,

inibição, alterações metabólicasl , segundo Salisbury & Rosé j19941.

Os reguladores vegetais podem atuar diretamente nas diferentes

estruturas celulares e nelas provocar alterações físicas, químicas e
metabólicas. Em primeira instância os hormõnios agem primeiro, não no
núcleo, mas g: nível de membrana plasmática, onde estão localizadas as

proteínas receptoras ISalisbury & Rosé, 19941.

Para Salisbury & Rosé j19941, é evidente que uma das ações

hormonais, é controlar a atividade genética bioquímicamente. Deve-se ressaltar

que a ativação de genes representa um grande processo de amplificação, e que

a transcrição repetida de [)NA a RNAm, seguida por tradução de RNAm a
enzimas com notável atividade catalítica a baixas concentrações, pode dar

como resultado muitas cópias de um produto celular importante. Estes

produtos determinam posteriormente como será composto um organismo, e

por conseguinte, seu fenótipo.

Existem vários pontos de controle no fluxo de informação genética do

DNA a um produto molecular. Um dos mais importantes se representa a nível

de transcrição do [)NA. Outro ponto, também no núc]eo, implica no
processamento de Riam, que é controlado por enzimas cuja ação deve estar

regulada, e desta regulação participam os hormõnios. Em seguida o RNAm

deixa o núcleo, via poro nuc]ear, e no citosso] pode traduzir-se nos ribossomos

ou ser degradado por ribonucleases. Se ocorre a tradução em enzima, a
modificação pós-tradução pode ocorrer por processos tais como fosforilação,

metilação, acetilação e glicosidação. Estes pontos também, podem ser afetados

por hormõnios ou por outros fatores ambientais como luz e temperatura.

O modelo de ação dos hormõnios, inicia-se com a união do hormõnio

com a proteína receptora na membrana plasmática, na sua superHicie externa.

O complexo hormõnio-receptor atava uma enzima de membrana a fosfolipase c

IPLC). A PLC hidroliza o grupo de fosfolipídios da membrana plasmática, tipo

4,5-bifosfato de fosfatidilinositol IPIP21, liberando o 1 ,4,5-trifosfato de inositol

(IP31 e o diacilglicerol (DAG), ambos ativos, sendo que este último apresenta o
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glicerol jinsolúvel em igual. O IP3 é muito solúvel em água e move-se até o
tonoplasto ou retículo endoplasmático, causando a !iberação de Ca'' para o

citossol. O DAG na membrana plasmática, ativa a proteína quinase IPKCI, esta

enzima utiliza ATP para fosforilar certas enzimas que regulam diversas fases

do metabolismo, a fosforilação causa desativação de algumas enzimas e ativa
outras.

O próprio horTnõnio pode também, causar abertura de canais de Ca**

na membrana plasmática, aumentando ainda mais a concentração de Ca'*

citossólico. A PKC é ativada pelo Ca**, que pode também, ativar algumas
quinases e pode se combinar com a calmodulina, fonnando o complexo Ca-

calmodulina (Cama, que ativa várias enzimas jquinases, NADquinase e
ATPasesl. As ATPases das membranas plasmáticas transferem o excesso de

Ca*' citossólico para fora da célula e parte é armazenado no vacúolo, com
]iberação de H* , para a parede celular, acidiHtcando-a, podendo ocorrer também

transporte de potássio K* para dentro da célula, podendo ser armazenado no

vacúolo. A acidinlcação da parede celular ativa enzimas (endo-trans-glicosilase)

que atuam nas micro6lbrílas de celulose da parede celular, rompendo e
refazendo ligações, aumentando a plasticidade da parede celular, favorecendo

o influxo de água e provocando o alongamento celular cação rápida). O retículo

endoplasmático e o complexo de Golgi podem, sintetizar a B-glucan sintetase e

vesículas contendo a enzima ou carboidratos, que participam diretamente da

síntese de parede celular (ação lentas. Neste processo o IP3, DAG e Ca'*,

funcionam como mensageiros secundários afigura 11, segundo Salisbury &

Rossj1994).

Carvalho & Nakagawa (20001, definem germinação como sendo o

fenómeno pelo qual, sob condições apropriadas, o eixo embrionário dá
prosseguimento ao seu desenvolvimento, que tinha sido interrompido, nas
sementes ortodoxas por ocasião da maturidade fisiológica. Segundo Ching

(1973), a germinação das sementes compreende três fases principais: a)

reativação dos sistemas pré-existentes, bl síntese de enzimas e formação de

organelas para o metabolismo de substâncias de reserva e cl formação de

componentes celulares de novo.
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Figura ] Modelo de ação hormonal com início na membrana plasmática. O

complexo hormõnio-recpetor atava 1+1 uma fosfolipase c IPLCI. A

PLC hidroliza um lipídio da membrana, o 4,5-bifostaío de
fosfatidilinositol (PIP21, liberando o 1,4,5-trifosfato de inositol jlP31 e

o diacilglicerol IDAGI. O IP3 se move em direção ao tonoplasto, onde

se combina com um receptor que ativa 1+1 uma bomba de Ca-. O

DAG que permanece na membrana plasmática, ativa a proteína

quinase c IPKCI. A PKC também é avivada pelo Ca- originado do

vacúolo, de forma que várias enzimas são fosforiladas pela PKC. O

cálcio também atava outras proteínas quinases, quando se
encontra livre ou unido a calmodulina jcomplexo COMI. O IP3 perde

os fosfatos por hidrólises para formar IPz e IP, convertendo se em

fosfatidiiinosito[ ([PI e outros ]ipídios fosfoinositídios IP]P e P]P21 na

membrana plasmática ISalisbury & Rosé, 19941.
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A germinação, morfologicamente, é a transpor"mação do embrião

contido na semente em uma plântula. Fisiologicamente, germinação é a
reativação do metabolismo e crescimento, os quais foram anteriormente

atenuados ou suspensos, e a mudança na transcrição de novas etapas do

programa genético. Bioquimicamente, é uma diferenciação sequencial de

oxidação e caminhos biossintéticos e restauração de típicos caminhos

bioquímicos e de crescimento vegetativo e desenvolvimento. A germinação é o

começo do crescimento do eixo embrionário e o início da continuidade do
crescimento, os quais estavam temporanamente suspensos durante a

quiescência ou a donnência, e a iniciação de um novo programa genético,

como por exemplo: a transcrição do genoma. Presumivelmente, os homlõnios

vegetais são os mediadores dos eventos bioquímicos que constituem a

germinação (Jann & Ámen, 19771.

Por definição, germinação incorpora aqueles eventos que começam

com a absorção de água por uma semente quiescente e seca e, termina com a

alongação do eixo embrionário (Bewley & Black, 19941. Para Bewley j19971, o

processo germinativo e pós-germinativo, pode englobar três fases distintas,

com acontecimentos Hisico-fisiológicos e metabólicos organizados, conforme a

Figura 2.

Para Ellis j1992), teoricamente, germinação de sementes, vigor e o

tamanho da semente, são os três aspectos da qualidade das sementes, que

podem influenciar na produção em campo, através de efeitos diretos e
indiretos. Nos efeitos indiretos incluem-se aqueles relacionados com a
percentagem de emergência e o tempo para emergência. Os efeitos diremos ou

subsequente desempenho da planta, são mais diHiceis de se perceber. Ressalta

que é possível detectar cada um destes efeitos somente em algumas

cücunstâncias.

O processo germinativo requer participação atava da complexa

maquinaria de síntese da célula, consistindo de uma série de enzimas, fatores

e cofatores, reguladores hormonais, ácidos nucléicos e caminhos outros ainda

não identificados, com os aparatos para provir a energia necessária para as
várias atividades de síntese.
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Segundo Bewley & Black 119941, os reguladores end(5genos podem

estar envolvidos em vários processos durante o desenvolvimento das sementes:

d
Ü
d
0
'a
.8
g
Q
a

.Q

<

Tempo

Figura 2 Tempo de duração e maiores eventos associados com o processo de

germinação de sementes e subsequente crescimento põs-germinativo

IBewley, 19971.

GERMINAÇÃO POS-GERMINAÇÃO

Fase l Fase ll Fase lll ,/

Mobilização das reservaVarmazenadas

.! Alongação das células d3/radicula
- v, /'

Ê Divisão celula:çlé' síntese de DNA
c.
8 Reparo de ])NA /';.E.g/

g :a''... novoRNAm
E : SinfÉse proteica com extratos de RNAm

.g ,//' Reparo de mitocõndrias

,á, Síntese de mitocõndrias

Ü/' Vazamento de solutos
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e No crescimento e desenvolvimento da semente, incluindo a detenção do

crescimento, priorizando assim a maturação da semente;

e Acumulação a annazenagem de reservas;

. Crescimento e desenvolvimento dos tecidos extra seminais;

e Armazenamento para posterior uso, durante a germinação e o rápido
crescimento da plântula;

e Diversos efeitos âlsiológicos em tecidos e órgãos, para o desenvolvimento do

fruto

Qs hormõnlos vegetais atuam como mediadores de processos

fisiológicos. Eles são considerados como os agentes primários da germinação. A

convicção sobre a importância destas substâncias como agentes da
germinação, é baseada nas conclusões a respeito de suas funções como

mediadores de processos fisiológicos, especialmente na mudança de um estado

fisiológico para outro (Jann & Ámen 19771.

De maneira geral as giberelinas estão envolvidas na transcrição
genética, as citocininas na tradução e as auxinas na permeabilidade das
membranas. Segundo Jann & Ámen j19771, os principais eventos hormonais

que ocorrem na germinação de sementes são:

al Bloqueio do etileno e translocação de auxina;

bl Dissipação do etileno;

cl Translocação de auxina e fomlação de giberelina;

dl Alongação celular e hidrólise de polímeros;

el Produção de citocininas e divisão celular;

Existem evidências experimentais na literatura, mostrando que os

compostos endógenos, promotores e inibidores do crescimento, estão
envolvidos diretamente no processo germinativo. Estas substâncias podem

trabalhar sozinhas ou em combinação com outras, durante o processo e,

também nos eventos pós-germinativo, como a mobilização de reservas.

Entretanto, existe ainda um limitado número de estudos a respeito das
mudanças nos níveis destas substâncias durante a germinação e subsequente

crescimento da plântula (Arteca, 19961.



A ativação enzimática ou a nova síntese de enzimas, durante a

germinação de sementes, ocorre de várias maneiras:

+ Enzimas pré-existentes as quais são ativadas durante a hidratação;

e Ativação de enzimas pré-existentes as quais estavam inativas;

+ Nova síntese de enzimas a partir de novo RNAm ou de RNAm pré-
existentes.

Diversas enzimas estão envolvidas no processo germinativo, como as

lipases, proteinases, fosfatases, hidrolases, calmodulina, carboxipepitidases e

outras IBewley & Black, 19941, diversos estudos sugerem que a síntese ou

ativação de algumas dessas enzimas são reguladas por substâncias de

crescimento IArteca, 1996).

As giberelinas possuem uma estrutura complexa, sendo

quimicamente isoprenóides. As diferenças entre as diversas giberelinas

residem no número e localização das duplas ligações e dos grupos hidroxílas

(Galston & Davies, 19721.

Nas plantas, as giberelinas determinam importantes alterações

fisiológicas, como: floração, partenocarpia, expressão sexual, senescência e

abscisão, germinação e quebra de dormência (Metivier, 1979al. Provavelmente

são sintetizadas nas regiões de crescimento, sementes em germinação,

endosperma, frutos imaturos, ápices de caules e raízes. São encontradas em

menor concentração nas raízes. Ao nível intracelular, os plastídeos são os

sítios de biossíntese. A remoção contínua de raízes de íejjoeiro causa nanismo

e o nível de GAI cai significativamente, enquanto que o de GA}9 (seu precursora

aumenta, indicando que algumas giberelinas são translocadas para as raízes

onde são convertidas em outras fobias IMetivier, 1979al. A translocação de

giberelinas exógenas é realizada na mesma velocidade de substâncias no

interior do floema como aminoácidos e carboidratos, movendo-se em todas as

direções no simplasto das plantas. O movimento das giberelinas, tanto

exógenas quanto endógenas, parece ser não polaHzado (Metivier, 1979bl.

As giberelinas possuem efeito estimulatório no processo germinativo,

quando aplicadas em sementes com dormência e também, em não dormentes.

Estas substâncias são moléculas extremamente ativas. No processo de



alongação de hastes, suas respostas podem ser notadas a níveis tão baixos

como IO ]o M, podendo elas incrementarem tanto a alongação celular como a

divisão celular ITaiz & Zeiger, 19981. As giberelinas podem estimular a
germinação de sementes, quando a dormência ou quiescência é imposta por

uma ampla variação de mecanismos, como: desenvolvimento incompleto do

embrião, resistência mecânica do envoltórío da semente, presença de

inibidores da germinação e fatores relacionados com a competência fisiológica

do eixo embrionário (Jones & Stoddart, 19771.

Segundo Copeland & McDonald (19951, existe um grande número de

giberelinas que promovem a germinação de sementes, mas a fonna mais
frequentemente utilizada é a do ácido giberélico (GA31. Ressaltaram também,

que anualmente o papel das giberelinas estai bem estabelecido com relação à

regulação do processo germinativo.

A multiplicidade dos efeitos da giberelina na regulação da síntese de

enzimas e secreção em células da camada de aleurona em cereais, indica que

este hormõnio tem potencial para regular a germinação de inúmeras maneiras

(Figura 3). A elaboração do sistema de endo-membranas e a síntese de novas

classes de RNA, podem servir para regular a síntese de proteínas necessárias

para o processo germinativo, enquanto mudanças nas características da

plasmalema e da parede celular, podem regular a importação e exportação de

materiais requeridos para o crescimento do embrião IJones & Stoddart, 19771.

As sementes podem necessitar de giberelinas para uma série de
eventos: ativação do crescimento vegetativo do embrião, mobilização das

reservas do endosperma e no enfraquecimento da camada de endosperma que

circunda o embrião, favorecendo assim seu crescimento (Taiz & Zeiger, 1998).

Embora a giberelina seja um favor essencial para a produção da a-amilase,

durante a germinação de sementes, ela pode não ser limitante. Para Trewavas

j19821, as alterações na responsividade ou sensitividade das células de

aleurona ao hormõnio, durante o desenvolvimento da semente, maturação e

germinação, pode ser de importância primária.

/
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Figura 3 - Participação da giberelina no desenvolvimento dos principais

substratos da respiração durante o processo de germinação de
sementes (AmorÍm, 19851.
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O ácido giberélico é capaz de estimular o crescimento em muitas

plantas e seu efeito tem sido atribuído basicamente na promoção de alongação

e divisão celular. Segundo Rêgo (19841, dados analíticos comprovam o fato de

que as giberelinas aumentam a produção de auxina, sendo provável que elas

estejam relacionadas com múltiplos processos bioquímicos, inclusive na

conversão do triptofano em auxina e na inativação da IAA-oxidase através de

ácido polihidroxicinâmico por ela produzido. A atividade das giberelinas, no

ápice da planta, diminui a medida que progride a distensão do eixo da
inílorescência, indicando que tal hormõnio é consumido durante o processo.

A aplicação de ácido giberélico (GA31 em sementes de abacateiro

(Persea nubfgena Williamsl 200 mg.LI aumentou a porcentagem de

germinação, enquanto que concentrações de 1000 -- 3000 mg.L ] não foram

eficientes em aumentar a velocidade da germinação de sementes desta fruteira

(Maraschin, 1989j. Em sementes de Caryocar brasíZíense, a aplicação de GA3

alterou a gemainação e a altura das plantas. Em soja, a taxa de alongamento

do hipocótilo está diretamente ligada à quantidade de GA, que age em
interação com o ácido abscísico (ABAS, segundo Bensen et al. li9901.

A aplicação de giberelinas biologicamente ativas, promoveu o

aumento no teor foliar de amido e sacarose em plantas de soja. São relatados

também, efeitos estimulantes da giberelina sobre a porcentagem de germinação

e o vigor de plântulas de soja (Mislevy et al., 1988; Kumar & Neelakandan,

19921. Noodén (19861 relatou que a senescência das folhas de soja foi atrasada

em 16 dias com a aplicação de giberelinas (GA3 ou GA4*7) associadas à
aplicação de citocininas. Neste caso o amarelecimento das vagens foi adiado de

2 a 4 dias.

Lima et al. (19921, após estudarem as ações do etileno e da giberelina

no crescimento e desenvolvimento inicial do arroz (Oríza sazFíua L. cv. IAC 4440)

"in vitro", constataram que a giberelina aumentou a número de folhas e o
comprimento das raízes no início do crescimento e as plantas tratadas com

etileno apresentaram aumento do número de folhas e da massa seca total.

Bevilaqua et al. (19931, concluíram que o ácido giberélico aumentou:

a emergência de plântulas de arroz (Oríza satíua L.) a campo, e o índice de



velocidade de emergência, e o comprimento da plântula e que, o uso deste

regulador de crescimento é compatível com os herbicidas comumente usados
na orizicultura.

Bevilaqua et al. j19951, avaliando os efeitos do regulador de

crescimento: ácido giberélico IGA31, em sementes de arroz de diferentes

cultivarem, nas concentrações de GA3: 0,0 e 1,0 g/50kg de sementes.

Concluíram que o regulador aumentou a emergência, a altura das plântulas e

a velocidade de emergência de plântulas. Observaram também, aumento do

número de partículas/m2 e da produtividade das lavouras em mais de 10%,

sob várias condições de clima e solo.

Castro et al. j1987al, observaram que o ácido giberélico em plantas

de milho IZea maus L.l causou aumento do comprimento da radícula,
diminuição do número de folhas, massa seca da raiz, caule e folhas, resultados

estes devido, provavelmente, ao estiolamento parcial causado por esse

regulador vegetal.

Ynoue et al. li9961, em experimento em condições de laboratório,
visaram avaliar os efeitos de reguladores vegetais na germinação de sementes

de vinagreira (JyÍbíscus sabdarÍE7a L.l. Utilizaram o processo de imersão

durante 24 horas, de sementes escariüicadas e não escariãicadas e os
tratamentos: água; 50 mg.L ] de GA3; 100 mg.L-i de GA3; 50 mg.L-i de GA4 +

GA7 + fenilmetilaminopurina; 100 mg.Li de GA4 + GA7 +

fenilmetilaminopurina; 40 mg.L l de fenilmetilaminopurina e 80 mg.L l de
fenilmetilaminopurina. Concluíram que o tratamento com 80 mg.L l de
fenilmetilaminopurina jcitocinina), provocou o mais efetivo aumento da

porcentagem de germinação de sementes escariíicadas de vinagreira e que o

GA4 + GA7 + fenilmetilaminopurina a 100 mg.L i, em sementes escariâicadas,

induziu a diminuição do tempo médio de genninação.

Leonel & Rodrigues (1999) estudaram os efeitos de giberelina,

citocininas e nitrato de potássio no processo germinativo de sementes de
limoeiro 'Cravo' ICífms Zimonía Osbeck), em condições de laboratório.

Verificaram que os reguladores vegetais utilizados não afetaram o processo de
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germinação das sementes e que os tratamentos com nitrato de potássio O, 1% e

0,2%, exerceram efeito inibitório sobre a germinação.

Zhang et al. j19971 contataram que aplicações de GA3 em sementes

de soja IGZycíne max IL.l Merrilll, aceleraram a emergência de plântulas, mas

diminuíram a nodulação e a acumulação de nitrogénio no início dos estádios

de crescimento da planta. Entretanto, estes efeitos negativos iniciais, foram

superados com o desenvolvimento das plantas. O ácido giberélico aplicado nas

sementes de soja, não influenciou na granação e no conteúdo proteico.

As citocininas são derivadas da base nitrogenada adenina, sendo que

seus efeitos fisiológicos na planta estão relacionados com divisão,
alongamento, diferenciação celular, retardamento da senescência, dominância

apical, germinação e quebra de dormência de sementes ICrocomo & Cabral,

19881. Elas também estão envolvidas com o desenvolvimento de organelas,
atividade enzimática, abertura estomática, desenvolvimento de frutos e

hidrólise de reservas das sementes ISalisbury & Rosé, 19941. A concentração

de citocinina nos tecidos varia de 0,01 a 1,0 pM. De uma maneira geral, as

maiores concentrações de citocininas são encontradas em regiões

meristemáticas ou em (órgãos em crescimento, como folhas jovens, sementes

em desenvolvimento, frutos e raízes. O meristema apical da raiz no entanto, é o

principal local de síntese de citocininas em plantas.

A cinetina, uma citocinina sintética, induz o crescimento não
somente através da divisão celular, mas também através de alongamento

celular. Em muitos casos, esses efeitos são duplicados com a presença de
auxinas, tendo sido observado não somente em tecidos estiolados como

também em células de folhas adultas, crescidas inteiramente sob luz, mas que

tinham parado sua expansão. Células corticais da raiz de fumo podem

expandir até 4 vezes o seu tamanho normal após tratamento com cinetina. As

citocininas e as auxinas são as classes de reguladores vegetais mais utilizadas

na cultura de tecidos. A formação de raiz, parte aérea e calo, em cultura de
tecidos, é regulada pela disponibilidade e interação, destas duas classes de

reguladores vegetais (Skoog & Miller, 1957; Hussey, 1978).
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Segundo Thomas j19771, as citocininas podem estar envolvidas no

processo de germinação de sementes, participando em alguns níveis de
controle:

al Controle a nível de gene;

bj Controle a nível de tradução;

c) Regulação das funções proteicas;

dl Regulação da permeabilidade de membranas;

el Regulação dos níveis de giberelinas.

Para Copeland & McDonald j1995j, as citocininas podem promover a

germinação de algumas espécies de sementes. A ação da cinetina é muito bem

conhecida neste particular. Estas substâncias podem quebrar a dormência
primária de algumas sementes, mas elas parecem ser mais eficientes na
superação da dormência secundária. Ressaltam que, o mecanismo de

regulação das citocininas sobre o processo germinativo, ainda não estar bem

conhecido, entretanto sugerem três possibilidades de regulação:

1. Mediação da transcrição;

2. Mediação da tradução;

3. Mediação da penneabilidade de membranas.

As sementes em germinação parecem possuir a capacidade de

sintetizar citocininas, uma vez que, aplicações exógenas destas substâncias,

podem atuar no eixo embrionário de várias espécies de sementes de
dicotiledõneas, induzindo a atividade enzimática nos cotilédones.

Possivelmente, o eixo embrionário pode atuar como sítio de biossíntese de
citocininas (Letham, 1994).

Segundo Horcart & Letham (19901, as citocininas tem estado

implicadas na germinação de sementes e nos rápidos eventos pós-
germinativos. As citocininas endógenas podem ter um papel na promoção do

crescimento da radícula. Existe boa evidência de que os processos de
mobilização das reservas durante os estádios de germinação de sementes,

podem ser regulados por üitohormõnios. Concluíram que embriões de sementes

de milho, em germinação, são capazes de biossintetizar citocininas
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A citocinina apresenta ação contrária àquela dos inibidores da
ger"minação, e é uma substância essencial para complementar a ação do ácido

giberélico em induzir a germinação, ou os processos enzimáticos, quando esses

são bloqueados por inibidores, como o ácido abscísico e/ou cumarina (Fraga,

1982)

Os principais centros de síntese auxínica são os tecidos

meristemáticos de órgãos aéreos, tais como gemas em brotamento, folhas

jovens, extremidades da raiz e flores ou inflorescências de hastes florais em

crescimento. A concentração de auxina pode variar bastante de um tecido para

outro; as concentrações mais elevadas encontram-se geralmente nos tecidos
onde a auxina é sintetizada e armazenada IMeyer et al., 19831. As auxinas
atuam no mecanismo de controle do crescimento do caule, folhas, raízes,

iniciação de atividade cambial em p]antas lenhosas e dominância apica]. A

principal ação das auxinas é no alongamento celular, sendo que, ao ser
incluída em meios de cultura, pode promover a divisão celular IKrikorian et al.,

1987) e induzir a formação de raízes (Mandes et al., 19801.

Existem várias substâncias sintéticas que têm atividade semelhante

a auxina endógena o ácido indolilacético (IAAI, como por exemplo o ácido

naftalenacético (NAAI, ácido 2,4-diclorofenoxiacético l2,4-DI e o ácido
indolbutírico (IBAI. Este último devido a sua capacidade de promover a
formação de primórdios radiculares, tem sido utilizado para provocar e acelerar

o enraizamento de estacas na propagação vegetativa de numerosas espécies

vegetais IAwad & Castro, 1989).

A nível celular, as auxinas promovem a expansão da célula, pois
estão envolvidas na incorporação de materiais na parede celular, afetando a

expansão celular, através do aumento da plasticidade da parede celular. Este

efeito de estimular a expansão celular se traduz num estímulo ao crescimento,

na escala macroscópica. O alongamento celular ocorre na presença de auxinas

e aumenta quando a concentração de auxina aumenta, dentro de uma gama

de valores relativamente largo, desde que não se verifiquem outros fatores

limitantes. A gama de concentrações ótimas para o alongamento celular varia
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bastante com o tipo de tecido vegetal; uma vez que diferentes órgãos vegetais

possuem diferente sensibilidade a concentração de auxina.

Para Bewley & Black (19781, os eventos fisiológicos associados com o

processo germinativo, ocorrem pré e pós a emergência da radícula. Esta
emergência pode ser estimulada pela acidificação das paredes celulares,

criando a possibilidade de que a extrusão de prótons (H*l, pode ser um
processo essencial para a germinação. A continuada da síntese protéica como

também a respiração, são necessárias para a expansão celular em hastes e

coleoptiles. Neste contexto, pode-se especular que os ácidos nucléicos,
proteínas e o metabolismo respiratório, ocorrem previamente para favorecer a

emergência da radícula. E expansão celular em tecidos de plantas é geralmente

considerado como sendo regulado por hormõnios, especialmente auxinas e

giberelinas. Existe relativamente pouca evidência de que tais substâncias

reguladoras do crescimento, funcionam como uma chave regulat(ária na

emergência da radícula. Entretanto, encontra-se bem estabelecido que

aplicações exógenas de certos reguladores vegetais em sementes, promovem

sua germüiaçao.

A auxina mais conhecida, o ácido indolilacético (IAA), têm sido
utilizado para incrementar a germinação de sementes de alface. As baixas

concentrações de auxina são geralmente promotoras ou indiferentes com
relação ao processo de germinação de sementes. Entretanto, muitos estudos

demonstram que a auxina possui pouco efeito na promoção deste processo

(Copeland & McDonald, 19951.

A influência de diversos fatores na gerlnlnação de sementes, tem sido

estudada extensivamente. Nestes fatores incluem-se: temperatura, água,
composição gasosa, luz, componentes do solo, vários compostos químicos e os

hormõnios vegetais. A influência destes fatores na germinação têm sido

pesquisada em relação ao metabolismo e a morfologia (Hilhorst & Toorop,

1997; Hilhorst, 19991.

Enquanto plantas e sementes respondem as aplicações de
reguladores naturais e sintéticos, existe uma tendência entre alguns
nisiologistas em contestar que os hormõnios vegetais, têm alguma função
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regulatória sobre os diversos órgãos vegetais IBerrie, 19841. Segundo este
pesquisador, o problema está na interpretação de resultados de experimentos

que utilizam altas concentrações de reguladores; as constatações não podem

ser desconsideradas, mas devem ser observadas com prudência.

A concepção de que a germinação é controlada por interação entre os

reguladores é baseada nas respostas de sementes, que são submetidas a

tratamentos com misturas de substâncias reguladoras aplicadas juntas ou em

sequência. As respostas fisiológicas para as substâncias aplicadas

simultaneamente talvez não refeita a interação fisiológica mas, talvez reílita

reações químicas entre os agentes, diferentes taxas de absorção, ou diferentes

taxas de ativação e metabolismo (Berrie, 19841.

2.2 Sistemas radiculares de plantas e as substâncias reguladoras de
crescimento

As raízes das plantas terrestres estão envolvidas na aquisição de

água e nutrientes disponíveis no solo, ancoramento da planta, síntese de
hormõnios vegetais e funções de armazenamento. O desenvolvimento do
sistema radicular envolve estratégias que são comuns no desenvolvimento de

órgãos de plantas e aspectos que são particulares das raízes. Todos os

aspectos do desenvolvimento radicular são profundamente afetados pelos

hormõnios vegetais, com fortes efeitos atribuídos a auxina, citocinina e etileno.

Existe grande dificuldade na interpretação dos efeitos de aplicações exógenas

de hormõnios vegetais nas taxas hormonais internas, ocorrendo considerável

controvérsia na literatura atual. Abordagens alternativas, tais como as análises

em plantas transgênicas nas quais taxas hormonais tem sido modificadas "in

vitro", para expressão hormonal de enzimas biossintetizadas e caracterização

de mutantes com redução da biossíntese hormonal ou alteração na
sensitividade, devem ajudar muito na resolução destas questões pendentes

ISchiefelbein & Benfey, 199 1).

O desenvolvimento de raízes laterais que se originam do periciclo

radicular, após a maturidade do protoxilema adjacente, possue seu
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desenvolvimento fortemente influenciado por fatores ambientais jsuprimento

de nutrientes, microrganismos da rizosfera, resistência do solo, etc.l e está sob

um controle hormonal particularmente exercido pela auxina e citocinina
IMarschner, 1995).

Segundo ltai & Birnbaum (19961, nos x=tltimos anos, os Hisiologistas

têm estado reavaliando os três dogmas a respeito dos hormõnios vegetais nas
raizes:

11 Que grupos especíHlcos de hormõnios vegetais têm funções específicas jex:

citocininas induzem a formação de raízes laterais, auxinas inibem a

alongação radicular e o ácido abscísico regula as gravirespostasl.

21 Que o nível de um particular hormõnio vegetal, determina a resposta que

este provoca.

31 Que os hormõnios vegetais são sintetizados em sítios especíÊlcos e atuam

em locais diferentes destes, em analogia com os hormõnios animais.

Matta (1999j aülrma que atualmente sabe-se que as raízes são

capazes de sintetizar todos os principais grupos de hormõnios vegetais.

Com relação as interações entre os hormõnios vegetais nas raízes,

três aspectos devem ser observados, segundo ltai & Bimbaum j1996l:

11 A influência mútua que certo nível de um hormõnio, têm no nível de
outro(sl hormõnio losl.

21 As alterações simultâneas que ocorrem no número de hormõnios vegetais,

como resultado da perturbação de algum fator ambiental.

31 As mudanças simultâneas que ocorrem em alguns hormõnios vegetais

durante um processo específico de desenvolvimento.

Com relação a estes aspectos, o autor concluiu que, a regulação de

vários processos do desenvolvimento ou das respostas ambientais, é uma

conseqüência das atividades em comum de todos os hormõnios vegetais

envolvidos no processo.

Os estudos dos hormõnios vegetais e suas funções com relação às

raízes, revelam, segundo ltai & Birnbaum (19961, que:
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al Os hormõnios vegetais estão envolvidos na regulação de todas as funções e

processos das raizes, incluindo suas respostas para o pnncipd fatos
perturbador das plantas, que é o ambiente.

bj Raízes são capazes de sintetizar todos os hormõnios vegetais sem exceção.

c) O nível de um dado hormõnio vegetal nas raízes, em determinado momento

é o resultado de quatro processos: síntese, degradação, conjugação e
transporte destas substâncias para as raízes, e da própria raiz para outras

partes da planta. Em adição, vale ressaltar que todos os quatro processos

estão também, sob regulação hormonal.

dl O envolvimento de somente um hormõnio vegetal na regulação de um ou

outro processo específico de desenvolvimento ou, um processo de
adaptação ambiental, é questionável.

A conformação do sistema radicular de uma planta, depende em
primeiro lugar de sua constituição genética. Em condições favoráveis, uma

planta pode desenvolver seu sistema radicular característico, sem alterações.

Entretanto, se o meio ambiente apresenta condições adversas, este sofrerá

sensíveis alterações em sua arquitetura. O conhecimento da arquitetura típica,

durante o desenvolvimento do sistema radicular de uma planta, permitirá
avaliar em condições de campo a influência exercida pelas características

Hisicas e químicas do solo, assim como ação de outros fatores, sobre a

penetração e distribuição das raízes (Rovira & Neptune, 19761.

A aquisição dos recursos naturais do solo como água e nutrientes,

pelos sistemas radiculares das plantas, é objeto de considerável interesse na

agricultura e ecologia. Estudos sobre a arquitetura radicular constituem em
uma ótima ferramenta de trabalho para o entendimento e conhecimento das

bases fisiológicas do sistema radicular. O termo arquitetura radicular, tem sido

utilizado em vários contextos para se referir aos aspectos da forma dos
sistemas radiculares de plantas. A importância da arquitetura radicular para a

produtividade das plantas, vem do fato de que muitos dos recursos do solo

estão irregularmente distribuídos, ou estão alocados em locais específicos, logo

um grande desenvolvimento espacial do sistema radicular determina a
habilidade da planta em explorar eâlcientemente estes recursos. Existe grande
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evidência de que a arquitetura radicular é um aspecto fundamental da
produtividade das plantas, especialmente nos muitos ambientes caracterizados

por uma baixa disponibilidade de água e nutrientes. Progressos metodológicos

em vários campos de estudos, têm melhorado nossa capacidade para
visualizar, quantinlcar e conceptualizar a arquitetura radicular das plantas e

sua relação com a produtividade. Entretanto, ainda conhecemos muito pouco a

respeito das bases fisiológicas que estão relacionadas com as características

arquiteturais dos sistemas radiculmes das plantas (Lynch, 1995).

Para Pimentel (19981, um dreno a ser priorizado em regiões de clima

tropical é o sistema radicular das plantas, pois água e nutrientes minerais são,

geralmente, fatores Imitantes e podem afetar drasticamente o comportamento

da fonte e/ou do dreno a ser colhido, fato menos evidente em regiões de clima

temperado. Portanto, a seleção de plantas com sistemas radiculares bem

desenvolvidos, quanto a profundidade e área radicular, apesar de não ser um

(órgão a ser colhido para a maioria das culturas, permitirá aumentos de
produtividade.

Em uma revisão sobre hormõnios vegetais sintetizados no sistema

radicular, Torrey j19761, abordou as raízes como fontes de síntese de
hormõnios para estudos dos efeitos destas substâncias na estrutura, funções e

desenvolvimento de sistemas radiculares de plantas. Existe forte evidência de

que a maioria dos hormõnios vegetais conhecidos, possuem na raiz sítios de

síntese e que freqüentemente estas substâncias são exportadas via xilema

e/ou via íloema, para outras partes da planta. Não se abordou na revisão os

efeitos dos hormõnios sintetizados na raiz sobre o desenvolvimento da parte

aérea, e sim as ações deles sobre o desenvolvimento do próprio sistema
radicular. Evidências mostraram que as raízes e os sistemas radiculares,

exercem importante papel sobre a fisiologia hormonal das plantas. Fatores

ambientais que afetam o sistema radicular, como: estresse hídrico, excesso de

calor ou ílio e inundação, agem não somente na absorção de água, bons e no

transporte de substratos orgânicos, mas também no fluxo hormonal da raiz

para a parte aérea e vice-versa. A importância deste órgão para o restante da

planta, torna-se clara visto que a manipulação do sistema radicular, em sua
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forma, tamanho e 6lsiologia, por métodos genéticos, seleção e testes de campo,

oferece um novo caminho para a melhoria do crescimento e produtividade das

plantas.

Feldman j19841, revisando trabalhos científicos que particularizaram

a área ativa da fisiologia de raiz, isto é, a regulação do crescimento e
desenvolvimento do sistema radicular das plantas, concluiu que as raízes são

plásticas em seu desenvolvimento, elas respondem para uma ampla variação
de estímulos ambientais de maneira que são presumivelmente adaptadas,

especialmente em condições estressantes do ambiente. O etileno parece ser um

importante regulador natural neste particular e pode afetar muitos aspectos do

desenvolvimento radicular. A coifa da raiz é capaz de perceber uma variedade

de estímulos e os transfere ou os traduz em crescimento ou em uma resposta

regulatória.
O mecanismo interno que controla o crescimento das raízes é pouco

conhecido. As raizes são extremamente sensíveis às auxinas. Quando se aplica

auxina a órgãos isolados, ocorre um aumento de resposta paralelo ao aumento

da concentração até certo máximo, após o qual ocorre efeito inibitório (Válio,

1979). As auxinas também possuem efeitos na morfogênese e diferenciação,

podendo induzir a formação de raízes adventícias em ramos e em cultura de

tecidos, havendo indícios de que a auxina induz ou promove a diferenciação de

tecido xilemático em ramos e raízes (Skoog & Miller, 1957; Ray, 19781.

Wightman et al. (19801, avaliaram seis auxinas, seis citocininas e

vários outros compostos de ocorrência natural, para determinar a atividade na

formação de raízes laterais em raízes primárias decapitadas de plântulas de

ervilha (Pisam satümm L.,l. Os efeitos foram avaliados através da iniciação de

raízes laterais, emergência e visibilidade de raízes laterais e alongação de raízes

laterais. Para todas as auxinas, a ótima concentração foi de IO4M,

promovendo a iniciação de raízes laterais. Para as citocininas, a concentração

de 10 ÕM e acima desta, inibiram a iniciação e a emergência de raízes laterais.
A zeatina mostrou efeito inibidor mais forte e o ribosídeo de cítocinina

apresentou menor atividade em relação às bases livres. O ácido giberélico teve

pequeno afeito nos três critérios avaliados.
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O ácido indolilacético tem sido apontado como estimulador de
iniciação radicular em estacas, o que demonstra o uso prático das auxinas.

Auxinas sintéticas são geralmente utilizadas em substituição às naturais, por

que elas não são destruídas pela IAA--oxidase ou outras enzimas, e esta irá

persistir por um longo período de tempo. Aplicações exógenas de auxinas,

podem promover a iniciação e rápido desenvolvimento das raízes. Entretanto, a

alongação de raízes é geralmente inibida, ao menos até que as concentrações

sejam suficientemente baixas (Wightman et al., 19801 .

Segundo Taiz & Zeiger (1998j, as raízes podem necessitar de uma

mínima concentração de auxina para crescer, mas o crescimento de raízes é

fortemente inibido por concentrações (IO 6 MI, que promovem a alongação de

hastes e coleoptiles. Considera-se que a alongação de raízes primárias é inibida

por altas concentrações de auxinas, geralmente maiores que IOa M.
Entretanto a iniciação de ramificações laterais de raízes adventícias, são

estimuladas por altos níveis de auxinas.
Scott ( 19721 relacionou a auxina com o crescimento radicular em três

níveis: al auxina como um fatos limitando o crescimento linear e o geotropismo

radicular; b) o mecanismo de ação auxínica no crescimento e cl a interação da

auxina com outras substâncias reguladoras da promoção do crescimento.

Concluiu que a auxina é necessária para a alongação das células radiculares e

pode ser estimulatória em concentrações na qual promove o crescimento do

caule. Ela também, regula o crescimento radicular, inibindo a duração da
alongação celular. Para o mesmo autor, as giberelinas são também sintetizadas

nas raízes e exportadas para a parte aérea da planta. Sugere que a giberelina

tem um efeito moderador sobre a ação da auxina na raiz.
Citocininas ativas têm sido encontradas em extratos e em exsudatos

de raízes, em inúmeras ocasiões. As citocininas também, são sintetizadas nas

raízes. Segundo Torrey (19761, os meristemas apicais das raízes são os

principais sítios de síntese de citocininas livres nas plantas.

A cinetina ou benziladenina, quando aplicada sozinha ou em
combinação com auxina, pode causar inibição no crescimento de raízes. Não

existem explicações satisfatórias para este efeito das citocininas no
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crescimento radicular. Entretanto, já que a atividade das citocininas é tão
fortemente associada com o metabolismo de RNA, esta atividade indica que os

efeitos no crescimento, ocorrem muito provavelmente a nível de divisão celular

e eventos que estão ligados com a expressão genica.

As auxinas possuem uma importante função na regulação do
crescimento e no desenvolvimento radicular das plantas. As raízes são
altamente sensíveis ao ácido indolilacético (IAAI, concentrações baixas como

10 9M modificam e realçam a extensão celular. Os sítios receptores da IAA na

zona apical radicular são células da rizoderma (Radermacher & Klãmbt, 19931,

similarmente às células epidérmicas em coleoptiles. As altas concentrações de

IAA nas pontas das raízes inibem a alongação celular, direta ou indiretamente,

via alteração na produção de etileno (Eliasson et al., 1989). Estas

concentrações de auxina também promovem a formação de raízes laterais, ou

pelo menos sua formação.

As zonas apica:is das raízes são os principais sítios de biossíntese de

citocininas em plantas e estas são exportadas via xilema, principalmente para

a parte aérea da planta. Em contraste com as auxinas, altas concentrações de

citocininas não somente inibem a alongação da raiz principal, mas também a

formação de raízes laterais. Então, auxina e citocinina exercem uma
importante regulação da alongação da raiz principal e na formação de raízes

laterais, sendo que neste último aspecto estes íitohormõnios possuem um

efeito mais ou menos contrário (Marschner, 19951.

2.3 0 uso de bioestimulantes na agricultura

Bioestimulantes referem-se as misturas de reguladores vegetais ou

de reguladores vegetais com outros compostos de natureza bioquímica

diferente jaminoácidos, micronutrientes, vitaminas). Segundo Casillas et al.

j1986), essas substâncias são eficientes quando aplicadas em baixas
concentrações favorecendo o bom desempenho dos processos vitais da planta,

permitindo assim a obtenção de maiores e melhores colheitas. Podendo ainda,

em condições ambientais adversas, garantir o rendimento das mesmas.
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Casillas et al. j19861, estudaram os efeitos de quatro
bioestimulantes: Agrostemim, Ergostim, Agrovitae e Vitamina C, sobre a

cultura do rabanete IRaphanus satítms L.l. Avaliaram a porcentagem de

germinação, velocidade de germinação, energia de germinação, altura de

plantas, massa verde e seca e índice de colheita. Veriõlcaram que nos
tratamentos com Agrovitae, Agrostemin e Ergostim, ocorreram aumentos na

porcentagem e velocidade de germinação. A massa verde e seca, tanto da paire

aérea como da radicular, foram incrementadas quando o solo foi fertilizado e se

procedeu aplicações com os bioestimulantes. O maior índice de colheita foi
obtido no tratamento com Agrovitae e solo sem fertilização. Ressaltaram que,

mesmo o tratamento com solo fertilizado, independentemente, do uso de

bioestimulante ter promovido maiores valores de massa verde e seca das raízes

de plantas de rabanete, não se pode desconsiderar o papel dos bioestimulantes

no processo de formação de raízes.

Kiang j19831, utilizou o bioestimulante Promalin, um produto
composto de ácido giberélico (GA4 + GA7) e benziladenina, visando observar o
efeito destas substâncias sobre o crescimento radicular de plântulas de limão

'Rugoso' ICifrus jambhírí Lusa.l. Trabalhou com três aplicações de l,O
ml/800L de água e 20 ml/planta, em campo e em casa de vegetação. Após
avaliar a massa seca radicular, crescimento da copa e diâmetro do caule,

registrou taxas de crescimento significativamente superiores nas plantas
tratadas com Promalin, em relação ao controle. Concluiu que aplicações do

produto em plântulas de limão 'Rugoso', poderiam ser úteis para promover
uma rápida enxertia em viveiro e na melhoria do sistema radicular de árvores
cítricas na Florida.

Carlucci & Castro (1982) observaram que, o bioestimulante Atonik

1:200 (mononitroguaiacol sádico e outros compostos aromáticos nitrogenados) ,

promoveu aumentos no número de frutos, no número de flores abonadas e

prejudicou a classificação dos frutos de plantas de tomateiro ll,ycopersícon

escuZentum cv. Miguel Pereiras, cultivadas em casa de vegetação. O produto foi

pulverizado em diferentes épocas e as avaliações foram realizadas nos frutos

maduros dos três primeiros cachos, na colheita comercial.
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Castro et al. j1987al, pulverizaram plantas de milho IZea maus L.l

cultivar Cargil1 -- 525, após 34 dias da semeadura, com giberelina (100 mg.L ]l,

ethephon 1600 mg.L il, Agostemin (0,8 g.Lll e Triacontanol IO,S mg.Lll,
visando observar alterações no desenvolvimento das plantas. Verificaram que a

giberelina aumentou a altura das plantas, reduziu a massa seca e o número de

folhas, e tendeu a diminuir a razão de área foliar das plantas de milho. As

plantas tratadas com ethephon apresentaram aumento no número de folhas e

na massa seca de raízes, colmo e folhas. O Triacontanol promoveu reduções na

taxa assimi]at(ária líquida (TALA e na taxa de crescimento relativa ITCRj das

plantas.

Castro et al. j19831, avaliaram em casa de vegetação o efeito de três

bioestimulantes: Triacontanol l0,05 mg.L tl; Agostemin (l,O g/ 10,0 ml.3L il e

Ergostim (1,5 ml.L tl, sobre o desenvolvimento de dois cultivarem de girassol

l.He/ianzbhus arlnuus L.l, 'Uruguay' e 'Anhandy'. Observaram que o Ergostim

promoveu aumentos no crescimento e na massa seca das plantas de girassol.

Houve aumentos não muito expressivos na altura e massa seca das plantas,

causados pelo Agostemin. Ocorreu aumento na inflorescência e redução na

massa seca, quando as plantas foram tratadas com Triacontanol.

Castra et al. j1984), avaliaram os efeitos do Triacontanol e do

Agostemin, sobre a gerxninação, crescimento de coleoptiles e raízes das
plântulas de arroz (Oryza satíua L. cultivar IAC - 16SI. Não ocorreram

variações significativas quanto a porcentagem de germinação e comprimento

inicial dos coleoptiles. Verificaram efeitos positivos da aplicação dos
bioestimulantes sobre o crescimento da radícula, principalmente os
tratamentos com Triacontano1 0,01% diluído em benzeno e para as altas

concentrações de Agrostemin ( 150 g/80 kg de sementes).

Reis & Wert (19771, concluíram que plântulas de arroz (Oryza saÚDa

L.) tratadas com Triacontanol, um álcool primário, na dosagem de 2,3 . 10 8 M

(l0,0 pg.L i), apresentaram incremento na área foliar, o que aumentou a
transpiração das plântulas. As análises de crescimento indicaram que o efeito

direto do álcool, ocorre num período de 24 horas: com quatro horas de luz forte

e oito de luz fraca. Após três horas foram observados aumentos na massa seca
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e na área foliar das plantas. O Triacontanol proporcionou aumentos na massa

seca e no conteúdo proteico, quando as plântulas foram colocadas no escuro

durante um período de seis horas. Constataram que a reposta ao
bioestimulante foi rapidamente observada, após um período de três horas da

aplicação.

Castro et al. j1987bj, trabalharam com os bioestimulantes:

Agrostemin e Atonik e, os reguladores vegetais: giberelina, chlormequat,

hidrazida maleica, além de água destilada como controle. Objetivaram avaliar

os efeitos destas substâncias em sementes de milho (Zea maus L. cv. C - 525) e

tomateiro ll,ycopersícon escuZentum L. cv. Kadal, sob condições de laboratório.
Para isso avaliaram os comprimentos da radícula e do hipocótilo das plântulas,

após sete e quinze dias da semeadura. Concluíram que a giberelina j100 mg.L
11 e Agrostemin j1,25 g.L 11, promoveram aumentos no crescimento da radícula

e do hipocótilo das plântulas de milho e tomateiro. A hidrazida maleica (1000

mg.L 11, inibiu o desenvolvimento da radícula das plântulas de milho e reduziu

o crescimento da radícula e do hipocótilo das plântulas de tomateiro. O Atonik

l0,5 ml.L ]), demonstrou tendência a reduzir o crescimento da radícula e do

hipocótilo das plântulas de .Lycopersícon escuZentum L.

Fernandes et al. (1997), para avaliarem os efeitos do bioestimulante

Agrostemin em sementes de soja (GZycíne m(u ]-. cv. IAC 81, trabalharam

variando concentrações, épocas e formas de aplicação do produto. O
experimento foi conduzido em casa de vegetação e avaliaram a produção de

massa seca de frutos e de sementes das plantas. Concluíram que o Agrostemin

não promoveu aumentos significativos na massa seca de raízes, caules e folhas

das plantas de soja. Contudo os tratamentos via foliar do produto, nas
concentrações de 333 mg.L l e 500 mg.L i, apresentaram maior número de
frutos e maiores valores de massa seca de sementes, em relação ao controle.

Em relação a produção, independentemente, da forma de aplicação, não foram

observados incrementos signi6lcativos.

Mesquita Filho et al. (19871, avaliaram preliminaimente o efeito de
um bioestimulante orgânico, com base em Ágrostema gÍfhago L., na cultura de

cenoura IDaucus carola L.). Constataram, que não houve diferença entre os
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tratamentos com relação aos diferentes componentes da produção total.

Todavia, veriÊlcou-se que ocorreu diferença significativa quanto ao paladar,

sendo que as raízes provenientes do tratamento com o Agrostemin

apresentaram coloração amarelo-laranja mais intensa.

Sirva-Junior & biqueira j19971, estudaram os efeitos do
bioestimulante formononetina (7-hidroxi 4'-metoxi-isoflavonal aplicado no solo,

sobre a formação de micorriza arbuscular e crescimento de plantas de milho

IZea maus L.l e soja IGZycíne max IL.l Merrilll, em casa de vegetação.

Observaram que o bioestimulante aumentou a percentagem de colonização, a
densidade de arbúsculos e vesículas nas raízes das plantas de soja e de milho.

Entretanto, não se registrou aumento na produção de massa seca na cultura

do milho, mas obtiveram um efeito positivo de 9,4% sobre a cultura da soja.

O Stimulate é um bioestimulante líquido da Stoller Interprises Inc.,

composto por três reguladores vegetais: 0,009% de cinetina jcitocininal,

0,005% de ácido giberélãco Igiberelinal e 0,005% de ácido indolbutírico

jauxinal . Essa substância possui a capacidade de estimular o desenvolvimento

radicular, aumentando a absorção de á-gua e nutrientes pelas raízes, podendo

favorecer também o equilíbrio hormonal da planta (Stoller do Brasil, 1998).

Castro et al. j1998), efetuaram pulverizações com o fertilizante foliar

Micro-Citros e o bioestimulante Stimulate, em pomar uniforme de laranja 'Pêra'

ICítms sínensís L. Osbeckl. Observaram aumentos no número de ramos 69

dias após a primeira aplicação de Stimulate 1,0 L.ha l e incremento no peso

médio dos frutos por árvore na colheita, em relação ao controle. Com
aplicações de Stimulate 4,0 L.ha 1, verificaram diminuição no número de
ramos e no diâmetro médio dos frutos, em relação aos outros tratamentos.

Vellini & Rosolem (1997), avaliando a eficiência agronómica do

Stimulate em feijoeiro (Phaseolus t,'uZgaàs L.l, concluíram que este produto

pode ter efeito positivo sobre a produtividade, quando aplicado associado aos

nutrientes minerais cobalto e molibdênio, podendo também aumentar a

produção de proteína. Ressaltaram ainda, que esse aumento protéico estava
relacionado a uma melhor nutrição nitrogenada da planta. Oliveira et al.,
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j19971, com aplicação de 250 ml.ha l de Stimulate em sementes de feijoeiro,

registraram maiores produções de vagens e de grãos por planta.

Rosolem j19971, após aplicação dos tratamentos: Stimulate (50, 100

e 200 ml/0,5 kg de sementesl, cobalto + molibdênio jpulverização ap(5s a

emergência) e Stimulate l50, 100 e 200 ml/0,5 kg de sementesl + Co-Mo

jpulverizaçãol, em sementes de feijoeiro, concluiu que apenas houve efeito da

aplicação do produto sobre o comprimento radicular, quando o mesmo foi
utilizado na ausência do cobalto e molibdênio.

Avaliando o efeito do Stimulate j2SO, 375 e 750 ml.ha ]) aplicados

nas sementes e em pulverizações (3' trifõlio, 15 dias depois da aplicação no

estágio de 3' trifólio e no início do florescimentol, no desenvolvimento e
produtividade do feijoeiro IPhaseo/us tmZgarís L.l, Alleoni(19971 concluiu que

houve um aumento no desenvolvimento inicial em até 1,2% quando o produto

foi aplicado nas sementes e em até 4,3 e 2,9% no desenvolvimento 6lnal.

Observou também, que o número de vagens/planta, número de grãos/vagem e
o número de entrenós, tiveram aumentos de até 4,7%, 1,7% e 8,4%,

respectivamente, em função das aplicações foliares. Finalmente, constatou

incrementou na produtividade de 5,6%, 7,4% e 8,0%, quando o Stimulate foi

aplicado nas sementes, nas folhas e nas sementes e folhas, respectivamente.

Dado & Baltieri (19981, não observaram diferenças signi6lcativas

entre os tratamentos com Stimulate (250 ml.ha ]l em sementes de milho IZea

maus L.l e o controle, para os parâmetros: emergência de plântulas, altura de

plantas, número de espigas/metro, tamanho das espigas, número de
grãos/espiga e produção. Por outro lado, os tratamentos com o produto no

estádio de semente (250 ml.hal), semente mais 4 folhas (250 ml.hai e
pulverização de 750 ml.hal) e semente mais 8 folhas 1250 ml.hai e
pulverização de 750 ml.ha il, apresentaram-se significativamente superiores

aos demais tratamentos. A aplicação do Stimulate na semente mais 4 folhas

1250 ml.ha l e pulverização de 750 ml.ha-il, proporcionou incremento de
produção da ordem de 13,81%. Observou-se também, que nas concentrações e

estádios de aplicação avaliadas, o produto não apresentou 6itotoxicidade à
cultura.
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Milléo j2000al, com o objetivo de avaliar a eficiência agronómica do

produto Stimulate, quando aplicado no tratamento de sementes e no sulco de

plantio, na cultura do milho IZea maus L. cv. Zeneca 8474j. Trabalhou com

seis concentrações do produto (100; 150; 200; 250; 300 e 350 ml.ha 11, em
tratamento de sementes e no sulco de plantio, em um total de treze
tratamentos, com a testemunha. O bioestimulante proporcionou maior
velocidade na emergência, maior produção de massa seca, maior número de

fileiras de grãos por espiga e maior produção de grãos na cultura do milho. O
tratamento 350 ml.ha l apresentou um ganho de produtividade de 68,03% em

relação à testemunha e na análise da produtividade as concentrações de 300

ml.ha ] e 350 ml.ha ] no tratamento de sementes, e em aplicação no sulco de

plantio, foram as que apresentaram os melhores resultados.

Milléo (2000bl, avaliou também, a eHlciência agronómica do
Stimulate, quando aplicado em sementes e via foliar na cultura da soja
IGZgcíne max IL.l Merrill). Utilizou o cultivar FT Abyara e nove tratamentos: TI
- testemunha; T2 - 250 ml.ha-i , no tratamento de sementes; T3 - 250 ml.ha i,

em pulverização foliar no estádio V5; T4 - 250 ml.ha ], em pulverização foliar
no estádio VIO; T5 - Stimulate (T2 + T3j; T6 - Stimulate IT2 + T4); T7 -

Stimulate IT3 + T41 e T8 -- 500 ml.ha i, em pulverização foliar no estádio V5.

Verificou que o produto foi eficiente agronomicamente e que proporcionou

maior produção de vagens e de grãos, sendo que o melhor tratamento IT8)

apresentou um ganho de produtividade de 64,96% em relação ao tratamento

ITI). O Stimulate apresentou eficiência agronómica quando foi aplicado tanto

no tratamento de sementes quanto na pulverização foliar, em todas as
concentrações e épocas avaliadas.

Reghin et al. 120001, avaliaram o efeito de concentrações de Stimulate

Mo, sobre o pré-enraizamento de mudas de mandioquinha-salsa (Árracacía

xartthorrhíza Bancroft), com e sem cobertura dos canteiros com tecido de

polipropileno. As concentrações do bioestimulante foram: controle (sem

tratamentos; 2,5 ml.L i; 5,0 ml.L-t, 7,5 ml.L ] e 10,0 ml.L 1, as mudas foram
imersas nas soluções por 30 minutos e após cinco dias, foram transferidas

para os canteiros. Avaliaram-se a porcentagem de mudas com brotações,
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número e comprimento de folhas e de raízes. Constataram que não houve

interação signinlcativa entre o produto e a proteção com polipropileno. Por
outro lado, o Stimulate Mo aumentou significativamente o número e o
comprimento de raízes de acordo com o aumento da concentração, até o limite

de 7,0 ml.L ]. Também, não foram observados sintomas de 6ltotoxidez em
quaisquer das concentrações avaliadas. Os resultados indicam que o Stimulate

Mo, pode ser utilizado como estimulador do crescimento do sistema radicular

de plantas.

2.4 Métodos de estudo dos sistem.as radiculares de plantas, com ênfase

para a utilização de rizotrons

Existem diferentes métodos para obtenção de parâmetros que
permitem caracterizar os aspectos relacionados com o crescimento,

desenvolvimento e atividade dos sistemas radiculares de plantas, visando

analisar a distribuição das raízes no pernil do solo. Segundo Mackie-[)awson &

Atkinson j19911, estes métodos podem ser divididos em três grupos: a)
métodos de extração de raízes; b) métodos de observação e cl métodos

indiretos. Bõhm j19791, relacionou alguns: ll métodos de escavação, 2)

métodos dos monólitos, 31 métodos de perfurações com tudo, 41 métodos de

trincheiras, SI métodos de parede de vidro, 61 métodos indiretos, 71 métodos de

recipientes, 8) métodos de elementos marcados e 91 outros métodos,

apresentando seus procedimentos, usos e limitações.
O método de escavação consiste em expor completamente o sistema

radicular da planta, ou parte dele, por meio de escavação e limpeza do solo
circundante com escovas ou uso de ar ou água sob pressão. Essa técnica

possibilita determinar a localização, descrição da morfologia, extensão e
ramificação do sistema radicular, podendo o mesmo ser desenhado,

fotografado ou montado conforme objetivo do estudo (Bõhm, 19791. Entretanto,

demanda muito tempo de trabalho, alto custo e provoca perdas de raízes

pequenasjKopke,19811.
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O método dos monólitos, permite análises quantitativas do sistema

radicular. Consiste na retirada de amostras de diferentes tamanhos do pernil
do solo. Os blocos são divididos em dimensões denlnidas, sendo o solo retirado

das raízes por lavagem e as raizes são coletadas em peneiras. Posteriormente,

a massa e o comprimento das raízes são determinadas e podem ser

representadas por gráficos (Kopke, 198 1 ; Zanette & Comem, 19921. Trata-se de

um método fácil e não muito trabalhoso. Segundo Bõhm j19791, este método

tem sido usado para comparar a eficiência de outros métodos mais
simplificados. Uma adaptação feita ao método é realizada com caixas e
armações metálicas, as chamadas placas ou "camas de pregos"

O método de perfurações com trados, retira amostras de solo a
diferentes profundidades e distâncias do tronco da planta, sem escavação de

uma trincheira. São usados para se tomar amostras volumétricas de solo-raiz,

diretamente a partir da superHlcie do solo. Uma variação do método, é a quebra

do torrão retirado pelo tudo o que elimina a necessidade de lavagem e limpeza

das amostras. Esses métodos causam poucos danos no campo experimental,

fornecem informações quantitativas sobre a distribuição das raízes,

especialmente de espécies com raízes fibrosas e de distribuição relativamente

uniforme em cada profundidade do solo IKopke, 19811. As raízes são
analisadas após separação do solo por meio de lavagem e limpeza das
amostras.

No método de trincheiras ou parede de pernil, o sistema radicular é

exposto em uma parede vertical de uma trincheira com o uso de ferramentas e

água ou ar sob pressão. Com as raízes fixas em sua posição original, utiliza-se

uma tela colocada de encontro à parede do pernil onde o comprimento é
estimado e seu posicionamento pode ser plotado num filme plástico
transparente ou a partir de fotos. Pode-se ainda, estimar o comprimento das

raízes por quadrícula (Zanette & Comem, 1992). Apesar das vantagens que Ihe

são atribuídos, tem como crítica comum o caráter de avaliação essencialmente

qualitativo, com elevado grau de subjetividade.

No método da parede de vidro, parte do sistema radicular é
observado sem que o mesmo sqa retirado do solo através de uma supernicie de
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observação transparente. Segundo Huck & Taylor j19821, o método consiste

basicamente de uma parede de vidro ou de plástico colocada junto ao perfil do

solo, através da qual é possível o acompanhamento do desenvolvimento de

raízes e permite determinações sucessivas em uma mesma planta. Essa

superfície de vidro ou de plástico pode se constituir de pequenas paredes de

vidro verticais ou inclinadas em contato com o solo (Bõhm, 1979). O
minirízotron, outro método empregado no estudo de raiz, consiste de pequenos

tubos de vidro inseridos inclinadamente no solo (Waddington, 19711, para

observar as raízes com o auxilio de espelhos e técnicas de iluminação.

Atualmente, o espelho foi substituído por uma fibra óptica conectada a uma
micro-câmara, que permite a observação do crescimento, profundidade e

densidade do sistema radicular ITaylor et al. 19881. Esses métodos permitem a

determinação da taxa de crescimento das raízes visíveis em pequenos

intervalos de tempo. São métodos sofisticados que exigem o envolvimento de

pessoal qualificado e que apresentam como principal desvantagem, o alto custo

de instalação e manutenção.

Atualmente os métodos clássicos para estudo de raiz, podem ser

aliados a novos procedimentos como uso de processamento de imagens

digitalizadas obtidas por vídeo câmaras (Cestana et al., 19941, ressonância

magnética nuclear IPosadas et al., 19961 e tomograíia computadorizada por

Raios-X (Heeraman et al., 19971.

Vale ressaltar, que cada um desses métodos possue vantagens e

desvantagens, devendo ser analisados com base principalmente no objetivo do

traba[ho, espécie vegetal a ser estudada, mão de obra e insta]ações e
disponibilidade de equipamentos ITeruel, 1999).

Taylor (19861, descreveu rizotrons como sendo porões subterrâneos,

protegidos, possuindo via para pedestres, com janelas limpas e transparentes

em um ou ambos os lados. O solo que contêm as raízes das plantas é
localizado atrás de cada janela. Esses rizotrons podem ser simples covas

protegidas contendo vidro ou plástico limpo e transparente como parede, ou

podem ser largas instalações com muitos metros quadrados de superHicie para
visualização. Seus projetos especínlcos, dependem das questões e tipo de
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pesquisas a serem conduzidas. Segundo o mesmo autor, os rizotrons possuem

várias vantagens sobre os outros métodos de estudos de raízes de plantas. As

mensurações sucessivas podem ser efetuadas nas raízes a cada instante e a

estimativa do crescimento radicular pode ser realizada rapidamente. Pode-se

ainda instalar, facilmente, instrumentos e sensores nos rizotrons, para avaliar

as condições do solo, podendo até, em algumas instalações conhecer o volume

de solo hidraulicamente isolado. Como desvantagem, cita o custo de instalação

e a manutenção do sistema, porém os rizotrons podem ser utilizados para

muitos experimentou e por grande número de pesquisadores e cientistas, que

se encontrem localizados próximos das instalações.

Segundo Glinski et al. (1993), planos de visão transparente são
métodos não destrutivos de monitoramento e quantiütcação do crescimento

radicular de plantas. A utilização de planos deste tipo, podem ser de três
maneiras: rizotrons, minirizotrons e recipientes com uma face clara-
transparente fixa. Rizotrons são laboratórios de observação de raiz
subterrâneos, que contêm uma superfície transparente colocada contra o solo.

Minirizotrons já utilizam estreitos tubos de diâmetro, geralmente menor que IO

cm, inseridos dentro do solo, podendo usualmente possuir uma pequena
câmara de vídeo colocada ao longo do tubo, permitindo assim observações do

sistema radicular das plantas. Os recipientes com uma face clara-transparente
fixa e inclinados 25' com a vertical, oferecem uma alternativa em relação aos

sistemas mais caros como os rizotrons e os minirizotrons. Caixas com paredes

rígidas, tubos, vasos e potes, têm sido usados tradicionalmente, mas
recentemente tubos flexíveis de polietileno estão se tornando disponíveis e
viáveis para este Him.

Para Taylor et al. (1990), tanto os rizotrons quanto os minirizotrons

são técnicas que utilizam paredes transparentes e são utilizadas em pesquisas

para observar as raízes de alguma planta, sua rizosfera e seus rizoplanos em

séries básicas nas quais as raízes estão crescendo no solo. Rizotron é uma das

técnicas não destrutivas para observação do crescimento radicular de plantas

no solo. As principais vantagens desta técnica sobre as outras são,
principalmente, a facilidade de obtenção de sucessivas mensurações de raízes
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individuais ou de parte visível do sistema radicular, rápida estimativa do
incremento no crescimento radicular, fácil instalação de sensores nos rizotrons

para avaliar as condições do solo, tais como temperatura, concentração de
oxigénio e/ou gás carbónico, potencial de água do solo ou conteúdo de água,

pH do solo ou concentração iónica. Também, possuem espaço suülciente para

instalação de câmaras para fotografar as raízes, em intervalos de tempo
determinado, além de poderem ser utilizados por um grupo de pesquisadores,

cada um trabalhando dentro de seu objeto específico e ao mesmo tempo. Como

desvantagens cita, o custo e a manutenção do sistema. Outra questão, é a
perda de estrutura que o solo sofre ao ser removido e colocado no rizotron.

Todavia, é possível a instalação de janelas diretamente contra o per6ü do solo, o

que oferece como vantagem a manutenção da estrutura natural do solo.

Entretanto, faltam conhecimentos se o volume de solo explorado pelo sistema
radicular da planta é o volume de solo observado pelo sistema.

Pearson & Lund (1968j, considerando que existia naquela época,

pouca ou nenhuma informação sobre as taxas de alongação de raízes durante

o ciclo de crescimento de plantas de culturas importantes, realizaram

experimento visando descrever observações realizadas em campo de taxas de
alongação de raízes de algodoeiro IGossgpÍum spp.l, em condições favoráveis de

solo, relacionando-as com os estádios fisiológicos do desenvolvimento da
planta. Utilizaram oriHicios com 2 m de profundidade, 3,5 m de comprimento e

2 m de largura, além de concreto, armação de metal e parafusos. Os sistemas

possuíam ao longo de um dos lados dos orifícios, placas ou chapas de vidro

formando painéis a uma distância de 1,0 m da parede e inclinados de 12' com

a vertical. Este espaço foi preenchido com solo fertilizado com 100 ppm de N,
100 ppm de P e 50 ppm de K e com. pH 6,3. Foram instalados tensiõmetros e

posteriormente, os painéis foram cobertos com plásticos. Altura das plantas e

profundidade das raízes foram mensuradas periodicamente, e o comprimento

total das raízes visíveis na interface solo-vidro, foi determinada em intervalos

de tempo, utilizando-se um mapa de leitura.

Waddington j19711, descreveu uma técnica que permitiu a
determinação da penetração, distribuição e densidade de raízes de trigo de
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primavera ITHtlcum aesfÍt/tzm L.l ín síM, com o mínimo de perturbação para o

sistema radicular da planta. Utilizou uma sonda de fibra óptica, uma fonte de

luz, um feixe de Hlbra óptica para iluminação e transferência das imagens para

a superüicie, certo ângulo de visão e lentes objetivas. Tal técnica, segundo o

autor, permitiu estima a penetração, taxa e dimensão do crescimento

radicular, sendo as avaliações efetuadas de tempos em tempos sem perturbar

o sistema radicular das plantas.

Cahn et al. j1989j, trabalharam com pequenos rizotrons em
condições de casa de vegetação, objetivando descrever a relação entre a taxa de

alongação e o diâmetro das raízes de milho IZea maus L.l e estimar o

comprimento e a duração do crescimento das raízes laterais. Utilizaram esta

metodologia em função da facilidade para a realização das medições do
crescimento radicular. De maneira geral, os rizotrons continham câmaras,
suportes, mini-tensiõmetros e janela de plástico. As avaliações foram
realizadas írl situ durante cinco semanas. Ao final deste período, as plantas
foram colhidas e os diâmetros das raízes axiais e !aterais foram verificados.

Todos os resultados foram coerentes com a hipótese de que as raízes laterais

cresciam durante 2,5 dias e então cessavam o crescimento, enquanto que, as

raízes axilares continuavam crescendo durante o período do experimento na

taxa de aproximadamente 3 cm.dia ]

Ronzelli Júnior et al. j1987), acompanharam e quantiüicaram o
crescimento, profundidade e a distribuição das raízes de 3 cultivarem de

feijoeiro IPhaseoZus t./tzZgaHs L.l, para tal utilizaram rizotrons com 2,0 m de
altura, 4,5 m de comprimento, sendo construção em tronco de trapézio, quanto

a largura, tinha 3,0 m na base e 1,5 m no ápice, observando-se uma inclinação

de 25', sendo a parede interna construída em vidro transparente e a externa

em placas de eternit. O espaço entre o vidro e o eternit era de 15,0 cm,
justamente onde se colocou o substrato. As avaliações e observações foram

realizadas através de mapas das raízes em lâminas de plástico transparente,

presas ao vidro do rizotron.

Daros et al. (1988al, com o objetivo de estudarem o crescimento e o

desenvolvimento dos sistemas radiculares de dois cultivarem de trigo (THfÍcum
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aestÍtmm L.), em condições adversas de saturação de alumínio, utilizaram
rizotrons IRonzelli Júnior et d., 19871. Com esta metodologia conseguiram

avaliar o comprimento, profundidade e distribuição das raízes dos cultivarem

selecionados. Como vantagem deste método, citaram a possibilidade que o
mesmo ofereceu de visualizar os efeitos dos tratamentos sobre os sistemas

radiculares das plantas, tornando possível verificar os diferentes

comportamentos em relação à tolerância dos cultivarem ao alumínio tóxico.

Danos et al. (1988bl, identinlcaram, em rizotrons (Ronzelli Júnior et

al., 19871, cultivarem de trigo sensíveis ou tolerantes ao alumínio tóxico, com

base em observações do comprimento, profundidade e distribuição das raízes

dentre outras avaliações. Comprovaram também, o uso desta metodologia para

seleção de cultivarem quanto à toxicidade ao alumínio.

Danos et al. j1988c), utilizaram rizotrons IRonzelli Júnior et al.,
19871, para avaliar o comprimento total, profundidade das raízes e a
porcentagem de distribuição, podendo identificar através deste método,

diferentes graus de tolerância aos níveis de saturação de alumínio, entre os

cultivarem de trigo estudados.

Danos et al. j1988dl, veriHlcando o comprimento total, a profundidade

e a distribuição de raízes em estratos de 0,20 m de solo de três cultivares de

trigo, sob três níveis de saturação de alumínio, em rizotrons IRonzelli Júnior et

al., 19871, puderam constatar diferenças drásticas quanto ao comprimento
total de raízes. Demonstraram assim, a sensibilidade ou tolerância ao alumínio

tóxico dos cultivarem avaliados.

Taylor & Willatt (19811, consideraram que rizotrons são câmaras

subtenâneas de paredes rígidas de material transparente, que permitem

acompanhar o crescimento das raízes no solo, enquanto as partes aéreas estão

expostas ao meio ambiente. A câmara normalmente apresenta um teto, que em

alguns casos altera o balanço de energia e uma cobertura que altera o sistema

de ventilação. O rizotron de Amei consistia de 48 compartimentos, cada um

com 0,4 m x 0,4 m de área superõlcial e 2,17 m de profundidade. Nestes

sistemas e em condições de campo de Amei em 1974, observou-se a taxa de

transpiração, densidade, intensidade e longevidade de raízes de plantas de soja
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IGZycíne max IL.l Merrill). Ao término do trabalho contatou-se que a taxa de
transpiração da soja crescida no rizotron e no campo eram similares, mas a

densidade das raízes na interface solo-parede visível do rizotron, foi cinco vezes

maior em comparação à condição de campo.

Raspar & Ewing j1997), visando desenvolver e estabelecer

procedimento para obtenção de imagens binárias de amostras de raízes de

milho IZea maus L.l com "scanner", sem necessitar do ajustamento através do

'Tresholding" de cada imagem e avaliar o desempenho de um programa, o

"R00TEDGE", podendo este trabalhar com uma simples amostra ou múltiplos

segmentos para a mensuração do comprimento de raízes digitalizadas, usando

para isso um algoritmo, observaram que em geral, o software "R00TEDGE" é

um acurado sistema de aquisição de imagens para medir o comprimento de

raizes de milho, podendo ser utilizado sem o procedimento "Tresholding'

O Laboratório de Raiz de Wageningen IRhizolab Wageningenl, vem

sendo utilizado desde 1990, proporcionando a realização de pesquisas com

extrema facilidade, através de estudos integrados do sistema solo-raiz-parte

aérea-atmosfera de culturas selecionadas. Neste Laboratório podem ser
realizados estudos simultâneos e contínuos sobre fotossíntese, respiração e
transpiração das plantas. Múltiplos sensores podem mensurar o estado de

umidade do solo, traços de gases e oxigénio, de acordo com a necessidade do

experimento. Sensores são conectados, visando controlar e adquirir dados

diversos. Tubos para observação de raízes jminirizotronsl também, podem ser
instalados horizontalmente neste laboratório. Estudos sobre o crescimento e

desenvolvimento da vegetação em relação à seca, estado nutricional, doenças

contidas no solo e competição de raízes, podem ser conduzidos. Outra

importante aplicação é o estudo sobre a elevação da concentração de gãs
carbónico e as mudanças no clima e os efeitos destes sobre as culturas e a

economia de carbono. Pode-se ainda, coletar dados para ajudar os modelos
mecanísticos de simulação de crescimento de culturas, em condições sub-
ótimas de crescimento IVan de Geijin et al., 1994}.

Pan et al. ( 19981 , observaram o desenvolvimento espacial e temporal

do sistema radicular de plantas de batata (SoZanum hberosum Z,.l ín síh,
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utilizando rizotron portátil (Mesorizotronl e um sistema de "scanner" colorido.

Este método possibilitou a estimativa do crescimento radicular em condições

naturais de campo O Mesorizotron consistia de três componentes básicos: a)
uma caixa com uma face transparente enterrada no solo; bl um "scanner"

portátil e um "hardware'' para capturar as imagens e cl um computador com

hardware" e "software'' para guardar e analisar as imagens. O sistema foi

construído com chapas de vidro temperado de espessura 0,5 cm, com 63,0 cm

x 50,0 cm x 9,0 cm de dimensões. Concluíram que o método favoreceu a
realização de pesquisas com baixo custo, sendo uma metodologia alternativa

para estudos a respeito do crescimento e desenvolvimento de sistemas

radiculares de plantas crescendo naturalmente no campo.

Mirra j19991 avaliou o efeito de temperaturas l5 'C e 23 'CI sobre a

taxa de alongação de raízes e hastes em plântulas de EucaZyptus nítens e
EucaZypfus g/obuZus, em rizotrons (Tahaler & Pages, 19961. Cada rizotron foi

preenchido com vermiculita e saturado com solução nutritiva, onde foram

colocadas as plântulas de eucalipto. O crescimento radicular foi acompanhado

através de desenhos efetuados com diferentes cores, até a parada do
crescimento das raízes. Os resultados foram discutidos focalizando a

importância da interação entre os componentes do desenvolvimento e do
crescimento das plantas, em particular, em função do regime de temperatura
estudado.

Andén et al. (1996), utilizaram 18 rizotrons com a finalidade de

registrar, processar e analisar as imagens de raízes de capim (Pha/aras

amndírtacea L. cv. Venturel, com dois tamanhos 126,0 mm x 95,0 mm e 61,0

mm x 46,0 mm, usando as técnicas de filtragem, segmentação e
esqueletonização das raízes, em computador Unix e "software" Khoros 1.0.5.
Verificaram diferenças significativas entre os métodos de observação das

imagens nos rizotrons, demonstrando assim uma das utilidades do uso de
rizotrons nos estudos de sistemas radiculares.

Em relação aos estudos de crescimento de raízes em plantas,
Voorhees (19761 relatou que estes são frequentemente realizados em caixas

com fronteiras de vidro em uma das faces, inclinadas de 25' com a vertical, na
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transparentes, identiülcadas e afixadas na face externa do vidro e canetas de

retroproJetor de várias cores, registrando-se diariamente o crescimento

radicular vertical (CRVI, até o momento em que as primeiras raízes atingiram a

base do rizotron. Ao final das medições, todo o sistema radicular exposto neste

plano, foi cuidadosamente desenhado sobre as folhas de transparências ou de

1{ 1 Zo'1'1{oN

}

Figura 4 - Rizotrons construídos a partir de tubos de PVC em formato gemi

circular utilizados no experimento .



Figura Disposição dos rizotrons em casa de vegetação do Horto
Experimental de Botânica da ESALQ-USP
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Figura 6 - Vista da face plana frontal e transparente do rizotron, utilizada para
a visualização e mensurações dos sistemas radiculares das plantas,
para as culturas selecionadas.












































































































































