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ATIVIDADE DE ENZIMAS DO METABOLISMO DE COMPOSTOS 

SECUNDÁRIOS COMPROMETIDOS COM O ENRAIZAMENTO -IN 

V'TRO- DE Euca/yptus grandis Hlll ex MAIDEN 

RESUMO 

o trabalho 

AUTOR: ISAAC STRINGUETA MACHADO 

ORIENTADOR: OTTO JESU CROCOMO 

realizado constitui uma est ratégia em 

Biotecnologia de Plantas para a investigação dos esquemas 

bioquímicos controladores da diferenciação celular no processo 

de enraizamento. 

Através da técnica da cultu ra de tecidos "in vitro" foram 

micropropagados clones de Euca/yptus grandis HILL ex 

MAIDEN (GO 250, GO 682 e GO 669) selecionadas no 

CEB TEC/U SP. 

Em uma pesquisa preliminar foram estabelecidas e 

multip licadas gemas, seg uida de testes da com posição de meios 

de cu Itura para elongação e en raizamento. Foram estudadas 

diversas possibilidades de balanceamento das substâncias 

reguladoras de crescimento ácido indolilbutírico (AIS)I 
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benzilaminopurina (SAP). Os clones apresen taram 

comportamentos anatôm ico-f isiológicos (massa f resca e seca; 

teor protéico; taxas de multiplicação das brotações epicórmicas, 

elon gação e en rai zamen to) d iferen ciad os en t re si. As 

f req uén ci as de en rai zamen to most raram-se su peri ores às já 

observadas por outros autores. Foram estabelecidas, ainda. 

algumas alterações na composição dos meios de cultura 

empreg ados. 

Através de experimentos cinéticos foram determinados os 

padrões de indução e/ou inibição das enzimas fenilalanina 

amônia-liase (PAL) e glucose 6-fosfato-desidrogenase (G-6P-DH) 

importantes para a biossíntese de compostos flavonóides, 

considerados como os principais cofatores das auxinas 

endógenas no complexo iniciador do enraizamento. Verificou-se 

que embora o suprimento exógeno crescente de AIS tenha 

resultado em maiores taxas de - enraizamento, as atividades da 

PAL e G-6P-DH não se mostraram significativamente alteradas. 

Contudo, foi observado também - que as gemas que en raizaram 

apresentaram atividade da PAL significativamente superior, 

evidenciando maior fluxo do Metabolismo do Fenilpropano 

durante o enraizamento. 
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ENZYME ACTIVITY DF METABDllSM OF SECONDARY 

COMPOUNDS RElATED TO ·IN VITRO· ROOTING OF 

Euca/yptus grandis Hlll ex MAIDEN 

SUMMARY 

AUTHOR: ISAAC STRINGUETA MACHADO 

ADVISOR: Prof. Dr. OTTO JESU CROCOMO 

This study constitutes a strategy in Plant Biotechnology 

with the purpose to ínvestigate the regulating biochemical 

development of the cellular differentiation in the rooting 

p rocess. 

Through plant tissue culture "in vitro" technique, clones of 

Eucal yptus gran dis Hill ex Maiden (GO 250, GO 682 e GO 669) 

selected at CEBTEC/USP, were microp ropagated. 

In a preliminary study shoots were multiplied, followed by 

tests of media culture composition for shoot elongation and 

root initiation. Several possibilities and rates of plant growth 

regulators, indolilbutyríc acid (IBA)/benzylaminopurine (BAP) 

were studied. 
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The clones showed difterent anatomic-physiological 

behav iou rs (fresh an d ov en-d ry wei 9 ht; P rotei c con ten t; 

epicormic shoots multiplication rates, elongation and rooting). 

The freq uences of root ing were higher than those descri bed 

by other authors. Some modifications in the composition of 

used cu Iture media were also defined. 

Through kinetic experiments, induction and inhibition 

patterns of phenylalanine ammonia-Jyase (PAl) and gJucose 6-

phosphate-dehydrogenase (G-6P-DH) important to the 

b iossy n tesi s of f lavon oi d compou n ds were determ i ned. They 

were considered as the main cofactors of endogenous auxins in 

the root stimulating complex. Although, the increasing 

exogenous supply of AIB resulted in higher rooting rates, the 

activities of PAl and G-6P-DH enzyme did not present 

alterations. However, it was also observed that shoots wich 

rooted, in the treatments, showed higher PAl activity. 

resulting in higher flux of phenylpropanoid metabolism during 

the rooting. 
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1 INTRODUÇÃO 

A abordagem biotecnológica através do uso das técnicas de 

cultivo de tecidos de plantas "in vitro", tem sido cada vez 

mais empregada na multiplicação e melhoramento de árvores 

úteis para a melhoria da qualidade da vida, como fruteiras, 

espécies florestais e nativas ameaçad as de extinção. A maioria 

dos pesquisadores da área concorda em que a baixa freqüência 

de enraizamento, tanto "in vitro" quanto "ex vitro", seja um 

dos fatores mais limitantes de obtenção e multiplicação de 

matrizes. A clonagem de matrizes "in vitro" permite, de 

maneira mais rápida e funcional, a realização das mais 

diversas investigações científicas. Assim, a elaboração de novos 
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meios de cultivo e o aperfeiçoamento daqueles já estabelecidos, 

vem merecen do maior atenção. 

Estudos fisiológicos conduzidos através da última metade 

do sécu lo estabeleceram o papel dos fitohormôn ios em 

praticamente todas as fases do desenvolvimento das plantas. 

As técnicas clássicas empregadas, por serem imprecisas. 

levaram a um quadro incop leto da compreen são da ação 

hormonal. Técnicas da biologia molecular vêm causando maior 

impacto na investigação da biologia e bioquímica dos 

fi toh ormôn ios. 

o desenvolvir:nento das investigações moleculares devem-se , 
muito ao aumento da obtenção de mutantes para estudo do 

processo hormonal em plantas (King, 1988 e Reid, 1990, citados 

por KLEE & ESTELLE, 1991). Os benefícios deste tipo da 

análise são muitos. Primeiro, a caracterização fenotípica dos 

mutan tes hormonais pode fornecer informações sob re o papel 

dos hormônios em fisiologia e desenvolvimento da planta. 

Segu ndo, mutantes podem ser usados para avaliações 

bioquímicas da biossíntese e ação hormonal. Finalmente, 

algumas espécies de plantas mutantes podem ser usadas para 

isolar e caracterizar os genes requeridos para o processo 

hormonal. A investigação da biologia hormonal em plantas 

transgênicas tem começado a produzir dados interessantes. 

Quanto maior o número de genes conhecidos, maior o potencial 
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para a compreensão da síntese e ação hormonal, permitindo a 

manip ulação do cresci men to e desen vol vimento da plan ta para 

p ropósi tos ag ronôm icos e botãn icos em geral. 

A habilidade dos tecidos de plantas em desenvolver raízes 

depende das interações entre muitos fatores exógenos e 

en dóg enos. O pap el das au xi nas, nat u rai s ou si n tét icas, no 

enraizamento vem sendo estudado há mais de duas décadas, 

senda, o principal fator envolvido no processo. Na 

complexidade do enraizamento, muitos fatores têm sido 

considerados, como carboidratos, lipídeos, ácido abcísico e 

outros derivados, mas o que é de consenso de grande parte 

dos au tores é a part ici p ação essen ci ai dos cof atores de 

enraizamento, derivados do Metabolismo de Fenilpropano. 

A enzima fen ilalanina amônia-I iase é ext raord inariamente 

sensível ao estado fisiológico da planta. Mudanças na atividade 

pOdem ocor rer du ran te o cresci men to e diferen ciação dos 

tecidos, ou ainda, pOdem acompanhar eventos traumáticos ou 

patológicos, e ainda a ação da luz. Muitas combinações de 

estímulos e sistemas biológicos têm sido investigados. Os 

estímulos mais estudados são o efeito da luz e aqueles 

causados por infecção de microorg anismos fitopatogênicos. 

Ainda, é pequeno o conhecimento dos mecanismos pelos quais 

os fitorreg uladores de crescimento influenciam o nível de 
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atividade da enzima. Sabe-se contudo, que o decréscimo no 

suprimento de auxina e O aumento de citocinina exógenos, nos 

meios de cu Itura, resu Itam no aumento da atividade da PAL em 

poucos dias (JON ES, 1984). 

A 9 I ucose-6-f osf ato- d esi d rog enase (G-6P -OH) é a en zi ma 

precursora do Metabolismo do Fenilpropano. Pois através dela 

a glucose-6P é desidrogenada, levando à uma seqüência 

formadora da fenilalanina, que ao ser desaminada pela ação 

catalisadora da fenilalanina amônia-Iiase (PAL) produz ácido 

t-cinâmico,. A medição da atividade das duas enzimas permite 

avaliar a intensidade do fluxo para o metabolismo do 

fenilpropano e, desta maneira, estimar a produção dos 

compostos flavon.óides (KOUKOL & CONN, 1961; HANSON & 

HAVIR, 1981; DOUGLAS et alii, 1992). 

Das muitas combinações possíveis na investigação da 

relação entre a fase precu rsora, o metabolismo secundário e o 

enraizamento, uma contribuição interessan te é o estudo das 

atividades enzimáticas de G-6P-DH e PAL, relacionando 

diferentes níveis de suprimento de auxina exógena (AIB) e a 

freq üência e qualidade do en raizamento de plantas "in vitro". 

Os objetivos deste estudo consistiram no aperfeiçoamento 

ou estabelecimento da composição de novos meios de cultura 
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para micropropagação de gemas, alongamento e enraizamento 

direto "in vitro" de clones de Euca/yptus grandis HILL ex 

MAIDEN (GO 250, GO 682 e GO 669). 

Procu rou-se, ainda, contribuir para a compreen são do 

mecanismo bioquímico do en raizamento de plantas, através de 

ensaios de laboratório, relacionando o balanceamento do 

suprimento de fitorreguladores do crescimento (BAP

benzilaminopurina e AIB-ácido indolilbutírico) e análises da 

ativação/i nibição da cinética das enzimas glucose-6-f ostato

desidrogenase (G-6P-DH) e fenilalanina amônia-liase (PAL), 

p recu rsora e in iciadora do Metabol ismo Secu ndário das plantas 

(F en i I p ropan o), resp ect i v amen te. 

Como objetivo final, a discussão da possibilidade de 

abordagens biotecnológicas visando o incremento efetivo da 

qualidade e da freqüência do enraizamento de plantas, como O 

controle bioquímico dos fatores investigados através da 

utilização da técnica da cultura de tecido vegetal "in vitro". 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 O METABOLISMO DE COMPOSTOS SECUNDÁRIOS (FENIL

PROPANO) E AS ENZIMAS PAL E ~P-DH, EM PLANTAS 

SUPERIORES 

A biossíntese de certos compostos derivados do benzeno, e 

encontrados em plantas, tais como ácidos hidroxicinâmicos, 

lignina, flavonóides, e cumarinas, vem sendo bastante 

investigada nas últimas décadas (KOUKOL & CONN, 1961; 

EDWARDS & STOKER, 1967; HARBORNE & WILLlANS, 1972; 

HARBORNE, 1980; H INDERER & SEITZ, 1988; SAPKO et alii., 1992; 

CALIS et alii, 1992; JIA & LIU, 1992; KOUL et alii, 1993). 
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As enzimas que catalisam os diferentes passos da síntese 

de flavonóides são encontradas em diferentes órgãos e tecidos 

de plantas (RUSSEl & GASTON, 1967; BEERHUES et alii, 1989; 

MO et alii, 1989; TANAKA et alii, 1992; STICH et alii, 1992), 

como também em cultura de células e organelas isoladas "in 

vitro" (KREUZAlER & HAHlBROCK, 1975; KREUZAlER et alii, 

1979; HRAZDINA et alii, 1976, 1986; HRAZDI NA, 1982; 

HAHlBROCK, 1976, 1981; HAHlBROCK & SCHEEl, 1989; JONES, 

1984; HEllER & FORKMANN, 1988; GlEITZ & SEITZ, 1989; FUNK 

& BRODElIUS, 1990; BROETTO, 1991; HAGENDOORN et alii, 1990; 

KAKEGAWA et ai ii, 1991; GU PT A & CR EASY, 1991; NADASKA & 

ERDElSKY, 1991; lOAKE et alii, 1991; SAPKO et alii, 1992). 

A enzima glucose-6-fosfato-desidrogenase (G-6P-OH, E.C. 

1.1.1.49) é reguladora da via das pentose fosfato, geradora de 

NADPH e ribose 5-fosfato e fornecedora indireta de esqueletos 

carbôn icos para a sí n tese de am i noáci dos aromáticos 

(fenilalanina e tirosina), substratos para a iniciação do 

metabolismo do Fenilpropano (Figura 1) (HO et alii, 1988; 

PARMJIT et alii, 1987; KURlANOSKY et alii, 1988; BOGATEK et 

aUi, 1989; BROETTO, 1991). 

A G-6P-OH catalisa a reação: 

d esi d rog enase + 
Glucose-6-P > gluconato 6P+NAD(P)H+H 

NAD(P)+ 
Mg++ 
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GRISEBACH, 1975; SEYFERT, 1982; SCHUTTE, 1985; 

HENKE L-R I EGER, 1989; ST ICH et ai ii, 1992. 
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A enzima é de particular interesse por aceitar tanto NAO+ 

como NAOP+ na mesma molécu la protéica e, portanto, con stitui

se numa das várias desidrogenases de dupla especificidade de 

cofator, existentes nos organismos procacarióticos e nos 

superiores (BRIGHT et alii, 1993). 

Os mesmos au tores, utilizando técn icas da Biologia 

Molecular, isolaram e purificaram a G-6P-OH, obtendo valores 

de PM 39.400 (±2000) e ativ idade específica de 458 U/mg. 

Quanto à atividade cinética, os valores de Km para a glucose 

(9,4 mM) e NAOP (0,29 mM). Os valores encontrados mostraram

se sem el han tes aos reg ist rados anteriorm ente para out ros 

organismos. 

Por dosar o fornecimento de substrato para o metabolismo 

do Fenilpropano, a atividade da G-6P-OH permite avaliar, de 

maneira indireta, o fluxo e a produção de compostos aromáticos 

secu ndários. (BROETTO, 1991). 

A fenilalanina amônia-liase (PAl; E.C. 4.3.1.5) é a primeira 

enzima do metabolismo do Fenilpropano; catalisadora da reação 

de desaminação da l-fenilalanina, produzindo ácido "trans"

cinâmico e amônia (Figuras 1 e 2). O ácido cinâmico é o 

p r ec urso r d e mui tos co n s t i t u i n t es sec u n d á r i os em p I a n tas. 
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A desaminação ocorre a nível de citoplasma, e em algumas 

espécies catalisada através de inúmeras isoenzimas da PAL 

(BOLWELL et alii, 1985). 

Existe um significativo interesse pelo estudo da regulação 

da atividade de PAL, devido ao seu envolvimento na 

biossí ntese de compostos fenól icos em plantas. A enzima foi 

primeiramente descoberta por KOUKOL & CONN (1961), que a 

isolaram e caracterizaram em Hordeum vulgare. A partir de 

en tão, p assou a ser en con t rad a e descri ta em uma g ran de 

variedade de plantas (CAMM & TOWERS, 1974). Alguns anos 

depois, teve a sua enzimologia, e participação no metabolismo 

celular, bastante elucidadas pelos estudos de HANSON & HAVIR, 

1981; JONES, 1984; HELLER & FORKMANN, 1988. Estudos mais 

recentes confirmam, através da Biologia Molecular, o 

comportamento e as caract erísticas até en tão descri tas 

(ORNDORFF et alii, 1988; OZEKI, 1990; YOSHIOKA, 1992; YAMADA, 

1992) . 

Nos estudos pioneiros sobre a PAL, KOUKOL & CONN (1961) 

chegaram a algumas conclusões que permitiram identificar e 

avaliar o comportamento da enzima. A faixa de pH ótimo 

encontra-se entre os valores de 8,8 a 9,2, sendo que o sistema 

é ativado na faixa de pH 8,0 a 10,6. Quanto à estabilidade 

térm ica, a enzima não ap resen ta perda de atividade a 
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50°C por 10 minutos. A enzima é constituída de 4 subunidades, 

sendo ° P.M. da molécula intacta de aproximadamente 330.000. 

Experimentos preliminares revelaram que a PAl é inibida 

pelo seu produto final, o ácido t-cinâmico, com uma Km da 

ord em de 1, 7x10 -3 M. Os au tores p roeu raram tam bém determ i nar 

a especificidade do sistema, com preparações envolvendo a D

fen ilalanina, quando não se observou a prod ução de ácido 

cinâmico, o que significa que a enzima tem preferência pela l

fenilalanina como substrato. 

O ácido cinâmico-CoA-tioéster não pode ser considerado um 

produto final da reação de desaminação, mas sim, um ·pool· 

elementar para a síntese de vários produtos secundários, tais 

como ligninas, flavonóides, taninos, fitoalexinas e alcalóides 

(GORDON & KOUKKARI, 1978; HAlBROCK, 1981; HAlBROCK & 

GRISEBACH, 1979; MESSNER et alii, 1991; YOSHIOKA et alii, 

1992; Y AMADA et ai ii, 1992). 

A PAl já foi purificada e caracterizada em um gran de 

número de plantas e fungos. A divergência de propriedades da 

enzima entre uma e outra planta, não é maior que aquela 

observada entre plantas e fungos. Não existe registro da 

enzima em células de animais (HANSON & HAVIR, 1981). 
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2.2 A HIDROXILAÇÃO E A FORMAÇÃO DE FLAVONÓIDES E 

DIH IDROF LAVONÓIS 

As flavanonas naringenina e eriodictiol são produzidas 

como resultado da ação sequencial de enzimas hidroxilase 

(CAH), CoA ligase (4-C L), sintase (CHS) e isomerase (CHI), a 

partir do ácido t-cinâmico como substrato (Figura 1). 

A hidroxilação de flavanonas para dihidroflavonóis, como 

por exemplo: de naringenina para dihidrocampferol e de 

eriodictiol para dihidroquercetina, já foi demonstrado em 

preparações enzimáticas de flores de Mattio/a incana, 

Antirrh inum majus e outras plantas (Forkmann et alii, 1980, 

citados por HANKEL-RIEGER, 1989; SCHUTTE, 1985), em reação 

catalisada pela enzima flavanona 3-hidroxilase. 

BRITSCH et alii (1981) isolaram a flavanona 3-h idroxi lase 

em células de salsa, através da indução pela luz ultra-violeta. 

Identificaram também a enzima flavonolsintase (dihidroflavono-

loxi d ase) , resp on sáv el p el a reação de t ran sf ormação de 

dihidroflavonóis para flavonóis, como por exemplo: de 

d i h i d rocam p ferol para cam pferol ; de d i h i d roq uercet i n a para 

Quercetina e cianidina. (Figura 1). 
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Na análise da estrutura dos compostos flavonóides, 

informações compreensivas acerca da espectrometria de massa 

(MS) foram publicadas por MABRY & MARKHAM, 1975; MABRY & 

ULUBELEN, 1980; MARKHAM, 1988 e GRAYER, 1989, entre outros. 

Os primei ros desen volveram nomenclatura sistemática dos 

compostos por espect romet ria de massa por impacto elet rõn ico 

(EI-MS), HEIDIN & PHILLlPS (1992) aperfeiçoaram o método e 

registraram valores de identificação de 43 flavonas e flavonóis, 

7 isoflavonas, 18 flavanonas e dihidroflavonóis, e 11 chalconas 

e dihidrochalconas. 

A nál ises qu ant itat i v as e su plemen tação de flavonóides e 

dihidroflavonóis foram feitas em flores de Dianthus 

caryophyllus por STICH et alii (1992), em raízes de Pongamia 

pinnata por TANAKA et alii (1992). 

2.3 A F UNÇÃO DOS COMPOSTOS FLAVONÓIDES NA RESPOSTA 

AO ·STRESS· FISIOLóGICO. FITOPATOLÓGICO E O 

COMPROMETIMENTO COM O ENRAIZAMENTO. 

Dentre os aproximadamente 2000 flavonóides (HINDERER & 

SEITZ, 1988) algu ns podem ser prod uzidos e acumulados em 
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células e tecidos cultivados "in vitro". Desde a década de 60, 

a cu Itura de tecidos vem crescen do na importância de fornecer 

informações da biosíntese de flavonóides e regulação das vias 

cor resp on d en teso 

o g ran de número 

dividido em 12 classes 

de flavonóides 

(HARBORNE, 

é con ven ientemente 

1980). As estruturas 

químicas destes compostos encontram-se reunidas na Figura 3. 

o estudo da reg ulação da via dos flavonóides tem 

colaborado na compreensão de alguns processos fisiológicos até 

então pouco ou em nada conhecidos (DOUGLAS, 1992) 

Elliger et alii (1980), citados por BROETTO (1991), 

detectaram o efeito da inibição de larvas de Eliothus zeB, na 

presença de flavonóides como eriodictiol, dihidroquercetina e 

DHQ-glicosídeo. Os autores revelaram ainda que as plantas são 

capazes de produzir diferentes tipos de compostos fenólicos, 

numa reação de defesa, dependendo do tipo de inseto que as 

atacam. 
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(HINDERER & SEITZ, 1988). 
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Também contra microorganismos fitopatogênicos, há 

evidências da ação de defesa desencadeada pelos 

isoflavonóides, que agem como fitoalexinas (biocidas naturais) 

com baten do i nfecções por f u n gos, bact éri as ou vírus. (O LE I TZ, 

1989; DALKIN et alii, 1990; DIXON et alii, 1989; HOAOLAND, 1990; 

O R A H A M e t ai i i, 1990). 

REDMOND et alii (1986) descobriram ainda, a participação 

de flavonas na indução de exp ressão de genes em Rhizobium, 

que atuam na nodulação das plantas leguminosas. 

Outra característica notável destes compostos é verificada 

na sua capacidade antioxidante, que funciona como Mescudo 

protetor" das plantas contra os raios ultra-violeta (HARBORNE 

& WI L LI AMS, 1972; KAKEGAWA et ai ii, 1991; HOAG LAND, 1990). 

Este efei to é dev ido à ai ta cap aci dad e de ab sorção das 

flavonas e flavonóiS, que absorvem normalmente a radiação 

compreen dida entre 330 e 350 nm, protegendo cofatores como 

NAD e NADP; proteínas e ácidos nucléicos (WEISS & HALEVY, 

1991) . 

A exci são de partes, e o conseq üen te ferimen to, também 

induz acrésci mos na atividade da PAL, em diversos órgãos e 

tecidos de plantas. Ésteres do ácido hidroxicinâmico (tais como 

:1 

~ I 
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o áci do clorogên ico) são prod uzidos, e o mecan ismo de resposta 

assemel ha-se ao do ind uzido pela ação da luz (JONES, 1984). 

A habilidade dos tecidos de plantas em desenvolver raízes 

"in vitro", depende das interações entre os fatores exógenos e 

endógenos. Desde os estudos de Torrey (1965, 1976) e Scott 

(1972), citados por EVANS (1985), o papel das auxinas tornou

se bem estabelecido como os principais fatores envolvidos na 

diferenciação e alongamento das células da raiz, bem como a 

formação de raízes adventícias. O mecanismo de ação destes 

compostos permanece controverso, apesar dos novos enfoques 

através da biologia molecu lar (BAU LCOMBE et alii, 1981; HAGEN 

et ai i i, 1984; W A L KE R et ai i i, 1985; K R I E KE N et ai i i, 1991). 

A I g uns compostos orto-d i hid roxi fenói s esp ecí f icos são ti dos 

como cof atores do en rai zamen to. P rod uzi dos n as foi h as e 

brotos, são translocados para ·a região do enraizamento, onde, 

com auxinas e pOlifenoloxidases, dão origem ao complexo 

estimulan te da diferenciação radicu lar. (Bauillen ne, 1964 e 

Doud & Carlson, 1977, citados por BAJAJ, 1986). 

Alguns dos protetores de auxinas são pOlímeros orto

dihidroxifenóis, e sua principal função é a de conservar os 

tecidos em estado red uzido, atuan do como antioxidantes, e 
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portanto, mantendo um baixo potencial redox, condição 

associada à juvenilidade (McCOMB & BENNETT, 1986). 

2.4 A MICROPROPAGAÇAO DO EUCALIPTO E OS PROBLEMAS 

DO ENRAIZAMENTO DIRETO -IN VITRO-. 

Com uma importância econômica cada vez mais 

inquestionável, o eucalipto é hoje a principal matéria prima de 

importantes segmentos industriais como os de papel, madeireiro 

e de construção. Em todos os lugares onde foi implantada, 

essa árvore originária da Austrália - onde soma 600 espécies, 

das quais 150 com aplicação comercial - adaptou-se muito bem 

(L IMA, 1993). 

No B rasi I, em geral, as plan tações de eu cal ipto são 

utilizadas principalmente para a produção de celulose, carvão, 

chapas duras e para a produção de lenha. As espécies de 

ráp i do cresci men to podem, ai n da, dar uma con t ri b uição 

significativa aos programas de recuperação de áreas 

degradadas, assim como fornecer proteção adequada a área 

críticas, tais como na estabilização de dunas, no controle da 

erosão, no funcionamento harmônico das microbacias 

hidrog ráficas, na recu peração de áreas de mineração, como 

quebra-ventos, etc. (LIMA et alii, 1990). 
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De grande potencial produtivo, o E. gran dis, é 

provavelmente a espécie de eucalipto mais plantada do gênero, 

especialmen te para a prod ução de madei ra como matéria-p rima 

para fins industriais. A estimativa mundial da área total de 

plantações de E. yrandis é de aproximadamente 1 milhão de 

hectares. A estratégia atual de melhoramento florestal que 

resu Ita em gan hos consideráveis, embora também com riscos 

consideráveis, é através da seleção clonal, pela qual se 

procu ra maximizar os ganhos em uma única geração. (Ferrei ra, 

1983, citado por LIMA, 1993). 

A propagação vegetativa das plantas lenhosas se processa, 

rotineiramente, pela estaquia dos ramos. Com o desenvolvimento 

da técn ica de microp ropag ação de plan tas, am pl iaram -se as 

perspectivas de obtenção de material de melhor qualidade 

agronômica em qualquer época do ano, em espaço e tempo 

reduzidos, e com O máximo aproveitamento do propágulo 

vegetal, às vezes escasso em coleção de germoplasma (BARBOSA 

et ai ii, 1992). 

O efeito mais notável da microp ropagação relaciona-se à 

reversão da juvenilidade. As plantas obtidas "in vitro", por 

cultura de meristema, podem apresen tar desenvolvimento 

semelhante às plântulas que são provenientes da propagação 
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por sementes (HOWARD, 1990; BLOMSTEDT, 1991; SARAVITZ et 

alii, 1991). 

AS maiores limitações da micropropagação de eucalipto, e 

outras plantas lenhosas, são os problemas de esterilização do 

material provindo de árvores desenvolvidas no campo e o 

enraizamento direto de partes aéreas "in vitro" (DOLCET

SANJUAN et alii, 1990; SERRES et alii, 1990; KRIEKEN et alii, 

1991; ARJONA et alii, 1990). Permanece difícil a indução de 

form ação d e parte aérea, ou emb riói des, a p art i r de ·calos· 

(aglomerado de células não diferenciadas) originados de 

árvores adultas, mas isso é de menor importância prática que 

os dois primeiros problemas (NANDWANI & RAMAWAT, 1991; ROY 

& DE, 1990). 

Para uma micropropagação bem sucedida, três dificuldades 

principais precisam ser vencidas: (a) estabelecimento de 

explantes primários em cultura; (b) desenvolvimento do meio 

de cultura ideal e condições ambientais que proporcionem altas 

taxas de multiplicação e (c) indução do enraizamento. Embora 

considerável progresso tenha sido conseguido com relação aos 

dois primeiros ítens. o enraizamento permanece o principal 

problema na propagação de árvores ·in vitro· (BAJAJ, 1986; 

VIETEZ et alii, 1989; ABDULLAH et alii, 1989). 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

A parte experimental deste trabalho foi conduzida em 

Piracicaba, SP, nos Laboratórios do Centro de Biotecnologia 

Agrícola (CEBTEC), Escola Superior e Fundação de Estudos 

A 9 r á r i os .. L ui z de 

(FEALQ/ ESALQ -

dezem b ro de 1992. 

Queiróz" Universidade de São Paulo 

USP), no período de agosto de 1990 a 
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3.1 P LANT AS MATR IZES 

Neste trabalho, foram utilizados clones das matrizes GO 

250; GO 669 e GO 682 de Eucal yptus grandis Hill ex Maiden, 

selecionados no CEBTEC. 

3.2 OBTENÇÃO E DESINFECÇÃO DOS EXPLANTES 

Das mat r i zes seI eci on adas, foram col et ados ram os de 

aproximadamente 15cm de comprimento, e imediatamente 

colocados em água e transferidos para os laboratórios do 

CEBTEC, on de foram lavados em ág ua corren te e retiradas suas 

tal has. 

Após o destolhamento, os ramos foram tratados com solução 

do fungicida benomyl (concentração de 300 mg/I), autoclavada 

e acrescida do antibiótico kasugamicina (concentração de 4 

ml/I), durante 15 horas. 

Desses ramos, segmentos nodais (1,0 a 1,5 em de 

comprimento), contendo uma única gema axilar, foram cortados 
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e mantidos na mesma solução fungicida/antibiótico descrita, 

por tempo de 4 horas, em ag itação. 

A seguir, sob con dições assépticas, em câmara de fluxo 

laminar, os explantes foram imersos em solução de hipoclorito 

de sódio (concentração final de 1% de cloro ativo), acrescida 

de uma gota de detergente não iônico e mantidos durante 20 

minutos em agitação. Seguiu-se lavagem do material (3 a 4 

vezes) em água deionizada estéril. 

3.3 I NOC ULAÇÃO E M ICROPROPAGAÇÃO DAS GEMAS E PICÓRMI-

CAS: MEIOS DE CULTURA, CONDiÇÕES AMBIENTAIS, 

PROCEDIMENTOS E AVALIAÇÃO 

o meio de cultura básico, utilizado durante toda a 

pesquisa, foi o de GONÇALVES (1980), modificado apenas no 

tipo e q uan tidade dos reg uladores de cresci mento, conforme as 

diferentes fases de diferenciação e crescimento das plantas 

(quebra de dormência da gema epicórmica; estabelecimento das 

brotações; micropropagação; alongamento e enraizamento das 

gemas). Fizeram parte da constituição básica do meio, os 

componentes inorgânicos relacionados no QUADRO 1. 
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Quad ro 1 Sais de GONÇALVES (1980) modificados (SGM)- Meio 

de Cultura Básico 

Número de 

Solu~o 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Sal 

MACRONUTR I ENTES 

NH4N03 

KN03 

KH2P04 

C a( N03)2.4.H20 

MgS04·7• H20 

MICRONUTR I ENTES 

F eS04· 7.H20 

Na2 EDTA 

H3 B03 

CoC12·6H20 

CUS04·SH20 

MnS04·H20 

Mo03 

Zn S04.7H20 

KI 

COn cen tração 

mDLI 

800 

1000 

170 

236 

250 

37,3 

27,8 

6,2 

0,25 

0,025 

1,7 

0,144 

3,0 

0,75 
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A sacarose, uti I izad a como ton te de carb ono, os 

complementos vitamínicos (complexo B), e demais substâncias 

org ân icas, são in dicad as no QUADRO 2. 

Quad ro 2. Componentes Orgânicos-M eio de Cultu ra Básico, se-

gundo GONÇALVES (1980) 

Número Aditivo Orgânico Quantidade mg/l 

1 Sacarose 30,0 

2 Tiamina 5,0 

3 Pi ri doxi na 0,5 

4 Áci do Nicot in ico 0,5 

5 Pan totenato de Cálcio 1,0 

6 Mio inositol 100,0 

o estímulo à diferenciação e estabelecimento das gemas 

epicórmicas, foi dado pelo suprimento exógeno da auxina ácido 

indolilacético (AIA), na concentração de 0,5 mg/I, e a cinetina 

benzilaminopurina (BAP), na mesma concentração. 

O pH do meio foi ajustado para 5,7±O,1, utilizando-se NaOH 

ou Hei a 0,1 N, e depois adicionado agar (7 g/I), 

sol i d ificação. 

para 

lI'i 

. :11 

• 

,~ I 
I 

MIIII' Ij u 
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o meio de cultu ra, assi m elaborado, foi en tão d ispen sado 

em frascos redondos (300 ml), num volume de aproximadamente 

50 ml/cada, com cobertura e fechamento com papel alumínio. Os 

frascos, con ten do o meio foram esteri I izad os em au tocl ave, à 

temperat u ra de 1200 C, sob pressão de 1 atmosfera, por um 

período de 30 minutos. 

A operação de i nocu I ação foi real izad a sob con dições 

assépticas, em câmara de fluxo laminar, com auxílio de pinça 

anatômica, previamente esterilizada por autoclavagem e 

flambagem. 

Dessa forma, foram estabelecidas cultu ras estoque, como 

fonte para multiplicação das gemas, em subcultivos posteriores. 

Para as operações de subcultivo, foi empregado o Meio 

Básico de GONÇA LV ES (1980). conten do a ci netina 

benzilaminopurina, na concentração de 0,2 mg/I. Os demais 

componentes permaneceram con forme descri to. 

As operações de subcultivo para microp rop agação das 

gemas foram conduzidas nas mesmas con dições assép ticas em 

câmara de fluxo laminar, onde foram dissecadas as brotações 

epicórmicas, com auxílio de bistu ri e pinça anatômica, 

previamente esterilizados por autoclavagem e flambagem. As 
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brotações foram repicadas ao medirem, aproximadamente, 0,5 cm 

de comp rimen to. 

Os exp lantes constituídos de tufos de cinco brotações, 

medindo cerca de O,5cm de comprimento, foram adotados como 

padrão para as sucessivas transferências, realizadas a 

in tervalos de um mês. 

A temperat ura da sala de cresci mento foi mantida em 240 C 

± 1, fican do as cu Ituras submetidas a um fotoperíodo de 12 

horas e iluminãncia de ap roximadamente 900 lux. 

O comportamento dos 3 diferen tes clones (GO 250, GO 669 e 

GO 682), na fase de multiplicação, foi avaliado através do 

acompan hamento das taxas de multiplicação das brotações 

epicórmicas, tomadas durante 4 transferências sucessivas, em 

meio de cultura indutor da micropropagação de gemas. Foram 

ainda, descritos os comportamentos anatõmico-fisiológicos, e 

fotog raf ados os resu Itados, d e cada clon e. 
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3.4 ALONGAMENTO DAS GEMAS MICROPROPAGADAS: MEIO DE 

CULTURA, CONDiÇÕES AMBIENTAIS, PROCEDIMENTOS E 

AVALIAÇÕES 

O meio de cultura empregado, aprovado depois de diversos 

testes preliminares, foi o básico de GONÇALVES (1980), descrito 

no item anterior, suplementado com 0,05 mg/I de 

benzilaminop urina (BAP) e 0,05 mg/I de ácido indolilbutírico 

(AIB), na presença e ausência de carvão ativado. 

Os proced imentos subsequentes, como ajustagem do pH; 

sOlidificação; distribuição e esterilização do meio de cultura, 

foram real izados como descri to no item an terior. 

Os exp lantes de cada clone, obtidos na última 

tran sferência, foram inoculados nas mesmas con dições 

assépticas, e mantidas as mesmas condições ambientais. 

Gemas alongadas, com comprimento superior a 1 em, foram 

consideradas como padrão e selecionadas para a etapa 

posterior, a indução de enraizamento. 
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o comportamento dos 3 clones (GO 250; GO 669 e GO 682). 

quanto ao alongamento das 

obtenção da freqüência 

g emas, foi aval iado at rav és da 

de cultu ras que apresen taram 

brotações alon gadas, no final de um período de 4 meses, com 

renovações do meio de cultu ra, por 4 su bcu Itivos consecu tivos. 

Foram também, descri tos os comportamentos anatômico

fisiológicos, e fotografados os resultados, de cada clone. 

3.5 INFLUÊNCIA DO SUPRIMENTO DE AUXINA EXÓGENA (AIS) 

NO ENRAIZAMENTO ·IN VITRO· DAS GEMAS ALONGADAS 

Nesta etapa da pesquisa, foi conduzida experimentação 

exploratória do enraizamento de brotações alongadas (> 1 cm de 

altu ra) dos 3 clon es (GO 250; GO 669 e GO 682), colocados em 

meio de cu Itura básico, formulado por GONÇALVES (1980). 

descrito no item 3.3., e suplementado com ácido indolilbutírico 

(AIB), na ausência de carvão ativado, e dispensado em tubos 

de ensaio (25 x 150 mm), na quantidade de aproximadamente 20 

ml/unidade, com cobertura e fechamento em papel alumínio. 

o experimento foi con stituído de cinco con centrações de 

A I B e 100 repet ições de cada clone, sen do cad a tu bo de ensaio 

uma unidade experimental. As concentrações testadas foram as 
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seguintes: 0,0; 0,1; 0,5; 1,0 e 1,5 mg/I de AIS, constituindo os 

tratamentos Tl; T2; T3; T4 e T5, respectivamente. As condições 

ambientais permaneceram as mesmas das fases anteriores: 

fotoperíodo de 12 horas, iluminãncia de 900 lux e temperatura 

de 240C ± 1. 

3.5.1 Avaliação da freqOência do enraizamento ·in vitro· 

o enraizamento foi avaliado no final de 30 dias de cultura, 

observ an do-se a porcen tag em de gemas que ap resen taram 

i.'lício da diferenciação em sistema radicular. 

Para efei to de com paração dos 3 clones, q uan to ao 

comportamento "in vitro", foram obtidos também, as massas de 

matéri a f resca e seca em est ufa, das plantas que en rai zaram e 

daquelas que não apresentaram qualquer diferenciação na 

região radicular; isto dentro de cada tratamento e clone. Foram 

feitas coletas de 15 repetições de cada grupo, com exceção do 

Tl, onde as poucas plantas que enraizaram foram reservadas 

para os ensaios bioq uímicos su bseq uen teso As médias dos 

valores obtidos foram comparadas através de histogramas. 
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Foram descritos os comportamentos anatõmicos-fisiológicos, 

diferenciados dos 3 clones empregados, no momento do 

enraizamento; e ainda, fotografados os resultados obtidos. 

3.5.2 Obtenção dos extratos de plantas e preparo das 

amostras 

As plan tas que en rai zaram e as que não ap resen taram 

qualquer diferenciação na região da raiz, foram separadas em 

dois grupos, dentro de cada tratamento (T1, T2, T3, T4 e T5) e 

clone (GO '250; GO 669 e GO 682). De cada grupo foram 

coletados 5 repetições para ensaios bioquímicos posteriores. 

A metodologia de extração, a partir 

diferenciados de plantas, foi adaptada de WONG 

e MESSNER et alii (1991). 

de teci dos 

et alii (1974) 

Cerca de 200 mg de material da planta, recém coletada e 

lavada, foi triturada e homogeneizada em almofariz de 

porcelana, com 2 ml de tampão borato-HCI 25 mM frio, pH 8,8, 

e f3-mercaptoetanol lO mM. O homogenado foi centrifugado a 

10.000 g, por 15 mino O sobrenadante, verde-amarelo claro, foi 

usado nos ensaios subsequentes da determinação do teor 
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protéico e atividade enzimática da fenilalanina amônia-liase 

(PAL) e glucose-6-f osfato-desid rogenase (G-6P-OH). 

3.5.3 Determinação do teor de proteína 

A determinação foi feita pelo reagente de Folin-Ciocalteau, 

segundo LOWRY et alii (1951). 

REAGENTES: 

1. Reativo de Tartarato Alcalino. Foram dissolvidos 20 9 de 

Na2 C03 e 0,5 9 de tartarato de sódio em 1 litro de NAOH 

0,1 N. 

2. Solução de Cu 504 . 5H20, 0,1 %. 

3. Reagente cÚp rico alcalino. Foram mistu rados 45 ml do 

reativo 1 e 5 ml do reativo 2. O preparo foi feito no dia 

do USO. 

4. Reagente de Eoljn=Ciocalteau. 

Tungstato de sódio. 2H20 ..... 100 9 

Molibdato de sódio. 2H20 ..... 25 9 

Dissolvidos em 700 ml de água destilada e adicionados: 



34 

Áci do fosfóri co xarop oso a 85 % .... 50 m I 

Áci do clorí d rico con cen t rado ....... 100 m I 

A solução foi colocada em balão munido de condensador de 

refluxo e aquecida durante 10 horas. Depois de fria, foram 

ad icionad os: 

Sul f a to d e I í t i o ..... 1 50 g 

Água destilada .... ;. 50 ml 

Água bromada ..... gotas até ficar com a cor amarelo-

ouro 

Técnica: Foi colocado 0,1 ml da amost ra, con tendo cerca de 

100 ~g de proteína, n um tubo com 2 ml do reag ente 3, 

misturando rapidamente. Depois de 10 minutos foi adicionado 1 

ml do reagente 4. A densidade ótica foi lida em 

espectrofõtometro a 650 nm, após um períOdO de 60 minutos. 

Como a cor não é estritamente proporcional à concentração 

(somente de 100 a 300 ~g), foi preparada uma curva padrão 

com ASB (Albumina de Soro Bovino), nos limites das 

con cen t rações com parad as. 

A quantidade de proteína na amostra foi expressa em 

mgjml de ext rato. Os clones (GO 250; GO 669 e GO 682) 

puderam ser comparados entre si, com relação ao teor protéico, 

através da elaboração de histograma. 
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3.5.4 Análise da atividade enzimática da Fenila/an ina 

Am6n ia-I iase (PA L) 

o ensaio da atividade da fenilalanina amônia-liase foi 

realizado a partir dos extratos enzimáticos brutos (item 3.5.2) 

das plantas que apresentaram, ou não, diferenciação do sistema 

radicular. A enzima, que catalisa a reação de desaminação da 

fenilalanina, produzindo ácido t-cinâmico, teve o seu produto 

quantificado por método espectrofotométrico a 290 nm, na 

presença de L-fen ilalanina, após incubação em 

na temperat u ra con stante de 30oC, por um 

banho de água, 

período de 15 

minutos. A técnica foi elaborada com base nos trabalhos de 

WONG et alii (1974) e MESSNER et alii (1991). 

A reação enzi mát ica ocor reu na p resen ça de 0,1 a 0,3 ml de 

extrato enzimático (0,90 a 1,40 mg/ml de proteína); 100 J,lmoles 

de tampão-borato (pH 8,8); 1,5 J,lmoles de mercap toetanol e 15 

J,lmoles de L-fenilalan ina (su bstrato). Com volume final de 3 ml, 

e após o tempo de incubação, a mistura de reação foi 

transferida para cubetas de quartzo próprias para leitura em 

espectrofotômetro. Foram preparadas 5 amostras de cada grupo, 

com um nú mero de 3 d up licatas/amost ra. Amost ras elaboradas, 

com ausência do substrato L-fenilalanina, foram utilizadas como 

controle da análise. 
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A atividade enzimática (Z) da PAL, em Kat-Kg-l proteína, 

foi cal cu lada pela fórm u la: 

Z [ Kat. Kg - 'prot .] = 
~ E V (ml ) 10 9 

t (S) . d (em ). E 2 9 0 • [ P rot • (~g)] 

on de: Kat = mol/s 

L\E = variação da extinção molar 

8 290 = coeficiente de extinção molar 

d = distância atravessada pela luz 

V = volume final da reação 

t = tem po d a reação. 

(
10 cm2 ) 

moi. 106 

3.5.5 Análise da ativ idade enzimática da Glucos~6-

FosfatcrDesi d rogen ase (G-6P-DH) 

o ensaio da atividade da glucose-6-fosfato-desidrogenase 

foi realizado a partir dos extratos enzimáticos brutos (item 

3.5.2.) das plantas que ap resen taram, ou não, diferen ciação do 

sistema radicular, quando da passagem pelo meio indutor do 

enraizamento. A enzima catalisa a reação de desidrogenação da 

glucose-6-fosfato, prOduzindo glucono-8-lactona 6-P e 

red uzi n do NADP em NADPH. 
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d esi d rog en ase 
Glucose-6-P > glucono-8-lactona 6-P+NADPH.H+ 

NADP+ 
Mg++ 

A atividade enzimática da G-6P-DH foi determinada peJo 

coeficiente da extinção molar da reação da redução do NAOP em 

NADPH (ASSOLaM. 1986; SERGMAYER. 1975). 

Em cubetas de quartzo, contendo um volume final de 3 ml. 

a reação enzimática ocorreu na presença de 2590 J.,ll de tampão 

tris-HCI 0.1 M (pH 7.6); 200 J.,ll de MgCI2 0.1 M; 100 J.,ll de 

glucose-6-fosfato 35 mM e 10 J.,ll do extrato enzimático. 

Depois de curto período em agitação. a reação foi iniciada 

pela adição de 100 IJI de NADP 11 mM. sendo a extinção 

mon itorad a esp ect rofotomet ricamente a 340 nm. Foram 

preparadas 5 amostras de cada grupo com um número de 3 

duplicatas/amostra. Amostras elaboradas. com ausência da 

glucose-6-fosfato. foram utilizadas como controle da análise. 

A atividade enzimática (Z) da G-6P-DH. em Kat-Kg-1 proL. 

foi cal cu lada pela fórmu la: 

Z [ Kat. Kg - lprot .] 
~E 

t ( s ) 
v (ml ) 

d (em ). C340 

10 9 

[prot • (~g)] 



on de: Kat = mol/s 

Ll E = vari ação da ext i nção moi ar 

8 340 = coeficiente de extinção molar 

d = distância atravessada pela luz 

V = volume final da reação 

t = tem po d a reação 

38 

( 6 22 cm
2 J 

' moi. 10 6 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 TAXA DE MULTIPLICAÇÃO DAS BROTAÇÕES EPICÓRMICAS 

{.,\Jan to à taxa de mu Itiplicação das brotaçães ep icórmicas, 

acompan hada nos três clones (GO 250; GO 669 e GO 682) de 

Euca/yptus grandis Hill ex Maiden, durante 4 subcultivos 

sucessivos, pode-se verificar, pela Figura 4, que, para os 

clones GO 669 e GO 682, o processo de multiplicação ocorreu no 

primei ro subcultivo com os dois clones apresen tando taxas de 

multiplicação bem próximas, 2,0:1 e 1,8:1, respectivamente. A 

partir do terceiro subcultivo, a diferença de ambos com relação 

ao clone GO 250 começou a acentuar-se (12,2:1 e 10,6:1 para 

6,0:1). No quarto subcultivo, a diferença tornou-se mais 
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evidente, quando as taxas de multiplicação passaram a 30,4:1 e 

26,8:1 nos dois primeiros, e 14,2:1 no clone GO 250. 

Os explantes constituídos de tufos de cinco brotações, 

medindo cerca de 0,5 cm de comprimento, foram adotados como 

padrão, e considerados como 1 unidade de multiplicação. 
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Figura 4. Evolução das brotaçães epioSrmicas produzidas, pelos 

explantes iniciais (tufo de 5 brotações) dos clones GO 

669; GO 682 e GO 250, du rante 4 subcultivos sucessivos, 

em meio básico suplementado com 0,2 mg/I de BAP. 
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o clon e GO 669 foi o que ap resen tou mel hores taxas de 

multiplicação de gemas "in vitro", que se mostraram vigorosas 

e de maiores tamanhos (maiores que 0,5 cm de altura). O clone 

GO 682 teve comportamento não muito diferenciado, em relação 

às taxas de multiplicação, mas apresentou gemas menores, de 

tamanho peq ueno a méd io (entre 0,3 e 0,5 cm de comprimento) 

e de coloração mais avermelhada. Com baixas taxas de 

multiplicação, O clone GO 250, apresentou gemas pequenas 

(menores que 0,3 cm de comprimento), e ainda, maior 

susceptibilidade à contaminação por fungos exógenos e 

bactérias endógenas. 

As Figuras 5, 6 e 7 apresentam gemas dos clones GO 250; 

GO 669 e GO 682, multiplicadas em meio de cultura básico de 

GONÇALVES (1980), suplementado com 0,2 mg/I de AIS. 

Tais resu Itados evidenciam que os clones apresen taram 

variações entre si, observações estas já descritas por SILVA 

(1990) e GROTHGE (1992) em clones de Eucalyptus grandis Hill 

ex Maiden. A diferenciação no comportamento de clones, foi 

também observada por GONÇALVES (1982) na micropropagação 

de Euca/yptus urophylla S.T. Blake "in vitro". 

Pode-se v eri ficar, ai nd a, que o fato de as cu It u ras 

originadas dos clones GO 669 e GO 682 terem se multiplicado 
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em taxas significativas, a partir do seg undo subcultivo, é uma 

boa indicação da viabilidade de utilização das brotaçães 

ep icórm icas, com o exp lan tes, na p ropag ação clonal Ii i n v it ro" de 

árvores ad u I tas de E. 9 ran d is, con forme ci tado por I KE MOR I 

(1987) . 

Figuras 5. Multiplicação "in vitro" de gemas do clone GO 250, de 

Euca/yptus grandis Hill ex Maiden. 
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4.2 FREQÜÊNCIA DE ALONGAMENTO DAS GEMAS MICROPROPA

GADAS 

O comportamento dos 3 clones (GO 250; GO 669 e GO 682), 

quanto ao alongamento das gemas, pode ser resumido no 

Quad ro 3, tendo sido utilizado o meio de cultu ra de 

GONÇALVES (1980), suplementado com 0,05 mg/I de BAP e 0,05 

mg/I de AIB, durante 4 subcultivos sucessivos, a intervalos 

reg ulares de 1 mês. 

Quadro 3. Freqüência de culturas com brotações alongadas(1) 

dos clon es GO 250; GO 669 e GO 682, em meio de 

cultura básico de GONÇALVES (1980), suplementado 

com 0,05 mg/I de BAP e 0.05 mg/I de AIB 

Clone 

GO 250 

GO 669 

GO 682 

Cu Ituras com brotações alo" gadas (%) 

40 

75 

63 

(1) Consi deraram-se, como brotações alongadas, aque las com alturas 

superiores a 1 em. 
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Como gem as alon gad as, foram con si derad as aq u el as com 

alturas superiores a 1 cm, as quais foram também selecionadas 

para a etapa posterior de en raizamen to. 

Nesta fase, os clones comportaram-se diferen temen te, um 

em rei ação ao ou t ro, e de man ei ra con cord an te com a fase 

anterior de multiplicação de gemas, onde os clones GO 669; GO 

682 e GO 250 se sucederam por ordem de maior vigor. Foram 

também observados "calos", aglomerados de células não 

diferenciadas, nas bases das folhas dos clones GO 250 e GO 

682. Quanto à oxidação, a maior incidência ocorreu no clone GO 

669, tendo sido insignificante nos demais. 

As Figuras 8, 9 e 10 apresentam gemas alongadas dos 

clones GO 250; GO 669 e GO 682, cultivadas em meio de cultura 

de GONÇALVES (1980), e modificado com suplemento de 0,05 

mg/l de BAP e 0,05 mg/I de AIB. 

Os efeitos obtidos, referentes à atuação do AIB e BAP, na 

elon gação das gemas, estão coeren tes com a I i t e r a t u r a 

consultada (ZIMMERMAN & MILLER, 1991; BARBOSA, 1992; 

SILVA, 1992). Altas taxas de elongação foram 

modifican do-se o meio de cu Itura pela elevação, 

con seg u i das 

em cinco 

vezes, do suprimento de auxina e cinetina exógenos. 
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Nesta fase da pesquisa, foi conseguida a associação do 

alon gamento e multiplicação satisfatória de brotações 

epicórmicas cu Itivadas "in vitro" dos clones GO 682 e GO 669. 

O clone GO 250, em exceção, ap resen tou baixa taxa de elon gação 

(40%) e folhas de má qualidade, pequenas e de limbo 

recu rvado; havendo necessi dade de melhoramento do aspecto 

morfológico dessas brotações. 

4.3 FREQÜÊNCIA DE ENRAIZAMENTO ·,N VITRO· 

o comportamen to dos 3 clon eS (GO 250; GO 669 e GO 682), 

quanto ao enraizamento "in vitro·, pOde ser analisado através 

da Figu ra 11. O meio de cultu ra emp regado foi o de 

GONÇALVES (1980), suplementado com os diferentes tratamentos 

descri tos no item 3.5 .. 

Nesta fase, os 3 clones apresen taram sintomas de clorose 

foliar e alguns pontos necróticos. Os clones GO 250 e 60 682 

permaneceram com "calos", aglomerados de células não 

diferenciadas, na base das folhas. A oxidação afetou somente o 

clone GO 669, embora continuasse com o maior vigor de 

en rai zamen to, seg u ido do GO 682 e 60 250, concord ando com os 

resu Itados das fases anteriores. 
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Figura 11. Freqüência de culturas dos clones GO 250; GO 669 e GO 

682 que desenvolveram raiz, em meio de cultura básico 

de GONÇALVES (1980), suplementado com 0,0; 0,1; 0,5; 1,0 

e 1,5 mg/l de AIS 
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As Figuras 12, 13 e 14 apresentam enraizamento das 

plântu las dos clones GO 682; GO 669 e GO 250, cu Itivados em 

meio de cultura indutor de enraizamento, segundo GONÇALVES 

(1980), e su plementado com 1,0 mg/I de AIB (T4). 

Os resultados deste ensaio são indicativos de que os 3 

clones testados apresentam potencial rizogênico, embora 

diferenciados quanto a freq üência do enraizamento. O meio de 

cultura suplementado com taxas crescen tes de AIS (0,0; 0,1; 

0,5; 1,0; 1,5 mg/I> apresentou efeitos crescen tes proporcionais 

no enraizamento, sendo que em concentrações superiores a 1,0 

mg/I a resposta não foi exp ressi va, indican do a con centração 

ótima de suprimento de auxina exógena. 

As freq üências de enraizamento (40-70%) foram superiores 

às encontradas por outros autores (GONÇALVES, 1982; BAJAJ, 

1986; McCOMB & BENNETT, 1986; KLEE & ESTELLE, 1991; 

SILVA, 1992). Acredita-se que o enraizamento direto "in vitro· 

possa ser efetivamente melhorado com a composição de meio 

empregada nesta trabalho. BARBOSA (1992) sugere, ainda a 

associação do AIB com ácido naftalenoacético (ANA) e/ou 

florog lucinol, investigações ainda necessári as na otimização do 

processo. 



Figuras 12 e 13 Enraizamento de gemas, dos clones GO 682 (esquerda) e GO 669 (direita) I de 

Euca/yptus grandis Hill ex Maiden, "in vitro" 
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4.4 COMPORTAMENTO DOS CLONES EM PRODUÇÃO DE MASSAS 

DE MATÉRIAS FRESCA E SECA, -IN VITRO-

o comportamento dos clones (GO 250; GO 669 e GO 682), em 

relação à produção de massas de matérias fresca e seca, das 

plântulas que apresentaram ou não raiz, pode ser comparado 

através dos histogramas das Figuras 15 e 16. 
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Figu ra 15. Comportamento dos clones GO 250; GO 669 e GO 682, em 

relação à produção de massa de matér ia fresca (g/planta) 

das brotações que enraizaram, ou não. Os números 

rep resentam valores médios de 15 repetições. O T1-g rupo 

com raiz, não apresentou material suficiente para a 

dete rmi nação. 
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Figu ra 16. Comportamento dos clones GO 250; GO 669 e GO 682, 

em relação à produção de massa de matéria seca 

(g/planta) das brotações que enraizaram, ou não. Os 

números rep resen tam valores médios de 15 

repetições. O Tl-grupo com raiz, não apresentou 

material suficiente para a determinação. 
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Não houve diferença significativa, ao nível de 5 % de 

probabilidade (Tabelas 1 e 2 - Apêndice) entre os tratamento 

para a produção da MF e MS. De uma maneira geral a MS 

acompanhou a MF. Os resultados indicam que a suplementação 

com auxina não inibiu ou estimulou o desenvolvimento da parte 

aérea das plantas, uma vez que as amostras para estas análises 

consistiam basicamente da parte aérea e um primórdio do 

sistema radicular, de massa insignificante em relação à planta 

inteira. 

A auxina parece ter influenciado tão somente a freqüência 

de iniciação e o geotropismo do processo de enraizamento da 

planta. Embora seja estabelecido Que a substância desempenha 

importan te papel na elon gação cel ular em segmentos cortados 

de plantas (JACOBS & RAY, 1976; KLEE & ESTELLE, 1991), 

perman ece difíci I a demon st ração de su a ação na elon gação de 

partes aéreas de plantas intactas (HALL et alii, 1985). Alguns 

autores descrevem, ainda, redução nos internódios de plantas 

submetidas à ação de auxinas, e acreditam ser devido à 

redução do número de células por internódio (LINCOLN et alii, 

, 990; M' RZA & M AH ER, 1980; W I L SO N et ai ii, 1990). 
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4.5 COMPORTAMENTO DOS CLONES EM RELAÇÃO AO TEOR 

PROTÉICO 

O comportamento dos clones (GO 250; GO 669 e GO 682), em 

relação ao teor protéico das plântulas que apresen taram ou não 

raiz, pOde ser com parad o at ravés do histog rama da Fig u ra 17. 
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Figu ra 17. Comportamento oos clones GO 250; GO 669 e GO 682, 

em relação ao teor protéico (mgjml) das brotações 

Que en rai zaram, ou não. Os números rep resen tam 

valores médios de 5 repetições, analisadas com 3 

d up I icatas cada. 
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Os resultados não permitem uma avaliação mais precisa da 

influência da suplementação de auxina sobre o teor protéico 

das plantas estudadas. Os valores variaram aleatoriamente 

dentro dos tratamentos, e entre os clones (Tabela 3 

Apêndice), e isto talvez seja devido à diferença de 

con stituição das amost ras analisadas, como presen ça ou não de 

calos, porções de tecidos necróticos e material fibroso e 

constituinte de caules e ramos. 

Embora a dificuldade de uma avaliação precisa, os dados 

parecem indicar que não houve indução da produção de 

proteínas pela ação da auxina AIB. Isto pode ser devido ao 

pequeno tempo de observação das plantas no meio de cultura 

indutor do enraizamento. Nesta fase de iniciação da raiz, 

estudos fisiológicos e molecu lares indicaram a hiperpolarização 

da membrana plasmática, e as mudanças nas estruturas da 

parede celular, como as primeiras respostas à auxina (JACOBS 

& RAY, 1976; McCLUBE & GUILFOYLE, 1987; THEOLOGIS, 1986; 

HICKS et alii, 1989). Assim, acreditamos que um enfoque mais 

interessan te da ação da auxina sob re o metabolismo celular, 

talvez seja o acompanhamento da síntese de carboidratos, 

principalmente os pOlímeros constituintes da parede celular, 

como celulose, hemicelulose e pectina; e também a lignina, 

resultado do metabolismo do fenilpropano. 
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KLEE et alii (1987); MEDFORD et alii (1989) e KLEE & 

ESTELLE (1991) observaram, ainda, que o acréscimo de auxina 

estimula a indução da formação da raiz, inclusive as 

adven tícias, mas não influenciam no cresci mento (massa) da 

raiz. Isto pode indicar que as auxinas possuem especificidade 

de ação, e apenas na iniciação do processo, sem interferi r em 

outras vias metabólicas. 

4.6 ATIVIDADE ENZIMÁTICA DE FENILALANINA AMONIA-LIASE 

A Figura 18 apresenta a atividade enzimática da 

fen ilalanina amôn ia-I iase (PAL), nas plântulas que 

ap resen taram ou não rai z, quando submetidas a 5 diferentes 

concentrações de AIB exógeno, em meio de cultura indutor do 

enraizamento "in vitro". Os valores da atividade em IlKat.(Kg. 

proteína)-l foram calculados através de fórmula específica, 

descri ta no item 3.5.4 .. 

Analisando-se a Figura 18, observa-se que a enzima PAL 

não foi induzida pela ação do suprimento crescen te em auxina 

exóg ena (AI B), mas as plan tas que en rai zaram ap resen taram 

maiores valores de atividade, isto em relação aquelas que não 
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en raizaram. Por ser a enzima iniciadora do metabolismo do 

Fenilp ropano, O resu I tad O su gere maior fluxo e 

consequentemente incremento da produção de compostos 

flavonóides nas plantas em processo de enraizamento. 
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Figura 18. Efeito do suprimento de auxina (AIS) exógena sobre 

a atividade da enzima fenilalanina amônia-liase 

(PAL), no enraizamento direto de brotações de 

Euca/yptus grandis Hill ex Maiden (clones GO 250, 

GO 669 e GO 682), cultivadas "in vitro" 
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Assi m, observamos que em bora o au men to de au xi na 

exógena tenha promovido maior freqüência de enraizamento, 

não estimulou contudo, a atividade da PAL. A resposta da 

enzima ao suprimento exógeno de auxina foi investigada por 

vários autores (JONES, 1984; F UNK & BROOEL I US, 1990; OZEKI 

et alii, 1990), a maioria acredita que o decréscimo em auxina 

exóg en a, e o au men to em ci toei n i na exóg en a, resu I tam em 

aumento da atividade da PAL em poucos dias. 

Estudos moleculares mais esclarecedores vêm confirmando a 

indução da PAL, e consequentemente do metabolismo do 

Fenilp ropano, pelos diversos estímulos est ressan tes, como 

radiação ultra-violeta, infecção por fitopatógenos, excisões, etc. 

(ORNOORFF et alii, 1988; OZEKI, 1990; YOSHIOKA, 1992; YAMAOA, 

1992). Não foi encontrado contudo, nenhum registro da ação 

direta e a nível molecular, da auxina exógena na indução da 

enzima. 

Pelo v isto, parece que a 

Fenilp ropano deve acontecer 

indu ção do metab 01 ismo do . 

mais pela ação da auxina 

endógena no momento do enraizamento, e que as mesmas seriam 

protegidas da oxidação pela ação de compostos flavonóides 

(dihidroflavonóides), resu Itado deste matabolismo. 
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4.7 ATIVIDADE ENZIMÁTICA DE GLUCOSE-6-FOSFATo-DESIDROOE

NASE (G-6P-DH) 

A Figura 19 apresenta a atividade enzimática da glucose-6-

fosfato-desidrogenase (G-6P-OH), nas plântulas que 

apresentaram ou não raiz, quando submetidas a 5 diferentes 

concentrações de AIS exógeno, em meio de cultura indutor do 

enraizamento "in vitro". Os valores da atividade em mKat (Kg. 

Proteina)-1 foram calculados através de fórmula específica, 

descri ta no item 3.5.5. 

A Figura 19 revela que a enzima glucose-6-fosfato 

desidrogenase, pertencente ao Metabolismo Primário, não 

apresentou mudanças significativas no seu padrão de indução. 

pelo suprimento crescen te de' AIS, mesmo nas concentrações 

mais elevadas. 

Os resu Itados de atividade específica da G-6P-OH são 

con cord an tes com aq ueles encon t rados em p rod ução de massa 

fresca e seca e o teor protéico, já descri tos. Isto porq ue 

ev iden ciam não ter ocorri do v ari ação si gn if icat i vamente 

mensurável dos metabolismo celular primário. Assim, tudo 

indica que a auxina AIS deva possuir ação específica na 
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hiperpolarizaçào da membrana, e desest rutu ração da parede 

celular, quando da iniciação do enraizamento (KLEE & 

ESTELLE, 1991), e não exercen do influência no Metabolismo 

Primário das plantas. 

A cinética e o modo de ação da enzima, permanecem pouco 

compreendidos a nível molecular em plantas (BOGATEK et alii, 

1989). Em células animais e de microorganismos, contudo, 

estudos moleculares mais recentes vem acrescen tando novas 

informações, demonstrando a sua importância no metabolismo 

celular primário (KURLANDSKY et alii, 1988; PARMJIJ et alii, 

1987; HO et alii, 1988; BRIGHT et alii, 1993). 

,i! 



64 

7-r-------------------------------------------------------------, 

6 

!5 

r-, 
~_ 4 

o 
c: 

"-• -o 

ct 3 
o .., 

~ 2 
E 
~ 

01 
Tt 

-- GO 669 

A RAIZ 

-,- _ ... .. -.. 

Tz 

---- -- GO 682 

o NÃO RAIZ 

T, 

TRATAMENTOS 

--G0250 

T. T, 

Figura 19. Efeito do suprimento crescente de auxina exógena 

(AIS) sob re a atividade da enzima glucose-6-f osfato

desidrogenase (G-6P-DH), no enraizamento direto de 

brotações de Euca/yptus grandis Hill ex Maiden 

(clones GO 250, GO 669 e GO 682), cu Itivadas uin 

vitro" 
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5. CONCLUSÕES 

Considerando as condições em que os experimentos foram 

conduzidos e os resultados obtidos, concluiu-se que: 

• existem variações de comportamento dos clones (GO 250, GO 

682 e GO 669) de E. grandis Hill ex Maiden, quanto ao 

estabelecimento, multiplicação, elongação e enraizamento direto 

das gemas "in v itro"; 

• os meios 

en rai zamen to 

balanceamento 

de cultura indutor da elongação das gemas 

podem ser melhorados por modificações 

entre auxina-ácido indolilbutírico (AIS) 

e 

no 

e 
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cinetina-benzilaminopurina (BAP) exógenos. Suplementação, 

cinco vezes superior, de ambas as substâncias reguladoras (0,1 

para 0,5 mgjl) na elongação; e aplicação isolada de AIS, na 

concentração de 1 mgjl, para a fase do enraizamento; 

• o suprimento de auxina (AIB) exógena promoveu maior 

freqüência de enraizamento das plantas, mas não influenciou 

no cresci mento da parte aérea e raiz; detectado pela prod ução 

de MF e MS, determinação do teor protéico e atividade da 

enzima G-6P-DH, rep resentante do metabolismo celular primário. 

A enzima PAl, iniciadora do Metabolismo do Fenilpropano, não 

foi igualmente estimulada pela auxina exógena; 

• a enzima PAl teve a sua atividade significativamente 

aumentada durante o processo de enraizamento, o que sugere 

maior produção de compostos flavonóides (dihidroflavonóis) 

pelo Metabolismo do Fenilp ropano. Estes compostos 

funcionariam como protetores das auxinas endógenas, por sua 

ação inibitória dos processos de oxidação, e man utenção do 

estado red uzido dos tecidos, condição assoei ada com a 

reversão à j uv en iI id ade. 

• os resultados obtidos sugerem que o comportamento da 

enzima PAl, iniciadora do metabolismo dos flavonóides, pOde 

ser adotado como um bom parâmetro para o estudo do complexo 
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processo de enraizamento das plantas superiores "in vitro". A 

enzima G-6P-DH, contudo, por pertencer ao metabolismo celular 

primário ou intermediário, e por não ser a única via 

p recu rsora de compostos arom át icos formados a part i r da 

eritrose-4-fosfato, não constitui parâmetro tão adequado quanto 

a PAL. 
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Tabela 1 Produção de matéria fresca. (g rama/planta) dos clones GO 

250; GO 682 e GO 669, - que en raiza ram, e os que não 

apresentaram diferenciação em raiz, nos 5 tratamentos 

testados. Valores médios de 15 repetições/grupo. 

DIFERENCI AÇÃO 

RAIZ (C.V. % = 30,49) NÃO RAIZ (C.V. %=32,65) 

60 250 60 682 60 669 GO 250 60 682 GO 669 

T1 0,2821 c 0,472oab 0,62838 

T2 0,2854c 0,471sab 0,623sa 0,2619C 0, 48078b O,638ga 

T3 0,2973C 0,468gab 0,62766 0,283SC 0,471 oab O,643aa 

T4 0,304()C O,4824ab O,615aa 0,2907C 0,46158b O,657oa 

T5 0,2892C 0,472gab °163428 Oz279SC 0,486gab 0,612oa 

Os contrastes entre as médias foram comparadas pelO teste de Tukey. 

Médias seguidas de letras iguais não diferem, estatisticamente, ao nível de 5% 

de probabilidade. O T1-grupo com raiz, não apresentou material suficiente para 

a determinação 
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Tabela 2 Produção de matéria seca (g rama/planta) dos clones 60 250; 

GO 682 e GO 669, que en raizaram, e os que não 

apresentaram diferenciação em raiz, nos 5 tratamentos 

testados. Valores médios de 15 repetições/grupo. 

DIFERENCIAÇÃO 

RAIZ (C.V. % = 30,52) NÃO RAIZ (C.V. %=32,39) 

60 250 60 682 60 669 GO 250 60 682 60 669 

T1 0,027SC 0,047oab 0,061aa 

T2 0,0283C 0,0462é!b 0,06158 0,024gc 0,046sab 0,0574a 

T3 0,030ac 0,0483ab 0,0631 a 0,0257C 0,042aab 0,0631 a 

T4 0,028gc 0,048sab 0,05928 0,0293C 0,04938b 0,06428 

T5 °1028SC 010460ab °1063aa °10284C 010464ab °1058ga 

Os contrastes entre as médias foram comparadas pelo teste de Tukey. 

Médias seguidas de letras iguais não diferem, estatisticamente, ao nível de 5% 

de probabilidade. O T1-grupo com raiz, não apresentou material sufiCiente para 

a determi nação 
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Tabela 3 Teor protéico (mg prot./ml) dos clones GO 250; GO 682 e GO 

T1 

T2 

T3 

T4 

T5 

669, Que enraizaram, e os Que não apresentaram 

diferenciação em raiz, nos 5 tratamentos testados. Valores 

médios de 15 repetições/grupo, com 3 duplicata cada 

DI FERENCIAÇÃO 

RAIZ (C.V. % = 8,22) NÃO RAIZ (C. V. %=8,33) 

60 250 GO 682 GO 669 GO 250 60 682 60 669 

1,06a 0,908 1,128 1,18a 0,928 1,03a 

0,96a 1,15a 0,98a 0,908 0,98a 1,Oga 

0,92a 0,93a 1,07a 0,98a 1,098 1,078 

1,08a 1,04a 1,13a 1,008 1,128 1,168 

1 15a 1 11108 11°98 11108 0 1958 °198a 

Os contrastes entre as médias foram comparadas pelo teste de Tukey. 

Médias seguidas de letras iguais não diferem, estatisticamente, ao nível de 5% 

de probabilidade. 
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