
MEC - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UFS - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE  

POSGRAP – PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA  

NEREN – PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM AGROECOSSISTEMAS  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFLUÊNCIA DE REGULADORES DE CRESCIMENTO NO 

ESTABELECIMENTO IN VITRO E INDUÇÃO DE CALOS 

EM PINHÃO-MANSO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUELY SANTOS FEITOSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011



MEC – MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UFS - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE  

POSGRAP – PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA  

NEREN – PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM AGROECOSSISTEMAS  

 

 

 

 

LUELY SANTOS FEITOSA 
 

 

 

 

 

 

 

INFLUÊNCIA DE REGULADORES DE CRESCIMENTO NO 

ESTABELECIMENTO IN VITRO E INDUÇÃO DE CALOS EM PINHÃO-MANSO 
 

 

 

 

 

 

 

Dissertação apresentada à Universidade 

Federal de Sergipe, como parte das 

exigências do Curso de Mestrado em 

Agroecossistemas, área de concentração 

Sustentabilidade em Agroecossistemas, 

para obtenção do título de “Mestre”. 
 

 

 

 

Orientadora:  

Profª. Drª. Maria de Fátima Arrigoni-Blank 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÃO CRISTÓVÃO 

SERGIPE – BRASIL 

2011 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FICHA CATALOGRÁFICA ELABORADA PELA BIBLIOTECA CENTRAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

 
 

 

F311i 

 

Feitosa, Luely Santos 

    Influência de reguladores de crescimento no estabelecimento in 

vitro e indução de calos em pinhão-manso / Luely Santos Feitosa. - 

São Cristóvão, 2011. 

32 f.: il. 

 

 

Dissertação (Mestrado em Agroecossistemas) – Programa de 

Pós-Graduação em Agroecossistemas, Pró-Reitoria de Pós-

Graduação e Pesquisa, Universidade Federal de Sergipe, 2011. 

 

     Orientador: Profª. Drª. Maria de Fátima Arrigoni-Blank 

 
1. Jatropha curcas L. - Cultivo. 2. Substâncias de crescimento. 3. 

Anatomia. I. Título. 

 

 

CDU 582.681.46 

 

 



 
 



iv 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

A natureza é o único livro que oferece um conteúdo 

valioso em todas as suas folhas. 

Johann Wolfgang von Goethe 

 

 

DEDICO 

Aos meus filhos: Douglas e Marques. 

A minha irmã Dede e as minhas sobrinhas Marcela e Marta. 

Aos meus pais, Maria Enalva e Francisco F. Feitosa (in memoriam). 

Ao amigo Izaias que muito contribuiu para a realização deste trabalho (in 

memoriam). 



v 

 

 

AGRADECIMENTOS 

 

A DEUS por ter me abençoado com o dom da vida, por ter iluminado e guiado 

sempre meu caminhado e permitindo-me comemorar cada conquista. 

 A Universidade Federal de Sergipe que através de seu corpo docente do curso de 

mestrado em Agroecossistemas, oportunizou a realização de mais uma conquista na minha 

vida. 

 A Universidade Federal do Paraná, por ter concedido um espaço no Laboratório de 

Botânica Estadual do Departamento de Botânica para a realização do trabalho de anatomia. 

 Ao CNPq pela concessão de bolsa a mim concedida. 

Aos professores e doutores Maria de Fátima Arrigoni-Blank e Arie Fitzgerald 

Blank pelos ensinamentos, pela confiança em mim depositada, pelo apoio científico, que 

muito contribuíram em minha formação profissional, meus agradecimentos. 

Ao Profº Dr Francisco Sandro R. Holanda, pelos incentivos, apoio e compreensão 

nos momentos difíceis do curso de mestrado.   

A Profª Drª Renata Silva Mann, por ter repassado as sementes que foi de 

fundamental importância para a execução deste trabalho.   

A todos os professores (as) do NEREN pelos ensinamentos e experiências 

transmitidas. 

A doutoranda Andréa Costa por sua orientação, paciência, compreensão e amizade 

durante o período de trabalho cientifico, que muito contribuiu em minha formação 

profissional. 

A Profª Draª Marli Pereira Botânico e ao Prof Dr Roberson Dibax, pela 

contribuição na realização do trabalho de anatomia.  

A minha irmã Dede por ser a maior responsável por mais esta conquista. 

Aos meus filhos e sobrinhas por ser minha fonte de inspiração, por cada sorriso e 

por encher a vida de alegria. 

A Jessiane Barreto e família por seu apoio moral e financeiro em todos os 

momentos difíceis. 

A Drª Jessica Barreto e família pelos cuidados com a saúde dos meus filhos e de 

toda minha família durante o período do estive ausente para a realização deste curso.  

Aos colegas do curso do mestrado pela convivência harmoniosa, pelo apoio moral e 

compreensão, em especial Ângela pela grande contribuição nos trabalhos, a Flavia, 

Francielle, Alan e Edilene e pelos momentos compartilhados. 

A Rafaela e Thays por ter contribuído de maneira significativa na produção deste 

trabalho. 

Aos colegas do laboratório Jéssica, Thatiane, Fernanda, Magna, Mariana, Marina, 

Carol, Otavio, Wadyson, Danilo, pela amizade e convivência agradável. 

A mestra Silvia que muito contribuiu com materiais didáticos, os quais foram de 

fundamental importância. 

A Marlene Araujo, pelo apoio financeiro durante todo período de curso, pela 

amizade e pelos momentos compartilhados com os meus filhos. 

A Clielson e Quitéria pelo apoio e compreensão em todos os momentos difíceis. 

A monitora Paula por sua contribuição no processo de aprendizagem durante a 

disciplina de estatística. 

As meninas do NEREN: Barbara, Nayara e Rogena pelo trabalho e convívio 

agradável em todos os momentos no decorrer dos dois anos de curso, o qual foi de grande 

importância para mim.  

A Ivonete e família pelo apoio e paciência no acolhimento em sua casa. 



vi 

 

 

A todos (as) que contribuíram de forma direta ou indireta para a minha formação 

acadêmica. 

 
 

 

 



vii 

 

 

SUMÁRIO 

 

Página 

 

LISTA DE FIGURAS  ....................................................................................................  viii 

LISTA DE TABELAS ....................................................................................................  ix 

LISTA DE ABREVIATURAS  .......................................................................................  x 

RESUMO  .......................................................................................................................  xi 

ABSTRACT ....................................................................................................................  xii 

1. INTRODUÇÃO  ..........................................................................................................  1 

2. REFERENCIAL TEÓRICO ........................................................................................  2 

2.1. Origem, botânica e usos de Jatropha curcas L. .......................................................  2 

2.2. Micropropagação  .....................................................................................................  3 

2.2.1. Desinfestaçãio ........................................................................................................  3 

2.2.2. Propagação in vitro e fitorreguladores...................................................................  4 

2.2.3. Influência de fitorreguladores na formação de calos .............................................  4 

2.2.4. Analise histológica em espécies cultivadas in vitro  .............................................  5 

3. MATERIAL E MÉTODOS  ........................................................................................  6 

3.1. Produção de mudas matrizeiras  ...............................................................................  6 

3.2. Influência de hipoclorito de sódio e tempos de imersão no estabelecimento in 

vitro de pinhão-manso .....................................................................................................  6 

3.3. Calogênese  ...............................................................................................................  7 

3.3.1. Influência de 6-benzilaminopurina (BAP) e ácido indolil butírico (AIB) em 

diferentes tipos de folhas .................................................................................................  7 

3.3.2. Influência de BAP e do ácido 3-indolil acético (AIA) ..........................................  7 

3.3.3. Influência de BAP e do ácido naftaleno acético (ANA). ......................................  8 

3.3.4. Influência de BAP e do ácido 2,4 diclorofenoxiacético (2,4-D) ...........................  8 

3.3.5. Influência de cinetina e 2,4-D................................................................................  8 

3.3.6 Variáveis avaliadas  ................................................................................................  8 

3.3.7. Curva de crescimento de calos  .............................................................................  9 

3.4. Analise histológica de calos  ....................................................................................  9 

3.5. Análises estatísticas  .................................................................................................  9 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO  ...............................................................................  10 

4.1. Influência de hipoclorito de sódio e tempos de imersão no estabelecimento in 

vitro de pinhão-manso  ....................................................................................................  10 

4.2. Influência de 6-benzilaminopurina (BAP) e ácido indolil butírico (AIB) em 

diferentes tipos de folhas .................................................................................................  10 

4.3. Influência BAP e do ácido 3-indolil acético (AIA) ..................................................  12 

4.4. Influência BAP e do ácido naftaleno acético (ANA) ...............................................  13 

4.5. Influência BAP e do ácido 2,4 diclorofenoxiacético (2,4-D) ...................................  15 

4.6. Influência cinetina e 2,4-D .......................................................................................  18 

4.7. Analise da curva de crescimento de calos ................................................................  19 

4.8. Análise histológica dos calos ....................................................................................  20 

5. CONCLUSÕES ...........................................................................................................  23 

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  .......................................................................  23 

7. ANEXOS  ....................................................................................................................  29 



viii 

 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

 
Figura Página 

 

1. Detalhe de folhas de pinhão-manso cultivada em casa de vegetação e utilizada na 

calogênese in vitro. São Cristovão-SE, UFS, 2011 ................................................  7 

2. Aspecto dos calos formados em explantes foliares de pinhão-manso aos 60 dias de 

cultivo em meio MS suplementado com 0,5 mg.L
-1

 BAP e 0,5mg.L
-1

 AIB (A) e 

1,0 mg.L
-1

 BAP e 0,5mg.L
-1

AIB (B). São Cristovão-SE, UFS, 2011. ...................  12 

3. Aspecto dos calos formados em explantes foliares de pinhão-manso aos 60 dias de 

cultivo em meio MS suplementado com 1,0 mg.L
-1

 BAP e 4,0 mg.L
-1 

 de 2,4-D. 

São Cristovão-SE, UFS, 2011............................................................................... .  16 

4. Aspecto dos calos formados em explantes foliares de pinhão-manso aos 60 dias de 

cultivo em meio MS suplementado com 0,5 mg.L
-1

 de cinetina e 2,0 mg.L
-1

 de 

2,4-D. São Cristovão-SE, UFS, 2011. ....................................................................  19 

5. Curva de crescimento de calos formados a partir de segmento foliar de pinhão-

manso (Jatropha curca L.), inoculado em meio MS acrescido de 1,0 mg.L
-1 

de 

BAP e 0,5 mg.L
-1 

AIB durante 60 dias de cultivo. São Cristovão-SE, 2011. ........  21 

6. Seções histológicas de calos procedentes de explantes foliares de pinhão-manso 

(Jatropha curca L.) cultivados in vitro após 60 dias de cultivo. São Cristóvão-SE, 

UFS, 2011 ...............................................................................................................  22 

 



ix 

 

 

LISTA DE TABELAS 

 
Tabela Página 

 

1. Sobrevivência (%) de explantes foliares de pinhão-manso em diferentes 

concentrações de hipoclorito de sódio e tempos de imersão. São Cristóvão-SE, 

UFS, 2011 ...............................................................................................................  10 

2. Oxidação (%) em explantes foliares de pinhão-manso em diferentes concentrações 

de hipoclorito de sódio e tempos de imersão. São Cristóvão-SE, UFS, 2011 ........  11 

3. Formação de calo (%) em explantes foliares de pinhão-manso em função do tipo 

de folha e de BAP: AIB. São Cristóvão-SE, UFS, 2011 ........................................  11 

4. Massa (mg) fresca e seca de calo de explantes foliares de pinhão-manso em função 

de diferentes concentrações de BAP e AIB. São Cristóvão-SE, UFS, 2011 ..........  11 

5. Formação de calos (%) em explantes foliares de pinhão-manso, em função da 

interação entre BAP e AIA. São Cristóvão-SE, UFS, 2011 ...................................  12 

6. Massa (mg) fresca e seca de calo de explantes foliares de pinhão-manso em função 

de concentrações de BAP. São Cristóvão-SE, UFS, 2011 .....................................  13 

7. Massa (mg) fresca de calo de explanes foliares de pinhão-manso, em função de 

concentrações de AIA. São Cristóvão-SE, UFS, 2011 ...........................................  13 

8. Formação de calos (%) em explantes foliares de pinhão-manso, em função da 

interação entre BAP e ANA. São Cristóvão-SE, UFS, 2011..................................  14 

9. Massa (mg) fresca de calo de explantes foliares de pinhão-manso, em função da 

interação entre BAP e ANA. São Cristóvão-SE, UFS, 2011..................................  15 

10. Massa (mg) seca de calo de explantes foliares de pinhão-manso, em função da 

interação entre BAP e ANA. São Cristóvão-SE, UFS, 2011..................................  15 

11. Formação de calos (%) em explantes foliares de pinhão-manso em função da 

interação entre BAP e 2,4-D. São Cristóvão-SE, UFS, 2011 .................................  16 

12. Massa (mg) fresca de calo de explantes foliares de pinhão-manso em função da 

interação entre BAP e 2,4-D. São Cristóvão-SE, UFS, 2011 .................................  17 

13. Massa (mg) seca de calo de explantes foliares de pinhão-manso em função da 

interação de BAP e 2,4D. São Cristóvão-SE, UFS, 2011 ......................................  17 

14. Formação de calo (%) em explantes foliares de pinhão-manso em função das 

concentrações de cinetina e 2,4-D. São Cristóvão-SE, UFS, 2011 ........................  18 

15. Massa (mg) fresca de calo de explantes foliares de pinhão-manso em função das 

concentrações de cinetina e 2,4-D. São Cristóvão-SE, UFS, 2011 ........................  19 

16. Massa (mg) seca de calo de pinhão-manso em função das concentrações de 

cinetina e 2,4-D. São Cristóvão-SE, UFS, 2011 .....................................................  20 

 



x 

 

 

LISTA DE ABREVIATURAS 

 

AIB Ácido indolbutírico 

AIA Ácido indol 3-acético 

ANA Ácido naftaleno-acético 

BAP 6-benzilaminopurina 

MFC Massa fresca de calo 

MFS Massa seca de calo 

MS Meio de cultura formulado por Murashige & Skoog, (1962) 

Mg Miligramas 

G Gramas  

µm Micrometro 

 

 



xi 

 

 

RESUMO 

 

FEITOSA, Luely Santos. Influência de reguladores de crescimento no estabelecimento 

in vitro e indução de calos em pinhão-manso. 2011. 32p. (Dissertação-Mestrado em 

Agroecossistemas). Universidade Federal de Sergipe, São Cristovão, SE.  

 

No Brasil a discussão a respeito da mudança na matriz energética vem ganhando uma 

maior dimensão, neste cenário surge o interesse em estudar espécies vegetais, tais como o 

pinhão-manso (Jatropha curcas L.) por ser uma oleaginosa que apresenta importante 

potencial sócio econômico para a produção do biodiesel. Sendo assim surge a necessidade 

de produção de grande quantidade de mudas selecionadas a partir de matrizes superiores. O 

presente trabalho teve como objetivo avaliar a influência de reguladores de crescimento no 

estabelecimento in vitro e indução de calos em pinhão-manso (Jatropha curcas L.). Foram 

utilizados como fonte de explantes segmentos foliares de plantas matrizes provenientes do 

acesso JCUFS-012 do banco ativo de germoplasma da UFS, cultivadas em estufa agrícola 

com tela clarite. No presente trabalho avaliou-se o efeito de concentrações de hipoclorito 

de sódio e tempo de imersão, tipos de explantes e concentrações dos fitorreguladores BAP, 

AIB, ANA, 2,4-D, AIA e cinetina, no estabelecimento in vitro, na indução de calos em 

pinhão-manso e a anatomia dos tecidos durante o processo de calogênese. Para o 

estabelecimento e regeneração in vitro, recomenda-se o uso da concentração de 0,5% de 

hipoclorito de sódio por 5 minutos para a desinfestação de explantes foliares de pinhão-

manso. Explantes provenientes de folhas 3 (terceira folha no sentido ápice para a base, com 

9,4cm de largura e 10,0 cm de comprimento), são mais eficientes para a indução de calos. 

E o uso do meio MS suplementado com BAP (0,5-1,0 mg.L
-1

) e AIB (0,5mg.L
-1

) é 

essencial na indução de calos compactos em pinhão-manso. A análise histológica mostrou 

a formação de brotos adventícios desenvolvidos, apresentando conexão cambial com os 

tecidos dos calos, evidenciando a organogênese indireta. 

  

Palavras-chave: Jatropha curcas L., meio de cultura, regulador de crescimento, cultura de 

tecidos, anatomia.  

 

Comitê examinador: Maria de Fátima Arrigoni-Blank - UFS (Orientadora), Arie Fitzgerald 

Blank - UFS, Renato Innecco - UFC. 
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ABSTRACT 
 

FEITOSA, Luely Santos. Influence of growth regulators on in vitro establishment and 

callus induction of physic nut. 2011. 32p. (Master of Science in Agroecosystems). 

Federal University of Sergipe, São Cristóvão, SE.  

 

In Brazil, the discussion about the change in the energy matrix is gaining a bigger 

dimension. In this context appear the interest in studying plant species such as physic nut 

(Jatropha curcas L.), because it is an oilseed crop that has major socio economic potential 

for the biodiesel production. This way, arises the need to produce large quantity of 

seedlings selected from superior mother plants. The aim of this study was to evaluate the 

influence of growth regulators on in vitro establishment and callus induction in physic nut 

(Jatropha curcas L.). Leaf segments of selected mother plants of accession JCUFS-012 of 

the active germplasm bank of the UFS were used as explant source. The plants were grown 

in a greenhouse with white screen. In this work we evaluated the effect of sodium 

hypochlorite concentrations, time of immersion of explants types and concentrations of the 

plant regulators BAP, IBA, NAA, 2,4-D, IAA and kinetin on in vitro establishment, callus 

induction and anatomy of the tissues during organogenesis of physic nut. For in vitro 

establishment and regeneration we recommend the use of 0.5% of sodium hypochlorite for 

5 minutes for the disinfestation of leaf explants of physic nut. Explants from leaf number 3 

(the third leaf from the apex to the base, 9.4 cm wide and 10.0 cm length), are the most 

effective for callus induction. The use of MS medium supplemented with BAP (0.5-1.0 mg 

L
-1

) and IBA (0.5 mg.L
-1

) is essential for induction of compact callus in physic nut. 

Histological analysis showed formation of developed adventitious buds, with cambium 

connection with the callus tissues, evidencing indirect organogenesis. 

 

Keywords: Jatropha curcas L., culture medium, growth regulator, tissue culture, anatomy.  

 

Examination Committee: Maria de Fátima Arrigoni-Blank - UFS (Supervisor), Arie 

Fitzgerald Blank - UFS, Renato Innecco - UFC. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Nos últimos anos, a discussão a respeito da mudança na matriz energética vem 

ganhando uma maior dimensão no mundo, principalmente devido aos problemas 

ambientais, causados pelos atuais combustíveis derivados do petróleo podendo esses 

recursos se esgotar no futuro. Desta forma a busca por novas fontes alternativas é de 

fundamental importância. Neste cenário surge o interesse em estudar espécies vegetais, tais 

como o pinhão-manso que apresenta potencial para ser utilizado como matéria prima na 

produção de biodiesel. No Brasil, a inclusão do biodiesel na matriz energética ocorreu 

através do Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel - PNPB, e da lei federal 

11.079/2005. Este programa propõe a diversificação da matriz energética visando 

proporcionar sustentabilidade econômica, social, ambiental e tecnológica, além de 

segurança no abastecimento. 

O pinhão-manso (Jatropha curcas L.), pertence à família Euphorbiaceae, é uma 

planta oleaginosa indicada para produzir mátria prima para a indústria de biodiesel. Sua 

origem provável é a América Tropical, sendo amplamente distribuído em áreas tropicais e 

subtropicais, tais como: África, Ásia, Brasil, México entre outros, com potencial para a 

produção de biocombustível (OPENSHAW, 2000; SUJATHA et al., 2008). Ainda pouco 

se conhece sobre esta espécie não domesticada, e somente nos últimos 30 anos é que foram 

iniciados estudos agronômicos. (SATURNINO et al., 2005).  

A pouca disponibilidade de sementes, a demora da planta em iniciar a produção e 

a falta de material genético melhorado, tem sido fatores determinantes na implementação 

de cultivos comerciais. Devido à importância econômica da espécie, surge grande interesse 

no mercado interno em produzir óleo e para tal há necessidade de produzir quantidades 

elevadas de mudas da mesma. 

A utilização do óleo de Jatropha curca L., como fonte produtora de biodiesel, 

depende da domesticação da espécie, a fim de se obter mais produtividade e 

homogeneização na produção (SATURNINO et al, 2005). Uma das formas de contribuir 

para a domesticação da planta é o desenvolvimento de tecnologias alternativas que visem 

aperfeiçoar sua produção e a obtenção de mudas selecionadas a partir de matrizes 

superiores. Sendo assim, a micropropagação é uma alternativa viável para obtenção de 

plantas livres de patógenos e para a propagação de uma elevada quantidade de plantas em 

um período de tempo relativamente curto.  

Este trabalho teve como objetivo avaliar a influência de reguladores de 

crescimento no estabelecimento in vitro e indução de calos em pinhão-manso (Jatropha 

curcas L.). 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1. Botãnica, origem e usos de Jatropha curcas L. 

 

Jatropha curcas L. é uma espécie oleaginosa pertencente à família 

Euphorbiaceae (ALVES et al., 2008), com aproximadamente 290 gêneros e 7.500 espécies 

amplamente distribuídas em áreas tropicais e subtropicais, principalmente na América, 

África e Ásia. Destas, cerca de 72 gêneros e 1.100 espécies são encontradas no Brasil 

(CONEGERO et al., 2003; SUJATHA et al., 2008).  

A espécie J. curcas é conhecida popularmente no Brasil por pinhão-manso, em 

outras regiões pode ser encontrada por pinhão do paraguai, purgueira, pinha-de-purga, 

pinhão-de-cerca, medicineira, pinhão-do-inferno, pinhão bravo, figo-do-inferno e pião 

(ARRUDA et al., 2004; SATURNINO et al, 2005).  

De crescimento rápido, com altura média de 2,0 a 3,0 m, podendo alcançar até 5,0 

m em condições favoráveis. O diâmetro do tronco é de aproximadamente 20 cm, liso, 

macio, esverdeado, cinzento-castanho, com tendência a se ramificar desde a base. Os 

ramos são espalhados e longos, apresentam cicatrizes deixadas pela queda das folhas. O 

tronco e ramos são revestidos por uma camada cerosa, que depois de seca se desprende em 

lâminas finas (SATURNINO et al., 2005). 

As folhas do pinhão-manso são decíduas, largas, alternadas quando jovens 

apresentam coloração vermelho-vinho e à medida que se expande tornam-se verdes, 

brilhantes e com nervuras esbranquiçadas em sua face inferior, pecioladas, filotaxia em 

espiral e cinco lóbulos (ALVES et al., 2008).  

O fruto é do tipo capsular ovóide com diâmetro de 1,5 a 3,0 cm, trilocular com 

uma semente em cada cavidade, formado por um pericarpo ou casca dura e lenhosa, 

indeiscente, inicialmente verde, passando a amarelo, castanho e por fim preto quando 

atinge o estádio de maturação. As sementes são relativamente grandes endospérmicas, 

contendo cerca de 33,7 a 45% de casca e 55% a 66,3% de amêndoa, dependendo da 

variedade, condições ecológicas e tratos culturais (SATURNINO et al., 2005; NUNES et 

al.,2009). 

O centro de origem não é bem definido, gerando muita controversa. Alguns 

pesquisadores consideram o pinhão-manso nativo da América do sul, provavelmente do 

Brasil (ARRUDA et al., 2004), outros apontam América tropical, podendo ser encontrado 

em áreas tropicais e subtropicais tais como África, Ásia, Brasil, México entre outros 

(OPENSHAW, 2000).  

O pinhão manso é uma planta que se encontra em quase todas as regiões tropicais 

e temperadas e em menor extensão, nas regiões frias. Sua distribuição geográfica é 

bastante vasta devido a sua rusticidade, fácil propagação e resistência a longas estiagens, 

bem como as pragas e doenças, sendo adaptável a condições edafoclimáticas muito 

variáveis, como o Nordeste do Brasil, Goiás, São Paulo e Paraná (ARRUDA, et al., 2004; 

SATURNINO, 2005; SUJATHA et al., 2008). 

Entre as utilizações do pinhão, destaca-se o óleo extraído de suas sementes 

apresentando excelente qualidade, podendo assim ser usado como combustível 

(SIRISOMBOON et al., 2007). Além disso, essa planta pode ser utilizada para outros fins, 

tais como na medicina tradicional, na produção de sabão, iluminação através de 

lamparinas, inseticida e nematicida. É considerada também uma espécie melífera, podendo 

ser utilizada ainda como cerca viva de pastagem e campos agrícolas e suporte para plantas 

trepadeiras, controle de erosão do solo entre outras (SATO et al., 2009; PARAWIRA, 
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2010). É utilizada também como planta de cobertura, proteção de campos agrícolas contra 

danos causados por animais tais como bovinos e caprinos (KUMAR e SILVA, 2008). 

Antes mesmo da segunda guerra mundial, o principal utilização do óleo de 

pinhão-manso era na saboaria e na fabricação de estearina. Devido às necessidades 

milenares, outras possíveis utilizações começam a ser estudadas, a exemplo do óleo 

podendo ser usado como combustível (PEIXOTO, 1973). Esta planta também pode ser 

utilizada para outros fins, tais como na medicina doméstica o látex da planta é utilizado 

como cicatrizante hemostático e purgante (ARRUDA et al., 2004), antimicrobiano, 

doenças de pele e reumatismo (HELLER, 1996). Além disso, a curcina presente nas 

sementes tem um efeito antitumoral e os seus mecanismos estão relacionados com a 

atividade N-glicosidase, podendo ser usada como quimioterápica para o tratamento de 

câncer (LIN et al., 2003). 

Sendo uma espécie de fácil propagação, seja ela por via seminal ou vegetal 

(SATURNINO et al., 2005), porém plantios desuniformes com o uso de sementes e a baixa 

demanda por material vegetal tem sido apontado como os principais fatores que limitam a 

expansão da cultura. Dessa forma pesquisas a respeito de multiplicação in vitro da espécie 

são imprescindíveis (NUNES et al., 2008).  

 

 

2.2. Micropropagação 

 

2.2.1. Desinfestação 

 

Um dos maiores problemas no estabelecimento de uma cultura in vitro está na 

dificuldade de se obter explantes livres de contaminação por fungos e bactérias. A 

contaminação se estabelece no meio de cultura e/ou no material vegetal competindo pelos 

nutrientes, produzindo substâncias tóxicas e inibindo o desenvolvimento do explante, 

ocasionando, assim, sua perda (SOUSA, et al., 2007). 

As eliminações destes patógenos são de fundamental importância para o sucesso 

do estabelecimento da cultura in vitro. Entretanto, as espécies nativas e lenhosas em função 

de suas características peculiares, apresentam problemas, em decorrência principalmente 

da oxidação e da contaminação (SATO et al., 2001). 

Para que a planta formada a partir do cultivo in vitro apresente uma boa qualidade 

fitossanitária, é importante que os métodos de desinfestação sejam eficientes, 

proporcionando ausência total de contaminantes (NASCIMENTO et al., 2007). 

Na desinfestação do explante, a maior dificuldade é obtê-los descontaminados, 

sem conduzi-los à morte quando isolados. Para isso, várias substâncias com ação germicida 

são utilizadas na desinfestação dos explantes. Os mais comuns são o etanol e os compostos 

a base de cloro, tais como o hipoclorito de sódio e de cálcio (GRATTAPAGLIA & 

MACHADO, 1998). Em alecrim-pimenta (Lippia sidoides Cham.), o controle da 

contaminação dos explantes foi obtido com 0,8% de hipoclorito de sódio (NaOCl), com 

tempo de imersão de 16 minutos ( COSTA, et al., 2007). Em amoreira- preta (Rubus sp.), a 

contaminação dos explantes foi reduzida com a imersão em solução de hipoclorito de sódio 

(NaOCl) a 0,5% em diferentes tempos de imersão (0, 10, 20 e 30 minutos) (AUGUSTO e 

BIASI, 2002). Em macieira (Malus domestica Borkh), a desinfestação com hipoclorito de 

sódio possibilitou uma maior porcentagem de sobrevivência, em relação ao de cálcio 

(ERIG & SCHUCH 2003).  

Nesta etapa diversos fatores são determinantes, entre eles a concentração dos 

agentes desinfestantes, o tempo de exposição dos explantes que podem variar muito os 
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índices de contaminação de acordo com a espécie e a sensibilidade do tecido a ser 

desinfestado (CHAVES et al., 2005; FERREIRA et al., 2009). Dentre estes, existem outros 

fatores determinantes como idade da planta matriz, época do ano e o local de coleta do 

material.  

 

 

2.2.2. Propagação in vitro e fitorreguladores  

 

A propagação in vitro, também denominada de micropropagação, é uma técnica 

utilizada para obtenção de plantas dentro de tubos de ensaios ou similares de vidro, sob 

adequadas condições de assepsia, nutrição e fatores ambientais como luz, temperatura, O2 e 

CO2 (CID, 2001). Sendo dessa forma uma ferramenta promissora que pode ser utilizada 

para propagação em grande escala de plantas de qualidade superior, sem destruir as 

características da planta mãe e a preservação de muitas espécies que vem sendo exploradas 

de forma indiscriminada e que estão em vias de extinção (OLIVEIRA, 2000; LAMEIRA et 

al., 2005). 

Esta técnica utiliza meio de cultura acrescido de substâncias essenciais e 

opcionais para o crescimento e o desenvolvimento da planta in vitro. Tais substâncias 

compreendem água, sais inorgânicos, fonte de carbono e energia, vitaminas e 

fitorreguladores. As opcionais são os aminoácidos e amidas, ácidos orgânicos e substâncias 

naturais complexas (GUERRA & NODARI, 2006). Estas suprem as necessidades 

metabólicas, energéticas e estruturais das células (ARAUJO et al., 2005). 

As substâncias mais utilizadas na cultura de tecidos são as auxinas e citocininas 

(CID, 2001). A adição destes ao meio de cultura tem função de suprir as deficiências dos 

teores endógenos de hormônios nos explantes que se encontram isolados das regiões 

produtoras da planta matriz (SCHMILDT et al. 2007).  

Entre os principais fitorregulados as auxinas se constituem em um dos grupos 

mais importantes devido a sua capacidade de atuar na divisão celular e expansão, é 

essencial para o desenvolvimento de tecidos vasculares e de raízes, induz embriões 

somáticos e promove o crescimento de calos, bem como de meristemas e brotos 

(KUHLEMEIER & REINHARDT, 2001; LEYSER, 2003). 

Já as citocininas por sua vez desempenham um papel importante na divisão das 

células, na indução, proliferação de brotações, no crescimento e na morfogênese 

(HOWELL et al., 2003), interagem com as auxinas no controle do crescimento e do 

desenvolvimento das plantas (POZO et al., 2005). 

As concentrações altas de auxinas e baixas de citocininas favorecem o 

enraizamento e o balanço inverso promove a produção de calos, tornado-se assim 

componentes importantes no processo (TORRES et al., 2001).  

 

 

2.2.3. Influência de fitorreguladores na formação de calos. 

 

O crescimento e o padrão de desenvolvimento da maior parte dos cultivos in vitro 

estão diretamente relacionados com a composição do meio e a concentração dos 

fitorreguladores presentes no meio (CORDEIRO et al, 2004). Sendo importante destacar 

que, para cada tipo de célula, há a necessidade de se empregar um meio de cultura 

específico, que contenha, adequadamente, os nutrientes e agentes indutores necessários ao 

desenvolvimento das células (COSTA, 2006). Os meio nutritivos devem estar de acordo 
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com a exigência da planta, porém, o fator chave da multiplicação é a presença dos 

fitorreguladores vegetal, particularmente citocininas e auxinas (CORDEIRO et al, 2004). 

Para que ocorra a indução de calo, qualquer tecido vegetal pode ser utilizado 

como fonte de explante.  Entretanto, procura-se utilizar explantes que contenham maior 

proporção de tecido meristemático ou que apresentem maior capacidade de expressar a 

totipotência (FLORES et al, 1998).  

A formação de calos em um explante, denominada calogênese, é uma etapa 

básica para o desenvolvimento de sistemas de propagação massiva de plantas por 

organogênese ou embriogênese somática. É importante também quando se deseja produzir 

células para manipulações genéticas, como hibridações somáticas, poliploidizações e 

transformações (VENTURIERI & VENTURIERI, 2004). 

O calo por sua vez corresponde a uma massa de células desorganizadas e 

parcialmente indiferenciadas que variam quanto ao tipo, tamanho, conteúdo celular e 

espessura da parede (FLORES et al, 1998). É um tecido amorfo e desorganizado, formado 

pela intensa atividade de células vegetais (GRATTAPAGLIA E MACHADO, 1998).  

Para que ocorra uma maximização da produção de calos requer a consideração de 

vários fatores, como a composição do meio de cultura, a escolha do tipo de explante e as 

condições de ambiente de cultivo (KIELSE et al., 2007). 

 

 

2.2.4. Análise histológica em espécies cultivadas in vitro.  

    

Diversos estudos histológicos vêm sendo desenvolvidos em diferentes espécies 

cultivadas in vitro com o objetivo de caracterizar o processo e as vias de regeneração de 

plantas (organogênese ou morfogênese e embriogênese). A organogênese por sua vez pode 

ocorrer de forma direta a partir do explante original e/ou indireta via formação de calos 

(HICKS, 1980).  Ambas as vias podem ser identificadas através das diferenças 

morfológicas entre as gemas apicais e os embriões somáticos. Enquanto a gema é uma 

estrutura monopolar que desenvolve conexão com o tecido do explante os embriões 

somáticos são estruturas bipolares e não conectadas ao explante através da vascularização 

(HACCIUS, 1978). 

Neste sentido diversos trabalhos relacionados à organogênese in vitro têm sido 

caracterizados através de análises histológicas. A indução de calos em folhas cotiledonares 

de Eucalyptus camaldulensis foi formada originando calos formados por diferenciação de 

células do parênquima paliçádico e formaram meristemas caulinares indicando que a 

regeneração ocorreu via organogênese indireta (DIBAX et al., 2010).  Já em calo de clones 

de Eucalyptus grandis e E. urophylla, foi evidenciado a origem adventícia de gemas 

formadas e a diferenciação destas em primórdios foliares, a partir da região próxima das 

folhas (ALVES et al., 2004).  

Apesar das vantagens da embriogênese somática em relação à organogênese, a 

conversão em plantas ainda é uma etapa que pode apresentar dificuldades e, desta forma, 

estudos histológicos tornam-se importantes para elucidar as possíveis causas relacionadas 

ao processo (NOGUEIRA et al., 2007). 

Resultados positivos foram obtidos através do estudo das características 

anatômicas de embriogênese somática, desenvolvida a partir de embriões zigóticos em 

macaúba (Acrocomia aculeata), em diferentes combinações de Picloram, TDZ e 2,4-D 

(MOURA et al., 2009). 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1. Produção de mudas matrizeiras  

 

As mudas de Jatropha curcas L. utilizadas como fonte de explante foram 

produzidas a partir de sementes do acesso JCUFS-012 proveniente do Banco Ativo de 

Germoplasma de pinhão-manso, localizado na Fazenda Experimental "Campus Rural da 

UFS", São Cristóvão - SE.  

As sementes foram plantadas em sacos plásticos de 19,5 x 14,5 cm. O substrato 

utilizando foi solo, areia e esterco bovino na proporção de (1:1:1 v/v/v), mantidos em 

ambiente protegido com tela clarite, sendo regadas manualmente todos os dias (manha e 

tarde) com o auxilio de um regador. 

Aos 30 dias as mudas foram transplantadas para vasos de cinco litros contendo 

substrato com mesma composição acima descrita e mantida em casa de vegetação 

localizada no Departamento de Engenharia Agronômica (DEA) da Universidade Federal 

de Sergipe (UFS), localizada no município de São Cristóvão - SE. 

Os ensaios in vitro foram implantados no Laboratório de Cultura de Tecidos e 

Melhoramento Vegetal do Departamento de Engenharia Agronômica (DEA) da 

Universidade Federal de Sergipe (UFS). 

 

 

3.2. Influência de hipoclorito de sódio e tempos de imersão no estabelecimento in vitro 

de pinhão-manso  

  

Para o estabelecimento in vitro, foram utilizados segmentos foliares de folhas 

jovens, provenientes de plantas cultivadas em vasos e mantidas em casa de vegetação. 

Estas plantas foram pulverizadas com o fungicida Cercobin® (5%) dois dias antes da 

inoculação. 

As folhas foram submetidas a um processo de desinfestação permanecendo em 

água corrente por 30 minutos e posteriormente em câmara de fluxo laminar foram imersas 

em solução com álcool etílico 70% durante 30 segundos, e em seguida aplicado os 

tratamentos. 

Após desinfestadas as folhas foram mantidas em água destilada e autoclavada, e 

em câmara de fluxo foram seccionados com auxilio de pinça e bisturi, em seguimentos de 

aproximadamente 1 cm². Posteriormente foram inoculados em frascos de 250 mL contendo 

25 mL de meio de cultura MS (Murashige & Skoog, 1962) (Anexo 1), acrescidos com 

diferentes concentrações dos tratamentos dos ensaios.  

Foi utilizado meio MS suplementado com 30 g.L
-1

 de sacarose e solidificado com 

7g. L
-1 

de ágar, pH ajustado para 5,8±0,1 antes da autoclavagem a 121ºC, durante 15 

minutos a 1,05 atm.  

Depois de inoculados, os frascos foram mantidos em sala de crescimento com 

temperatura controlada de 25±2°C, fotoperíodo de 12 horas, luminosidade 60 µmol.m
-2

 s
-

1
luz.  

O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado, em 

esquema fatorial 4 x 3, sendo quatro concentrações (0,5; 1,0; 1,5; 2,0 mg. L
-1

) de 

hipoclorito de sódio, e três tempos de imersão (5; 10 e 15 min), com quatro repetições. 

Cada repetição foi constituída por quatro tubos contendo um explante cada.  

Após 15 dias da inoculação foram avaliadas as variáveis oxidação (%) e 

sobrevivência (%). 
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3.3. Calogênese 

  

3.3.1. Influência de 6-benzilaminopurina (BAP) e ácido indolil butírico (AIB) em 

diferentes tipos de folhas 

 

O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado em 

esquema fatorial 3x4, sendo três meios de cultura MS; MS + 0,5 BAP + 0,5 AIB; MS + 1,0 

BAP + 0,5 AIB e quatro tipos de folhas a partir o ápice da planta (folha 1- 5,5 cm de 

largura e 5,7 cm de comprimento; folha 2- 8,7 cm de largura e 8,9 cm de comprimento; 

folha 3- 9,4 cm de largura e 10,0 cm de comprimento; folha 4- 10,8 cm de largura e 11,2 

cm comprimento) (Figura 1). Utilizou-se cinco repetições, cada repetição foi constituída de 

quatro frascos, cada frasco com dois explantes. De acordo com os resultados obtidos neste 

experimento foram realizados os experimentos seguintes. 

 

 

 
FIGURA 1. Detalhe de folhas de pinhão-manso cultivada em casa de vegetação e utilizada 

na calogênese in vitro. São Cristovão-SE, UFS, 2011. 
F1- 5,5cm de largura e 5,7cm de comprimento; F2- 8,7cm de largura e 8,9cm de comprimento; F3- 9,4cm de 

largura e 10,0cm de comprimento; F4- 10,8cm de largura e 11,2cm comprimento. 

 

 

3.3.2. Influência de BAP e ácido 3-indolil acético (AIA) 

  
Para avaliar a influência de BAP e AIA foi utilizado como fonte de explante 

seguimento foliar (terceira folha no sentido ápice para a base, com 9,4cm de largura e 10,0 

cm de comprimento). O preparo dos explantes consistiu na eliminação das bordas das 

folhas e as partes centrais das folhas foram seccionados em segmentos de 

aproximadamente 1 cm² e inoculados com a face abaxial voltada para a superfície do meio 

de cultura MS. 

O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado, em 

esquema fatorial 6x4, sendo seis concentrações de BAP (0,0; 0,5; 1,0; 2,0; 3,0 e 4,0 
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mg.L
-1

) e quatro de AIA (0,0; 0,5; 0,75 e 1,0 mg.L
-1

), com cinco repetições, cada repetição 

foi constituída por quatro frascos contendo dois explantes por frasco. 

 

3.3.3. Influência de BAP e ácido naftaleno acético (ANA) 

 

Para avaliar a influência de BAP e ANA foi utilizado como fonte de explante 

seguimento foliar (terceira folha no sentido ápice para a base, com 9,4cm de largura e 10,0 

cm de comprimento). O preparo dos explantes consistiu na eliminação das bordas das 

folhas e as partes centrais das folhas foram seccionados em segmentos de 

aproximadamente 1 cm² e inoculados com a face abaxial voltada para a superfície do meio 

de cultura MS. 

O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado, em 

esquema fatorial 6x4, sendo testadas seis concentrações de BAP (0,0; 0,5; 1,0; 2,0; 3,0 e 

4,0 mg.L
-1

) e quatro concentrações de ANA (0,0; 0,5; 0,75 e 1,0 mg.L
-1

), com cinco 

repetições, cada repetição foi constituída por quatro frascos contendo dois explantes por 

frasco. 

 

 

3.3.4. Influência de BAP e ácido 2,4 diclorofenoxiacético (2,4-D) 

 

Para avaliar a influência de BAP e 2,4-D foi utilizado como fonte de explante 

seguimento foliar (terceira folha no sentido ápice para a base, com 9,4cm de largura e 10,0 

cm de comprimento). O preparo dos explantes consistiu na eliminação das bordas das 

folhas e as partes centrais das folhas foram seccionados em segmentos de 

aproximadamente 1 cm² e inoculados com a face abaxial voltada para a superfície do meio 

de cultura MS. 

O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado, em 

esquema fatorial 5x4, sendo testadas cinco concentrações de BAP (0,0; 0,5; 1,0; 2,0; e 4,0 

mg.L
-1

) e quatro concentrações de 2,4-D (0,0; 1,0; 2,0; e 4,0 mg.L
1
), com cinco repetições, 

cada repetição foi constituída por quatro frascos contendo dois explantes por frasco. 

 

 

3.3.5. Influência de cinetina e 2,4-D 

 

Para avaliar a influência de cinetina e 2,4-D foi utilizado como fonte de explante 

seguimento foliar (terceira folha no sentido ápice para a base, com 9,4cm de largura e 10,0 

cm de comprimento). O preparo dos explantes consistiu na eliminação das bordas das 

folhas e as partes centrais das folhas foram seccionados em segmentos de 

aproximadamente 1 cm² e inoculados com a face abaxial voltada para a superfície do meio 

de cultura MS. 

O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado, em 

esquema fatorial 6x4, sendo seis cinco de cinetina (0,0; 0,5; 1,0; 2,0; 3,0 e 4,0 mg.L
-1

) e 

quatro concentrações de 2,4-D (0,0; 1,0; 2,0; e 4,0 mg.L
-1

), com cinco repetições, cada 

repetição foi constituída por quatro frascos contendo dois explantes por frasco. 

 

3.3.6. Variáveis avaliadas  

  

Aos 60 de cultivo, as variáveis analisadas foram oxidação (%) (Ensaios 1, 3 e 6), 

sobrevivência (%) (Ensaio 1); formação de calo (%) e massa fresca e seca de calo (mg) 
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(Ensaios 2, 3, 4, 5 e 6). Estas avaliações foram realizadas através da contagem de explantes 

com presença ou ausência da variável. Os dados em porcentagem foram transformados em 

arco seno da raiz quadrada de (X/100). As médias foram submetidas à análise de variância 

pelo teste F e quando significativo foi aplicada regressão polinomial. 

 

 

3.3.7. Curva de crescimento de calos 

  

Para a determinação da curva de crescimento de calos, foi utilizado como fonte 

de explantes segmentos foliares de folhas jovens, (terceira folha no sentido ápice para base, 

com 9,4 cm de largura e 10,0 cm de comprimento), com aproximadamente 1 cm². Os 

explantas foram inoculados em maio MS suplementado com 30g L
-1

 de sacarose e 7g L
-1 

de Agar, acrescido com 1,0 mg.L
-1

 BAP e 0,5 mg.L
-1

 AIB, com pH ajustado a 5,8±0,1. 

Após a inoculação, os explantes foram mantidos em sala de crescimento, com fotoperíodo 

de 12 horas de luz, temperatura controlada de 25±2°C. 

As avaliações do desenvolvimento dos calos foram feitas a partir do dia da 

inoculação (tempo 0) até 60 dias de cultivo, através do peso da massa fresca (mg) com 

intervalo de cinco dias. Cada pesagem foi constituída de uma amostra de 10 explantes. 

sendo cinco frascos contendo dois explantes por frasco.  

 

3.4. Análise histológica de calos  

 

Para a análise histológica do calo, foram utilizados calos obtidos em meio básico 

MS, contendo 30g L
-1

 de sacarose e 7g L
-1 

de Agar, acrescido com 1,0 mg.L
-1

 BAP e 0,5 

mg.L
-1

 AIB.  

Os calos foram fixados em FAA 50 (JOHANSEN, 1940) por 48 horas e 

transferidos para etanol 70%. O processamento das amostras foi realizado mediante a 

desidratação em série alcoólico-etílica e infiltradas em meta-acrilatoglicol (historresina). 

As amostras foram seccionadas no sentido transversal na espessura de 5µm com o auxílio 

de um micrótomo de rotação (LEICA RM2125) e coradas com azul de toluidina 0,05%, em 

tampão fosfato 0,1 M (pH 6,8) (O' BRIEN et al.,1964). 

As lâminas permanentes foram montadas com resina sintética (Entelan
®
). As 

análises microscópicas e os registros fotomicrográficos foram realizados em microscópio 

da marca ZEISS Axiolab
®
, com câmara digital fotográfica Sony Ciber-shot P200

®
 

acoplada. A captura das imagens foi realizada com o auxílio do software (IMAGE 

PROPLUS) e as escalas foram projetadas nas mesmas condições ópticas. 

 

3.5. Análises estatísticas 

 

Para o ensaio de estabelecimento in vitro a avaliação foi realizada 15 dias após a 

inoculação dos explantes e os dados foram submetidos à análise de variância pelo teste F e 

quando significativo, as médias foram comparadas pelo teste de tukey (p≤0,05). 

As avaliações dos ensaios de calogênese foram realizadas após 60 dias de cultivo 

e os dados em porcentagem foram transformados em arco seno da raiz quadrada de (x/100) 

e os demais em raiz de (x + 0,5). Os dados obtidos foram submetidos a análises de 

variância pelo teste F e, quando significativo foi aplicada regressão polinomial. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

4.1. Influência de hipoclorito de sódio e tempos de imersão no estabelecimento de 

pinhão-manso 

 

Em relação a variável sobrevivência houve diferença significativa apenas para a 

concentração de 2,0 mg.L
-1 

de NaOCl dentro dos tempos testados. Observou-se durante 

toda fase de avaliação a ausência de contaminações por bactérias e fungos, ocorrendo boa 

taxa de sobrevivência dos explantes. Estes resultados podem ser atribuídos à eficiência do 

método de desinfestação utilizado e/ou ao principio ativo do agente desinfestantes (Tabela 

1). Resultados semelhantes foram obtidos em Eucalyptus Dunnil, utilizando as 

concentrações de 1,5% e 2,0% de NaOCl proporcionaram maiores porcentagens de 

explante estabelecidos (ALMEIDA et al., 2008).  

 

 

TABELA 1. Sobrevivência (%) de explantes foliares de pinhão-manso em diferentes 

concentrações de hipoclorito de sódio e tempos de imersão. São Cristóvão-SE, UFS, 2011. 

NaOCl (mg.L
-1

) Tempo de imersão (minutos) 

 5 10 15 

 ------------------------ Sobrevivência (%)------------------------  

0,5    93,75 aA 100,00 aA 100,00 aA 

1,0  100,00 aA 100,00 aA 100,00 aA 

1,5    87,50 aA   93,75 aA   93,75 aA 

2,0    93,75 aA      81,25 aAB   56,25 bB 

CV(%)  16,70  
Valores com letras iguais minúsculas nas colunas e maiúsculas nas linhas, não diferem entre si pelo este de 

Tukey (p ≤ 0,05). 

 

Não houve diferença significativa entre os tempos de imersão e as concentrações 

de hipoclorito de sódio testadas. Porem, para a variável oxidação houve diferença 

significativa apenas no uso da concentração de 2,0 mg. L
-1

 hipoclorito de sódio 

apresentando porcentagem (22,9%), diferindo dos resultados obtidos nas concentrações de 

0,5, 1,0 e 1,5 mg. L
-1

 respectivamente. Entretanto, para os tempos 5, 10 e 15minutos não 

houve diferença significativa (Tabela 2). Estes resultados confirmam que a concentração e 

o tempo de exposição aos desinfestantes dependem do material vegetal e diferentes partes 

da planta apresentam respostas variadas quanto à sensibilidade dos tecidos (GEORGE, 

1993). 

 

4.2. Influência de 6-benzilaminopurina (BAP) e ácido indolil butírico (AIB) em 

diferentes tipos de folhas 

  

Não houve interação significativa para a variável formação de calo e as 

concentrações de BAP e AIB nos diferentes tipos de folhas. Entretanto, observa-se que 

entre as folhas analisadas somente a terceira (3) apresentou diferença significativa, com 

taxa de 55,8%. Nos demais tipos de folhas não houve diferença, sendo que a folha 2-4 

apresentaram maiores valores de 66,7% (Tabela 3). Resultados divergentes foram obtidos 

em explantes intercotiledonares de paricá (Schizolobium amazonicum Huber ex Ducke), 

utilizando 0,5 - 1,0 mg.L-1 de AIB e 0,5 - 1,5 mg.L-1 de BAP, os quais favoreceram a 
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calogênese em 100% (REIS et al., 2007). Já em relação às combinações de BAP e AIB 

utilizada foram significativas.  

 

 

TABELA 2. Oxidação (%) em explantes foliares de pinhão-manso em diferentes 

concentrações de hipoclorito de sódio e tempos de imersão. São Cristóvão-SE, UFS, 2011. 

Hipoclorito de sódio (mg.L
-1

) Oxidação 

0,0   0,0 a 

0,5   2,1 a 

1,5     8,3 ab 

2,0 22,9 b 

  

Tempo (minutos)  

  5   6,2 a 

10   6,2 a 

15 12,5 a 
Valores com letras iguais, nas colunas não diferem entre si pelo este de Tukey (p ≤ 0,05). 

 

 

TABELA 3. Formação de calo (%) em explantes foliares de pinhão-manso em função do 

tipo de folha e de BAP: AIB. São Cristóvão-SE, UFS, 2011. 

Tipo de Folha Formação de Calo (%) 

1   62,5 ab 

2 66,7 a 

3 55,8 b 

4 66,7 a 

BAP: AIB (mg.L
-1

)  

0,0: 0,0   0,0 b 

0,5: 0,5 93,1 a 

1,0: 0,5 95,6 a 

CV (%)  14,05 
Valores com letras iguais, nas colunas não diferem entre si pelo este de Tukey (p ≤ 0,05). 

 

 

Em relação às variáveis, massa fresca e seca de calo não houve diferença 

significativa, sendo que o maior acumulo de massa foi 18512,08 mg e o menor de 133.34 

mg respectivamente. Observa-se também que na ausência dos fitorreguladores não houve 

massa fresca e seca (Tabela 4) 

 

TABELA 4. Massa (mg) fresca e seca de calo de explantes foliares de pinhão-manso em 

função de diferentes concentrações de BAP e AIB. São Cristóvão-SE, UFS, 2011. 

BAP:AIB (mg.L
-1

) Massa (mg) 

 Fresca Seca 

0,0:0,0        0,00 b     0,00 b 

0,5:0,5   1716,43 a 133,34 a 

1,0:0,5 18512,08 a 136,52 a 

CV (%) 41,85 34,57 
Valores com letras iguais nas colunas, não diferem entre si pelo este de Tukey (p ≤ 0,05). 
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Os calos formados a partir dos diferentes tipos de explantes foliares, ambos 

apresentaram ao longo do cultivo coloração diferenciadas, inicialmente um verde escuro 

passando à verde claro e recoberto de uma camada branca cristalina que vai 

gradativamente escurecendo chegando a uma cor marrom escuro (Figura 2). Estas 

características podem ser resultantes da influência dos fitorreguladores e/ou do genótipo 

utilizado. 

 Os calos originados da interação de BAP e AIB não regeneraram um número 

expressivo de brotações (em média 0,2 por calo). 

 

 

                      
FIGURA 2. Aspecto dos calos formados em explantes foliares de pinhão-manso aos 60 

dias de cultivo em meio MS suplementado com 0,5 mg.L-1 BAP e 0,5mg.L
-1

AIB (A) e 1,0 

mg.L
-1

 BAP e 0,5mg.L
-1

 de AIB (B). São Cristovão-SE, UFS, 2011.  

  

 

4.3. Influência de BAP e ácido 3-indolil acético (AIA) 

 

O efeito dos fitorreguladores foi observado tanto combinado quanto isolado, no 

uso combinado para a variável formação de calo houve interação significativa, entretanto o 

uso de BAP (0,1mg.L
-1

) isolado proporcionou a menor porcentagem de calo (20,639%). A 

maior porcentagem (135,891%) foi observada na concentração de 0,7 mg.L
-1

 BAP e 3,7 

mg.L
-1

 AIA (Tabela 5).   

 

TABELA 5. Formação de calos (%) em explantes foliares de pinhão-manso, em função da  

interação entre BAP e AIA. São Cristóvão-SE, UFS, 2011.  

BAP  AIA (mg.L
-1

)  

(mg.L
-1

) 0,0 0,5 0,75 1,0 Equação (Y) = 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ns 

0,5 0,0 54,2 50,0 75,0 4,880x+70,952 

R
2 
= 90,75 

1,0 4,2 66,7 75,0 91,7 87,142x +10,357 

R
2 
= 94,64 

3,0 0,0 58,3 91,7 79,2 88,095x+7,738 

R
2
= 85,85 

4,0 0,0 100,0 83,3 87,5 9,172x+6,174 

R
2
= 66,31 

Equação 

(Y) =  

ns -4,646x²+35,160x 

+20,456 

R
2
 = 65,27 

-14,104x²+73,586x 

+8,954 

R
2
= 93,79 

-14,475x²+70,983x 

+21,993 

R
2 
= 66,36 

ns 

CV (%) 27,17  
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Observa-se também que o uso de AIA na ausência de BAP não houve formação de 

calo, assim como a adição de 0,5, 3,0 e 4,0 mg.L
-1

 de BAP ao meio MS na ausência de 

AIA (Tabela 5). 

Analisando as variáveis, massa fresca e seca de calo observa-se que não houve 

interação significativa entre os fitorreguladores testados, havendo significância apenas nas 

concentrações de BAP e AIA separadamente. O BAP tem sido amplamente empregado na 

multiplicação in vitro para diversas espécies, entretanto, em pinhão-manso a concentração 

de 1,0 mg.L
-1

 de BAP favoreceu o maior acúmulo de ambas as massas (Tabela 6). 

Analisando a variável massa fresca de calo em função de concentrações de AIA, 

observa-se que a concentração de 0,75 mg.L
-1

 de AIA favoreceu o maior acúmulo de 

massa (Tabela 7). 

 

 

TABELA 6. Massa (mg) fresca e seca de calo de explantes foliares de pinhão-manso em 

função de concentrações de BAP. São Cristóvão-SE, UFS, 2011. 

 

 

TABELA 7. Massa (mg) fresca de calo de explanes foliares de pinhão-manso, em função 

de concentrações de AIA. São Cristóvão-SE, UFS, 2011. 

 

 

4.4. Influência de BAP e ácido naftaleno acético (ANA) 

 

O efeito da interação entre BAP e ANA foi observado tanto associado quanto 

isolado em todas as variáveis analisadas. Quando associado percebe-se que houve 

interação significativa entre as concentrações dos fitorreguladores utilizados para todas as 

variáveis analisadas, porem observa-se que o uso independente dos mesmos não 

proporcionou a indução de calo. Já a adição de 0,9 mg.L
-1

 de BAP  e 2,7 mg.L
-1

 de ANA 

ao meio MS apresentou a menor formação de calo 84,64%, enquanto que as maior 

BAP (mg.L
-1

) Massa Fresca de calo Massa Seca de calo 

0,0 0,000 0,000 

0,5 0,684 0,079 

1,0 1,485 0,165 

3,0 0,580 0,048 

4,0 0,607 0,055 

Equação (Y)= 0,176x
3
 - 1,298x

2
 

+2,531x-0,074
 

R
2
= 93,71 

0,021x
3
 - 0,155x

2  

+ 0,291x - 0,007 

R
2
= 94,59 

CV (%) 83,25 157,32 

AIA (mg.L
-1

)        Massa Fresca 

0,0 0,224 

0,5 0,671 

0,75 0,791 

1,0 0,640 

Equação (Y) = 0,599x+0,334 

R
2
= 74,32 

CV (%) 83,25 
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porcentagens de formação de calo foi obtida com a adição de 0,7 mg.L
-1

 de BAP  com 2,7 

mg.L
-1

 de ANA respectivamente (Tabela 8). Resultados divergentes foram encontrados em 

lâminas foliares de Dieffenbachia sp., a qual apresentou resultados satisfatórios na 

combinação de 0,5mg.L
-1 

de BAP e 3,0mg.L
-1 

de ANA (RIBEIRO et al., 2007). Assim 

como os resultados observados em segmentos de epicótilos de mogno, no qual a maior 

porcentagem de calos (69%) ocorreu para os segmentos desenvolvidos em meio sem 

adição de BAP e ANA (COUTO et al., 2006). 

 

 

TABELA 8. Formação de calos (%) em explantes foliares de pinhão-manso, em função da 

interação entre BAP e ANA. São Cristóvão-SE, UFS, 2011.  
BAP ANA (mg.L

-1
)  

(mg.L
-1

) 0,0 0,5 0,75 1,0 Equação (Y) = 

0,0 0,0       0,0 0,0 0,0 Ns 

0,5 0,0     83,3 100,0 100,0 104,7619x + 

11,9047 
 

R
2
=87,30 

1,0 0,0 100,0 100,0 100,0 -181,818x²
 
+ 

278,181x + 0,909 
 

R
2
= 98,79 

2,0 0,0 100,0 83,3 75,0 - 221,212x² + 

290,454x +1,439  

R
2
= 96,13 

3,0 0,0 100,0 100,0 100,0 181,818x² + 

278,181x+0,909
 

R
2
= 98,79 

4,0 0,0 91,7 58,3 100,0 - 96,969x² + 

183,030x + 3,484
 

R
2
= 78,39 

Equação 

(Y) =  

ns -15,021x
2
 + 

74,604x + 24,344 

R
2
= 75,03 

8,173x³ - 66,406x²+ 

147,267x+ 14,291 

R
2
= 73,38 

11,503x³ 

-79,265x² +155,930x 

+13,945
 

R
2
= 74,58 

ns 

CV (%) 18,32  

 

Os resultados da analise foram representados por equações quadráticas e cúbicas, 

demostrando que houve interação significativa para as variáveis, massa fresca e seca de 

calo (Tabelas 9 e 10).  

Em relação às variáveis analisadas nota-se que o uso de BAP isoladamente, assim 

como a utilização de ANA em ausência de BAP. E a interação entre ambos 

proporcionaram maiores acúmulos de massa fresca (2,813mg) e massa seca (0,402mg), 

obtido com 0,8 – 0,7 mg.L
-1

 de BAP e 2,3 mg.L
-1

 de ANA (0,402mg) respectivamente. Já 

as concentrações de 0,9 – 0,6 mg.L
-1 

BAP e 2,5 e 2,2 mg.L
-1

 ANA obteve-se  menores 

acúmulos de massa fresca (2,638 mg) e seca (0,372mg) (Tabelas 9 e 10). Resultados 

divergentes foram observados em menta japonesa (Mentha arvensis L.) onde os maiores 

valores foram obtidos em 1,0 mg.L
-1

 de ANA e 0,5 e 1,0 mg.L
-1

 de BAP (FONSECA et al., 

2006). 
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TABELA 9. Massa (mg) fresca de calo de explantes foliares de pinhão-manso, em função 

da interação entre BAP e ANA. São Cristóvão-SE, UFS, 2011. 
BAP  ANA (mg.L

-1
)  

(mg.L
-1

) 0,0 0,5 0,75 1,0 Equação (Y) = 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ns 

0,5 0,0 3,106 3,203 3,548  -4,662x² + 8,078 

+0,033 

R
2
= 98,52 

1,0 0,0 3,390 3,434 3,595 -5,706x² + 9,168x 

+ 0,033 

R
2
= 98,66 

2,0 0,0 2,868 2,481 2,639 - 5,236x
2
 +7,684x  

+0,047 

R
2
= 95,31 

3,0 0,0 2,668 2,838 2,787 -4,795x² + 7,522x 

+ 0,015 

R
2
= 99,56 

4,0 0,0 1,862 3,358 2,666 -3,515x
2 
+ 6,461x 

- 0,069  

R
2
= 91,46 

Equação 

(Y) = 

Ns 0,353x
3
- 2,687x

2 

+5,503x +0,329 

R
2
= 86,16 

0,461x
3
-3,080x

2 

+5,720x+0,367 

R
2
= 82,93 

0,458x
3
-3,187x

2 

+6,015x+0,432 

R
2
= 78,30 

 

CV (%) 24,89  

 

 

TABELA 10. Massa (mg) seca de calo de explantes foliares de pinhão-manso, em função 

da interação entre BAP e ANA. São Cristóvão-SE, UFS, 2011. 
BAP ANA (mg.L

-1
)  

(mg.L
-1

) 0,0 0,5 0,75 1,0 Equação (Y) = 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ns  

0,5 0,0 0,176 0,163 0,178 -0,298x
2 

+0,466x+0,002 

R
2
= 96,71 

1,0 0,0 0,168 0,153 0,171 -0,276x
2 

+0,436x+0,002  

R
2
= 96,14 

2,0 0,0 0,131 0,106 0,105 - 0,266x
2
+ 

0,363x+0,002 

R
2
= 94,34 

3,0 0,0 0,104 0,111 0,102 - 0,203x
2+ 

0,304x 

+0,0004 

R
2
= 99,80 

4,0 0,0 0,086 0,136 0,099 - 0,194x
2
+0,304x 

-0,002
 

R
2
= 93,09 

Equação 

(Y) =  

Ns 0,023x
3
-0,163x

2
 

+0,302x + 0,020 

R
2
=82,21 

0,023x
3
-0,154x

2 

+0,273x+0,020 

R
2
= 77,04 

0,025x
3
-0,170x

2
 

+0,300x + 0,022 

R
2
= 75,21 

Ns 

CV (%) 20,20   

 

 

4.5. Influência de BAP e ácido 2,4 diclorofenoxiacético (2,4-D)  

 

O 2,4-D é uma dos fitorreguladores mais empregado na indução de calo de 

várias espécies pesquisadas. Em pinhão-manso, nota-se que a menor porcentagem ocorreu 
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no uso de BAP (1,9 mg. L
-1

) na ausência de 2,4-D. E na interação do mesmo com BAP 

promoveu altas porcentagens de formação de calo, sendo as maiores taxas proporcionada 

pela maior concentração de 2,4-D (3,2 mg L
-1

) associado ao BAP (2,8 mg.L
-1

), com 

porcentagens de 169,8% (Tabela 11). Resultados diferentes foram observados em Cissus 

sicyoides em que a concentração de 4,0 mg.L
-1

 de BAP, proporcionou um número de calos 

compactos (FLORES et al., 2006). Assim como os resultados que foram observados em 

murici-pequeno (Byrsonima intermedia A.) onde a máxima porcentagem de calo foi obtida 

em meio MS acrescido de 1,0 mg L
-1

 de 2,4-D (NOGUEIRA et al., 2007). 

Em relação à coloração dos calos observa-se uma variedade de características 

diferenciadas, apresentando aspectos idênticos aos calos cultivados em BAP e AIB (item 

4.2), apresentando cor verde escuro passando à verde claro, seguida de um aspecto branco 

cristalino e por fim marrom escuro (Figura 3).  

 

TABELA 11. Formação de calos (%) em explantes foliares de pinhão-manso em função da 

interação entre BAP e 2,4-D. São Cristóvão-SE, UFS, 2011. 
BAP 2,4 D (mg.L

-1
)  

(mg.L
-1

) 0,0 1,0 2,0 4,0 Equação (Y) = 

 0,0 0,0 0,0 5,0 2,50 ns 

1,0 22,5 60,0 40,0 80,0 10,520x³-60,312x² 

+87,291x +22,500  

R
2
=100,00 

2,0 25,0 57,5 65,0 75,0 -4,545x²+30,045x 

+26,909 

R
2
= 96,83 

4,0 25,0 90,0 100,0 100,0 -11,022x²+61,522x 

+28,954  

R
2
= 95,12 

Equação 

(Y) =  

-3,750x² 

+20,750x 

+1,500 

R²= 93,78 

-5,681x
2
+43,181x 

+6,136 

R
2
= 89,15 

23,142x+12,00 

R
2
= 97,13 

-9,147x² +58,397x 

+10,204 

R
2
= 86,70 

ns 

CV (%) 35,24  

 

 

 
FIGURA 3. Aspecto dos calos formados em explantes foliares de pinhão-manso aos 60 

dias de cultivo em meio MS suplementado com 1,0 mg.L
-1

 BAP e 4,0 mg.L
-1 

 de 2,4-D. 

São Cristovão-SE, UFS, 2011. 

 

 

Para a variável massa fresca de calo o menor acúmulo foi encontrado em 2,2 

mg.L
-1

 de BAP em 2,1 mg.L
-1

 de 2,4-D e o maior foi observado em 2,0 mg.L
-1

 de BAP e 

2,3 mg.L
-1

 de 2,4-D respectivamente. Os valores obtidos na ausência de um dos dois 

fitorreguladores foram insignificantes (Tabela 12). 
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TABELA 12. Massa (mg) fresca de calo de explantes foliares de pinhão-manso em função 

da interação entre BAP e 2,4-D. São Cristóvão-SE, UFS, 2011. 
BAP 2,4 D (mg.L

-1
)  

(mg.L
-1

)    0,0               1,0             2,0            4,0 Equação (Y) = 

0,0 0,0 0,0 123,420 40,340 -17,855x² 

+87,873x 

-19,095 

R²= 56,11 

1,0 20,828 1936,178 1595,955 887,296 -362,047x
2 

+1603,546x 

+204,605 

R
2
= 80,84 

2,0 584,595 2729,473 1358,844 1035,215 540,173x³ 

-3378,273x² 

+4982,979x 

+584,595 
 

R
2
= 100,00 

4,0 0,0 1481,905 1232,325 465,240 -305,909x
2 

+1295,161x 

+134,360  

R
2
= 84,28 

Equação 

(Y) =  

-108,183x² 

+463,106x 

-91,116 

R² = 59,50 

-503,885x² 

+2380,615x 

+16,213
 

R
2
= 99,92 

-232,477x²
 

+ 1157,348x 

+272,782  

R
2
= 78,73 

-209,598x² 

+ 933,424x 
 

+73,920 

R
2
= 97,71 

ns 

CV (%) 32,77  

 

De acordo com os dados, nota-se que a menor massa seca de calo ocorreu com 2,2 

mg.L
-1

 de BAP em 2,3 mg.L
-1

 de 2,4-D. Entretanto, o maior acúmulo de massa foi obtida 

na presença de  2,0 mg.L
-1 

de BAP com 2,3 mg.L
-1

 2,4-D. valores obtidos em ausência de 

um dos dois fitorreguladores não foram significativos (Tabela 13). 

 

TABELA 13. Massa (mg) seca de calo de explantes foliares de pinhão-manso em função 

da interação de BAP e 2,4D. São Cristóvão-SE, UFS, 2011. 
BAP 2,4 D (mg.L

-1
)  

(mg.L
-1

) 0,0 1,0 2,0 4,0 Equação (Y) = 

0,0 0,0 0,0 11,880 6,660 -1,403x² +7,865x -

1,762 

R²= 61,87 

1,0 2,160 129,720 111,930 64,881 -24,427x
2 

+109,529x 

+13,739  

R
2
= 83,19 

2,0 57,965 171,925 88,014 75,053 31,186x³ 

-192,494x² 

+275,268x  

+ 57,965 

R
2
= 100,00 

4,0 0,0 85,638 68,725 46,327 -15,016x
2  

+ 68,746x 

+8,702  

R
2
= 77,61 

Equação 

(Y) =  

-10,735x² 

+45,946x 

-9,013 

R²= 59,65 

-33,32x
2
+153,86x 

+2,505 

R
2
= 99,53 

-16,478x
2
+ 

76,484x+22,81 

R
2
= 73,31 

-13,220x
2 
+61,933x 

+9,253 

R
2
= 96,99 

ns 

CV (%) 30,87  
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4.6. Influência de cinetina e 2,4-D  

   

A combinação entre cinetina e 2,4-D foi significativa para a formação de calo em 

explante foliar de pinhão-manso em quase todas as combinações testadas. Sendo que a 

concentração de 2,4 de 2,4-D e 2,8 de cinetina o que proporcionou a melhor porcentagem 

de formação de calo (139,0%). Entretanto o uso de 1,0 mg. L-¹ de 2,4-D na ausência de 

cinetina houve uma menor porcentagem (0,006%) sendo representada por uma equação 

linear (Tabela 14). Os resultados encontrados neste experimento são diferentes dos 

encontrados em figueira (Ficus carica L.) onde a calogênese foi estimulada em explantes 

foliares na presença de 2,4-D e cinetina, ambos na concentração 4mg L
-1

 (FERREIRA et 

al., 2007). Os resultados obtidos neste experimento se devem provavelmente a eficiência 

dos fitorreguladores, que possibilitam a diferenciação e desenvolvimento dos explantes. 

 

TABELA 14. Formação de calo (%) em explantes foliares de pinhão-manso em função das 

concentrações de cinetina e 2,4-D. São Cristóvão-SE, UFS, 2011.  
2,4-D  Cinetina (mg.L-1)  

(mg.L-1) 0,0 0,5 1,0 2,0 3,0 4,0 Equação (Y) 

= 

0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ns 

1,0 30,0 95,0 90,0 90,0 85,0 90,0 7,827x³ - 

54,884x² 

+107,989x 

+37,097 

R2= 84,38 

2,0 35,0 92,5 95,0 97,5 95,0 90,0 - 9,281x² 

+45,093x 

+52,049 

R²=68,54 

4,0 50,0 95,0 75,0 75,0 85,0 100,0 4,723x³ 

-28,722x² 

+50,368x 

57,846 

R2= 63,35 

Equação (Y) =  11,285x 

+9,000 

R2=84,51 

-14,659x² + 

79,659x+ 

8,181 

R2= 87,71 

-16,931x² 

+84,431x + 

6,136 

R2= 92,13 

-17,386x² 

+86,386x 

+ 5,727 

R2= 93,32 

-15,340x² 

+80,840x 

+5,318 

R²= 94,16 

-13,181x² 

+75,181x -

7,636 

R²= 89,20 

 

CV (%) 23,42  

 

 

Aspectos relacionados à coloração foram observados no processo de formação de 

calos cultivados em diferentes concentrações de 2,4-D combinado com cinetina, os quais 

apresentaram ao longo do cultivo coloração diferenciados, inicialmente um verde escuro 

passando à verde claro e recoberto de uma camada bege que vai gradativamente 

escurecendo chegando a uma cor marrom escuro (Figura 4).  

Houve interação significativa entre as combinações de cinetina e 2,4-D para a 

massa fresca de calo em quase todas as combinações testadas. Sendo que o melhor 

resultado de massa fresca de calo foi encontrada em MS acrescido com 3,6 mg.L
-1 

de 

cinetina e 2,1 mg.L
-1

 de 2,4-D respectivamente com valores de 6562,395 mg. Observa-se 

que a menor massa foi de 1296,48 mg obtidos no tratamento com 1,1mg.L
-1 

de 2,4-D e 2,5 

mg.L
-1

 cinetina (Tabela 15). Estes resultados são semelhantes aos encontrados em figueira 

onde o melhor desempenho estimado de massa fresca foi obtido na utilização de 0,4 mg.L
-1

 

cinetina em combinação com 2,98 mgL.
-1

 de 2,4-D respectivamente (FERREIRA at al., 

2007). 
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FIGURA 4. Aspecto dos calos formados em explantes foliares de pinhão-manso aos 60 

dias de cultivo em meio MS suplementado com 0,5 mg.L
-1

 de cinetina e 2,0 mg.L
-1

 de 2,4-

D. São Cristovão-SE, UFS, 2011. 

 

TABELA 15. Massa (mg) fresca de calo de explantes foliares de pinhão-manso em função 

das concentrações de cinetina e 2,4-D. São Cristóvão-SE, UFS, 2011.  
2,4-D                                 Cinetina (mg.L

-1
)    

(mg.L
-1

)           0,0         0,5       1,0     2,0         3,0       4,0 Equação (Y)  

0,0 

 

0,0 0,0               0,0 0,0 0,0 0,0 Ns 

1,0 1275,3 1179,3 1194,8 1226,8 1173,0 637,6 

 

-72,368x² 

+170,148x 

+1181,589 

R
2
= 84,74 

2,0 397,4 1024,6 933,2 856,3 467,1 632,0 113,262x³ 

-752,480x² 

+1245,932x 

+441,757 

R²= 89,81
 

4,0 548,4 970,2 1559,0 538,4 461,3 436,0 157,759x³ 

-1029,527x² 

+1576,164x 

+551,893 

R
2
= 75,05 

Equação 

(Y) =  

348,598x³ 

-122,390x² 

+3049,085x 

-0,0001 

R
2
= 100,00 

-83,239x² 

+936,818x+

116,106 

R
2
= 80,91 

-101,125x² 

+744.103x 

+150,506 

R²= 79,19 

-206,043x² 

+911,378x+

142,230 

R
2
= 69,48 

293,473x³ 

-1819,947x² 

+2699,558x 

-0,0001 

R²= 100,00 

ns  

CV (%)                                     23,42     

 

 

Observa-se que o maior volume médio de massa seca foi de 0,183 mg obtido em 

4,0 mg.L
-1 

cinetina e 2,1 mg.L
-1

 de 2,4-D respectivamente. Já o menor volume foi 0,15 mg 

observado em 2,7 mg.L
-1 

de 2,4-D na ausência de cinetina (Tabela 16). 

 

4.7. Analise da curva de crescimento de calo 

 

Os calos formados a partir de segmento foliar de pinhão-manso apresentou 

crescimento com cinco fases distintas: a fase lag, exponencial, linear, desaceleração e 

senescência.   
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TABELA 16. Massa (mg) seca de calo de pinhão-manso em função das concentrações de 

cinetina e 2,4-D. São Cristóvão-SE, UFS, 2011.  
2,4-D  Cinetina (mg.L-1) Equação 

(mg.L-1) 0,0 0,5 1,0 2,0 3,0 4,0 (Y) = 

0,0     0,00   0,00    0,00 0,00  0,00 0,00 Ns 

1,0 0,073 0,061 0,063 

 

0,067 0,067 0,043 -0,002x² 

+0,004x 

+0,066 

R2=60.55 

2,0 0,027 0,057 0,054 0,048 0,036 0,040 0,004x³-

0,033x²+0,056

x +0,030 

R²= 87,57 

4,0 0,045 0,052 0,083 0,036 0,033 0,033 0,006x³-

0,039x²+ 

0,057x +0,043 

R2= 68,74 

Equação 

(Y) =  

0,0195x³  

- 0,118x² + 

0,172x 

-0,000 

R2= 100,00 

-0,010x² 

+0,051x + 

0,005  

R2= 85,88 

-0,006x² 

+0,043x 

+ 0,007 

R2= 83,54 

-0,010x² 

+0,049x 

+ 0,007 

R2= 68,96 

0,014x³ 

-0,093x² 

+0,146x 

-0,000 

R²= 100,00 

-0,007x² 

+0,037x 

+0,003 

R²= 86,36 

ns 

CV (%) 45,98  

 

 

A fase lag foi observada até 15 dias após a inoculação dos explantes, apresentou 

uma média de 0,213±0,0327g de massa fresca, período em que as células do explante se 

preparam para a divisão celular e produção de energia. Esta fase ocorreu em calos de 

sangra d`água (Cróton urucurana Baill.), formados a partir de segmento foliar aos 35º dias 

da inoculação (LIMA et al., 2007). 

A fase exponencial foi verificada entre 15 a 40 dias de inoculação dos explantes 

foliares, observou-se uma média de 1,295 ± 0,2761g de massa fresca. Em café (Coffea 

caniphora L. cv. Apoatã) esta fase foi observada entre 28º e 63º dias após a inoculação, 

período em que ocorre a máxima divisão celular (SANTOS  et al., 2008). Já em murici-

pequeno (Byrsonima intermedia) esta fase ocorreu entre 20 e 40dias de cultivo 

(NOGUEIRA et al., 2008). 

Verificou-se a fase linear entre 40 a 45 dias após a inoculação apresentando valores 

médios de 2,038±0,4050g de massa fresca. Já em Coffea caniphora L. cv. Apoatã esta fase 

ocorreu no período 63º a 70º dias da inoculação, momento em que os calos diminuem a 

divisão celular e aumenta a área celular (SANTOS et al., 2008). 

Entre 45 a 50 dias após a inoculação foi observada a fase de desaceleração do 

crescimento dos calos. Nesta fase provavelmente ocorre uma redução na divisão celular, no 

final desta deve-se iniciar o processo de repicagem. Em Cróton urucurana observaram 

entre 98º e 105º dias após a inoculação (LIMA et al., 2007). A fase de senescência ocorreu 

a partir dos 50 dias após a inoculação (Figura 5). 

 

4.8. Análise histológica dos calos  

 

Cortes histológicos evidenciaram a calogênese originados a partir das células do 

parênquima paliçádico, localizadas na face abaxial dos explantes foliares e a intensa 

proliferação celular evidenciando o desenvolvimento de brotos (Figura 6a). Isto ocorreu, 

provavelmente porque esta face encontra-se em contato com o meio de cultura. Resultados 

semelhantes foram obtidos por Dibax et al. (2010), em explantes cotiledonares de 

Eucalyptus camaldulensis, houve formação de calogênese em regiões periféricas do tecido 
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parenquimático subepidérmica, e a proliferação celular foi intensa na camada da epiderme 

da face adaxial do explante.  

 

 

 

 
FIGURA 5. Curva de crescimento de calos formados a partir de segmento foliar de pinhão-

manso (Jatropha curca L.), inoculado em meio MS acrescido de 1,0 mg.L
-1 

de BAP e 0,5 

mg.L
-1 

AIB durante 60 dias de cultivo. São Cristovão-SE, 2011. 

 

 

Calos de macaúba (Acrocomia aculeata), desenvolvidos em diferentes tratamentos 

com auxinas e citocininas foram histologicamente diferentes, sendo observados dois tipos 

de calos: 1. calos com área meristemática típica, células pequenas, citoplasma denso e pró-

embriões; 2. calos com estrutura globular sem protoderme típica e pró-embriões (MOURA 

et al., 2009). 

Houve a formação de ápice caulinar na região do parênquima (Figura 6- b, c, d, e) e 

primórdios foliares (Figura 6b, d, e). Os tecidos meristemáticos parcialmente diferenciados 

são: a protoderme, o meristema fundamental e o procâmbio (Figura 6d), com a 

diferenciação do protoxilema. Estes resultados são similares aos observados por Dibax et 

al., (2010) que em algumas amostras a proliferação celular foi intensa quebrando as 

camadas da epiderme e ápices caulinares foram formados no parênquima (DIBAX et al., 

2010). Já em clones de Eucaliptos grandis e E. urophylla, as diferenciações das gemas e 

dos primórdios foliares ocorreram a partir de regiões próximas das folhas; e a tendência de 

calos, ocorreu nas células do mesofilo junto à epiderme abaxial (ALVES et al., 2004).  

Diversas respostas morfológicas são evidenciadas através de análises histológicas 

na organogênese in vitro, sendo estas fundamentais para a confirmação da origem das 

gemas formadas em cultivo, excluindo-se a possibilidade de interpretação equivocada dos 

resultados advindos da presença de gemas pré-formadas em explantes (ALVES et al., 

2004). 
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FIGURA 6: Seções histológicas de calos procedentes de explantes foliares de pinhão-

manso (Jatropha curca L.) cultivados in vitro após 60 dias de cultivo. São Cristóvão-SE, 

UFS, 2011. (Brt) brotos, (pf) primórdio foliar, (ap) ápice caulinar, setas grossas = Sistema 

vascular, setas finas = idioblastos com drusas,(c) calo, (Prt) protoderme.  
a) Cortes transversais em calo evidenciando inicio de brotações. b-c) Presença de ápice caulinar e primórdio 

foliar. d). As setas grossas indicam os sistemas vasculares e as setas finas são idioblastos com drusas, 

presença de ápice caulinar e protoderme. e) Presença de ápice caulinar e primórdio foliar bem desenvolvido. 

Barras: 50 µm (d), 100 µm (a, b, c), 300 µm (e). 
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5. CONCLUSÕES 

 

- A concentração de 0,5% de hipoclorito de sódio por cinco minutos pode ser utilizada para 

a desinfestação de explantes foliares de pinhão-manso.  

- Os fitorreguladores BAP (0,5 e 1,0 mg.L
-1

) e AIB (0,5mg.L
-1

) podem ser usados para a 

formação de calos compactos em explante foliares de pinhão-manso.   

- A análise histológica mostrou a formação de brotos adventícios desenvolvidos, 

apresentando conexão cambial com os tecidos dos calos, evidenciando a organogênese 

indireta.  
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TABELA 1A. Composição do meio básico MS (MURASHIGE E SKOOG, 1962). 

Composição Concentrações (mg/L
-1

) 

Macronutrientes  

NH4NO3 1.650,00 

KNO3 1.900,00 

CaCl22H2O 440,00 

MgSO4.7H2O 370,00 

KH2PO4 170,00 

Micronutrientes  

MnSO4.4H2O 22,30 

ZnSO4.7H2O 8,60 

H3BO3 6,20 

KI 0,83 

Na2MoO4.2H2O 0,25 

CuSO45H2O 0,025 

CoCl26H2O 0,025 

Fe-EDTA  

Na2EDTA. 2H2O 37,30 

FeSO4.7H2O 27,80 

Vitamina  

Tiamina – HCI 0,10 

Ácido Nicotinico 0,50 

Piridoxina HCl 0,50 

Glicina 2,00 

Mio Inositol 100 

Sacarose (3%) 30.000 

Ágar 7.000 
Fonte: Circular técnica 24, EMBRAPA, 2001. 
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TABELA 2A. Resumo da análise de variância das variáveis formação de calo (%), massa 

fresca (mg) e massa seca (mg) de explantes foliares de pinhão-manso em função de 

diferentes concentrações de BAP e AIB. São Cristóvão-SE, UFS, 2011. 
Fonte de Variação GL QM 

  Oxidação Sobrevivência  

NaOCl   3 1284,722222* 1284,722222* 

Tempo   2 208,333333 ns 208,333333 ns 

NaOCl x Tempo   6 451,388889 ns 451,388889 ns 

Resíduo 36 234,375000 242316,668051 

CV (%)  183,71 16,70 

* Significativo a 5% de probabilidade pelo teste de F. 

 

 

TABELA 3A. Resumo da análise de variância das variáveis formação de calo (%), massa 

fresca (mg) e massa seca (mg) de explantes foliares de pinhão-manso em função de 

diferentes concentrações de BAP e AIB. São Cristóvão-SE, UFS, 2011. 
Fonte de  GL QM 

Variação  Formação 

de calo 

Massa fresca  

de calo 

Massa seca de calo 

Explante (E) 3 392,361111* 55651,177265 ns 617,462582ns 

Tratamento (T) 2 59408,854167* 20796300,944833* 121427,953920* 

E x T 6 155,381944 ns 56605,840170 ns 271,304890* 

Resíduo 48 78,125000 242316,668051 966,815707 

CV (%)  14,05 14,85 34,57 
Dados transformados para arco seno da raiz de (x/100); 

Dados transformados para raiz de (x+0,5); 

* Significativo a 5% de probabilidade pelo teste de F. 

 

 

TABELA 4A. Resumo da análise de variância das variáveis formação de calo (%), massa 

fresca (mg) e massa seca (mg) de explantes foliares de pinhão-manso em função de 

diferentes concentrações de BAP e AIA. São Cristóvão-SE, UFS, 2011. 
Fonte de Variação GL QM 

  Formação de calo Massa fresca de 

calo 

Massa seca de calo 

BAP (B) 5 8684,895833* 3,375800* 0,044446** 

AIA (A) 3 13798,611111* 1,323296** 0,002207 ns 

B x A 15 1207,465278* 0,278984 ns 0,008506 ns 

Resíduo 48 138,020833 0,312572 0,012024 

CV (%)  25,63 83,25 157,32 
Dados transformados para arco seno da raiz de (x/100); 

Dados transformados para raiz de (x+0,5); 

* Significativo a 5% de probabilidade pelo teste de F; ** Significativo a 1% de probabilidade pelo teste de F. 
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TABELA 5A. Resumo da análise de variância das variáveis formação de calo (%), massa 

fresca (mg) e massa seca (mg) de explantes foliares de pinhão-manso em função de 

diferentes concentrações de BAP e ANA. São Cristóvão-SE, UFS, 2011. 
Fonte de  GL QM 

Variação  Formação de calo Massa fresca de calo Massa seca de calo 

BAP(B) 5 10008,680556** 10,695801** 0,025682** 

ANA (A) 3 27022,569444** 27,652431** 0,055202** 

B x A 15 1383,680556** 1,414763** 0,003275** 

Resíduo 48 112,847222 0,212441 0,000282 

CV (%)  18,32 24,89 20,20 
Dados transformados para arco seno da raiz de (x/100); 

Dados transformados para raiz de (x+0,5); 

* Significativo a 5% de probabilidade pelo teste de F; ** Significativo a 1% de probabilidade pelo teste de F. 

 

 

TABELA 6A. Resumo da análise de variância das variáveis formação de calo (%), massa 

fresca de calo (mg) e massa seca de calo (mg) de explantes foliares de pinhão-manso em 

função de diferentes concentrações de BAP e 2,4-D. São Cristóvão-SE, UFS, 2011. 
Fonte de  GL QM 

Variação  Formação de calo Massa fresca de calo Massa seca de calo 

2,4-D 3 6,827617** 6346,246825** 425,451162** 

BAP 3 1,488946** 3510,100990** 197,336709** 

2,4-D x BAP 9 0,249862** 471,158770** 30,143873** 

Resíduo 84 0,071233 63,404882 3,882717 

CV (%)  35,24 32,77 30,87 
Dados transformados para arco seno da raiz de (x/100); 

Dados transformados para raiz de (x+0,5); 

* Significativo a 5% de probabilidade pelo teste de F; ** Significativo a 1% de probabilidade pelo teste de F. 

 

 

TABELA 7A. Resumo da análise de variância das variáveis oxidação (%), formação de 

calo (%), massa fresca de calo (mg) e massa seca de calo (mg) de explantes foliares de 

pinhão-manso em função de diferentes concentrações de cinetina e 2,4-D. São Cristóvão-

SE, UFS, 2011. 
Fonte de variação GL QM 

  Formação de calo Massa fresca de calo Massa seca de 

calo 

Cinetina (C) 5 1,095783* 675616,023632* 0,001056** 

2,4-D 3 11,833983* 6533421,130180* 0,021766* 

C x 2,4-D 15 0,187839* 302434,624501** 0,000664** 

Resíduo 96 0,059772 136208,099810 0,000314 

CV (%)  25,99 57,10 45,98 
Dados transformados para arco seno da raiz de (x/100); 

Dados transformados para raiz de (x+0,5); 

* Significativo a 5% de probabilidade pelo teste de F;  

** Significativo a 1% de probabilidade pelo teste de F. 


