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RESUMO 
Objetivou-se com este trabalho a indução de 

brotações adventícias em gemas de brotos 

estiolados de curauá (Ananas comosus var. 

erectifolius) em diferentes meios de cultura, 

com Benzilaminopurina (BAP) e Tidiazuron 

(TDZ), em concentrações de 0; 0,5; 1,0mg.L-

1. Os brotos estiolados foram seccionados em 

segmentos contendo apenas um nó 

aproximadamente e inoculados 

horizontalmente. O delineamento 

experimental foi inteiramente casualizado 

com 10 repetições, seguindo um esquema 

fatorial 3 x 3, sendo 3 concentrações de TDZ 

(0,0; 0,5; 1,0 mg. L-1) e 3  concentrações de 

BAP (0,0; 0,5; 1,0 mg. L-1)  totalizando 9 

tratamentos. Aos 30 dias, avaliou-se a 

porcentagem de explantes regenerados dos 

segmentos estiolados, e estes foram 

transferidos para meio MS líquido livre de 

reguladores. Após 45 dias, avaliou-se o 

número médio de brotações formadas, o 

diâmetro do aglomerado de brotações (mm), a 

área do aglomerado de brotações (mm2) e a 

biomassa seca (mg). O meio suplementado 

com 0,5 mg.L-1 de TDZ levou a maior  

 

 

proliferação dos brotos e melhor 

desenvolvimento das brotações.  

PALAVRAS-CHAVE: Ananas comosus var. 

erectifolius, Cultura de tecidos, reguladores de 

crescimento, regeneração. 

ABSTRACT 

 Adventitious shoots induction on in vitro 

curaua elongation shoots 

This work had as purpose the induction of 

adventitious shoots on buds of curaua 

elongation shoots recovering in different 

culture medium with BAP and TDZ, in 0, 0.5, 

1.0 mgL-1 concentrations. The elongation 

shoots were sectionated in segments having 

only on knot and inoculated horizontly in 

frasks. Randomized complete design was with 

10 replication, following phatorial (3x3 

schemes, with 3 TDZ (0.0; 0.5; 1.0 mg. L-1) 

concentrations and 3 BAP (0.0; 0.5; 1.0 mg. 

L-1) concentrations, in a total 9 treatments. 

The evaluation was 30 days after inoculation, 

when it was evaluated the elongation 

segments recovered explants and those were 

transferred to liquid MS medium free of 

regulators. After 45 days the mean numbers 

of the shoots, the clusters shoots diameter 
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(mm), the shoots number area (mm2) and dry 

biomass, were evaluated. The medium 

supplemented with 0.5 mgL-1 TDZ induced 

greater proliferation of shoots and better 

development of shoots. 

Keywords: Ananas comosus var. erectifolius, 

Tissue culture, growth regulators, 

regeneration. 

 

INTRODUÇÃO 

O curauá [Ananas comosus var. erectifolius (L. B. Smith) COPPENS & LEAL (2003)]  é uma 

planta monocotiledônea pertencente à família Bromeliaceae sendo caracterizada pela produção de 

fibras ligno-celulósicas de utilização múltipla e diversificada, incluindo diferentes atividades e fins. 

As folhas, coriáceas e sem espinhos, com comprimento médio de 1,5 m, largura de 5 cm e espessura 

de 5 mm são os órgãos de interesse comercial. O sistema radicular é do tipo fascicular e superficial 

ao solo. 

Estudos recentes têm demonstrado o grande potencial do uso das fibras dessa planta como 

revestimento na indústria automobilística, porém o grande problema é que não há suprimento 

suficiente de matéria-prima para atender à indústria automobilística, pois o curauá é fiel às suas 

origens amazônicas e só se desenvolve apenas em clima quente e úmido, o que acarreta problemas 

para a aquisição de mudas fora dessa região (SILVA & AQUINO, 2008).  

A propagação convencional do curauá é por meio de rebentos que são emitidos ao redor da planta, 

sendo esse método de reprodução assexual transmissor de doenças, além da planta mãe produzir 

baixa quantidade de rebentos por planta (cerca de 40 rebentos/planta/ano).   

Portanto, a micropropagação utilizando técnicas de cultura de tecidos tem sido um valioso 

instrumento na propagação de diversos tipos de plantas.  Embora este processo envolva diferentes 

etapas, depois de definido um protocolo de micropropagação, seja qual for a espécie, este pode ser 

otimizado, no intuito de se obter plântulas de alta qualidade e com baixo valor de produção 

(GRATTAPAGLIA & MACHADO, 1998).   

Assim, a técnica de cultura de tecidos pode ser amplamente utilizada na obtenção de mudas com 

alta sanidade e em grande escala por meio da micropropagação de curauá.  O estiolamento, segundo 

Kiss et al. (1995), é o desenvolvimento de brotos, ramos ou partes desses em ausência de luz, o que 

causa crescimento geralmente alongado, produzindo tecidos de coloração amarela ou branca devido 

à ausência de clorofila. 

A grande vantagem da utilização do estiolamento na multiplicação in vitro é que esse método pode 

apresentar maior alongamento entre os internós, proporcionado aumento na obtenção de brotos por 
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explante além de diminuir as variações somaclonais e contaminações virais (MAYNARD &  

BASSUK, 1996). 

A regeneração de plantas está intimamente ligada ao uso de reguladores de crescimento no meio de 

cultura, e na grande maioria das vezes, quando o objetivo é a regeneração de gemas e brotos e 

quebra da dominância apical, utiliza-se uma citocinina (GRATTAPAGLIA & MACHADO, 1998). 

 O Tidiazuron (TDZ) é um regulador de crescimento, utilizado inicialmente como um desfolhante 

em algodão (CHAUHAN et al., 2007), que tem sido utilizado positivamente na morfogênese in 

vitro por promover a proliferação de múltiplos brotos.  

Outro regulador de crescimento muito utilizado é a 6-benzilaminopurina (BAP) que tem sido muito 

eficaz na multiplicação de partes aéreas e indução de gemas axilares e brotos em diversas espécies 

(REIS et al., 2009). 

Desta forma, objetivou-se com este trabalho a indução de brotações adventícias em gemas de brotos 

estiolados de curauá submetidas a diferentes concentrações e reguladores de crescimento. 

MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi conduzido no Laboratório de Cultura de Tecidos e Plantas Medicinais do 

Departamento de Agricultura (DAG) da Universidade Federal de Lavras (UFLA). 

 Para indução de brotações adventícias em gemas de brotos estiolados de curauá foram utilizados, 

como explantes, brotos estiolados in vitro, aos 60 dias de cultivo no meio MS (MURASHIGE; 

SKOOG, 1962) sólido, 6,0 mgL-1 ágar, na presença de 2,0 mg.L-1 ANA, em condições de escuro.  

Os brotos estiolados foram seccionados em segmento nodal, contendo uma gema por segmento, 

inoculados na posição horizontal, em frascos com capacidade de 250 mL (9,5 x 5,5 cm) contendo 

30 mL de meio de cultura sólido (6,0 mgL-1) ágar suplementado com 3% de sacarose e 3 

concentrações de BAP ou TDZ (0,0; 0,5;  1,0 mg. L-1). 

Os frascos foram mantidos em sala de crescimento com 25 µmol m-2s-1 de intensidade luminosa, 

temperatura de 25 ± 1°C e fotoperiodo de 16 h de luz e 8 h de escuro. Após 30 dias, avaliou-se a 

porcentagem de explantes regenerados das gemas dos brotos estiolados e, estes, foram transferidos 

para meio MS líquido sem reguladores, visando o alongamento das brotações. Após 45 dias de 

incubação nas mesmas condições de regeneração dos segmentos estiolados, avaliou-se a 

proliferação de brotos pela determinação do número, da biomassa seca (mg),  do diâmetro (mm) e 

da área (mm2) do massagema. 

O diâmetro e a área da massagema foram mensurados empregando captura de imagem através do 

microscópio digital Dino-Lite® Pro-AM413T e recursos de medição utilizando software Dino-

Video Capture Aplication® versão 3.3.0.0 
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 Para determinação da biomassa seca, as brotações foram colocadas em sacos de papel kraft e 

acondicionadas em estufa de circulação forçada de ar a 60 ºC por 5 dias. Após esse período o 

material vegetal foi mensurado em balança de analítica. 

O experimento apresentou um esquema fatorial 3 x 3, sendo 3 concentrações de TDZ (0,0; 0,5; 1,0 

mg. L-1) e 3  concentrações de BAP (0,0; 0,5; 1,0 mg. L-1)  totalizando 9 tratamentos. Foi utilizado o 

delineamento inteiramente casualizado (DIC) com 10 repetições, sendo 4 explantes por frasco. 

Os dados obtidos foram submetidos à ANAVA pelo teste F (p<0,05) e as médias dos tratamentos 

foram comparadas pelo teste de Scott-Knott (p<0,05), utilizando-se o software Sisvar®, versão 5.0 

(FERREIRA, 2007). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

De todos os brotos estiolados observou-se que houve respostas diferenciadas e interação entre os 

fatores quanto à porcentagem de explantes regenerados. 

Na ausência tanto de BAP ou TDZ os segmentos nodais estiolados apresentaram a menor 

porcentagem de regeneração (30%) (Tabela 1). Isso sugere que para a indução de brotações no 

explante estiolado (segmento nodal) há necessidade da suplementação de uma citocinina ao meio de 

cultura.  

Observando a Tabela 1, pode-se perceber que não houve diferença estatística na porcentagem de 

regeneração com a suplementação dos reguladores de crescimento BAP e TDZ. No entanto, 

analisando apenas a porcentagem média, quando se utilizou o TDZ a regeneração foi de 75% de 

regeneração e quando utilizou apenas o BAP essa foi de 62,5%. Para a interação (BAP x TDZ) 

apresentou em média 70% de regeneração. 

Esse resultado sugere que para a regeneração dos brotos estiolados não há necessidade da interação 

entre BAP e TDZ para induzir brotações e que a suplementação do meio de cultura com apenas uma 

citocinina já é satisfatório. A utilização de altas doses de reguladores de crescimento, do grupo das 

citocininas, pode induzir brotos mais hiperhídricos e também variações somaclonais. 

Schuch & Peters (2002), avaliando a regeneração de brotações em macieira, também obtiveram a 

maior percentagem de regeneração (85,37%) em concentrações intermediárias de TDZ. 

Para a variável número de brotações a interação não foi significativa. O maior número de plântulas 

foi obtido com doses de 0,5 e 1,0 mg.L-1 de BAP (24 e 25 plântulas, respectivamente) os quais não 

diferiram estatisticamente (Figura 1), quando se aumentou a concentração de BAP ocorreu a 

formação de massas de gemas por nó,  o que indica a formação de gemas adventícias, 

proporcionando um incremento nas taxas de multiplicação.  
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O BAP tem sido muito eficaz para promover multiplicação em diversas espécies e parece ser a 

citocinina, por excelência, para multiplicação de partes aéreas e indução de gemas adventícias, além 

de seu custo ser menor (GRATTAPAGLIA & MACHADO, 1998). 

Avaliando a influência de diferentes concentrações de BAP para a micropropagação de bromélias 

do gênero Dyckia, Silva et al. (2008) também observaram que maiores concentrações do regulador 

proporcionam a maior taxa de multiplicação das gemas.  

Em relação às diferentes concentrações de TDZ, os resultados obtidos mostraram que esta variável 

também influenciou o número médio de brotações em curauá, sendo que a concentração 

intermediária deste regulador proporcionou o número máximo de 35 brotações por explante (Figura 

2).  

Porém, é possível observar que a maior concentração de TDZ avaliada diminuiu o número de 

brotações. Este regulador é mais ativo na multiplicação de plantas que outras citocininas, podendo 

ser considerado um inibidor de crescimento quando utilizado em altas concentrações. O TDZ não é 

degradável pelas oxidases como o BAP, assim pode ser utilizado em menor quantidade. 

Na proliferação das brotações em curauá, observou-se que os fatores reguladores de crescimento e 

concentração do regulador afetaram significativamente (p<0,05) a variável diâmetro da massagema, 

sendo que a interação não foi significativa. Para o BAP as melhores concentrações foram de 0,5 e 

1,0 mg. L-1 (12 e 11 mm), respectivamente, as quais não diferiram estatisticamente (Tabela 2). 

No meio suplementado com o TDZ, o diâmetro da massagema na concentração de 0,5 mg L-1 foi 

superior em relação às demais concentrações (Tabela 2). Como pode ser visto na tabela (2), o 

diâmetro da massagema entre as concentrações de 0,5 e 1,0 mg L-1 de TDZ foram estatisticamente 

diferentes. Houve uma superioridade da concentração de 0,5 mg L-1  de TDZ, não apenas pelo 

maior diâmetro da massagema, mas também pelo maior desenvolvimento das brotações em relação 

a dose de 1,0 mg L-1 de TDZ. 

Este efeito provavelmente seja consequência de algum efeito fitotóxico da concentração de TDZ no 

meio de cultura, já que a citocinina proporcionou um efeito benéfico até um determinado ponto, 

acima do qual seu excesso foi inibitório.  

Com relação à variável área da massagema, apenas o TDZ influenciou significativamente os 

resultados. Os maiores valores foram obtidos na concentração intermediária de 0,5 mg.L-1 (164 

mm2), assim como no diâmetro o aumento da concentração do regulador de crescimento levou a 

uma redução da área (Tabela 3). 

Já para a variável peso seco das plântulas, não houve diferença estatística entre os tratamentos, com 

média geral de 12,05 mg. Resultados semelhantes foram obtidos por Pasqual et al. (2008) estudando 

a influência de concentrações de BAP e ANA na micropropagação de abacaxizeiro ornamental. 
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Tabela 1 Valores médios da porcentagem de regeneração dos brotos estiolados na interação da 
concentração de BAP e TDZ, aos 30 dias (Mean values in the percentage of elongated shoots 
regeneration in the interaction of  BAP and TDZ concentration, 30 days). UFLA, Lavras-MG, 2011. 
 

Concentração de BAP 
(mg.L-1) 

Concentração de TDZ (mg.L-1) 
0 0,5 1,0 

0,0 30,0 b B* 82,5 a A 67,5 a A 
0,5 70,0 a A 70,0 a A 67,5 a A 
1,0 55,0 a A 75,0 a A 70,0 a A 

*Médias seguidas da mesma letra não diferem significativamente entre si pelo teste de Scott-Knott (p<0,05). Letras 
minúsculas na coluna e letras maiúsculas na linha. 
 

 
Figura 1 Valores médios do número de brotações de Ananas comosus var. erectifolius em 
diferentes concentrações de BAP (mg.L-1). Médias seguidas da mesma letra não diferem 
significativamente entre si pelo teste de Scott-Knott (p<0,05) (Mean values 
of Ananas comosus var.erectifolius shoots number in different BAP concentrations (mg.L-1).  
Means followed by the same letter do not differ significantly by the Scott-Knott test (p <0.05). 
UFLA, Lavras-MG, 2011. 
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Figura 2 Valores médios do número de brotações de Ananas comosus var. erectifolius em 
diferentes concentrações de TDZ, aos 45 dias. Médias seguidas da mesma letra não diferem 
significativamente entre si pelo teste de Scott-Knott (p<0,05) (Mean values 
 of Ananas comosus var.erectifolius  shoot number in different TDZ concentrations, 45 days. 
Means followed by the same letter do not differ significantly by the Scott-Knott test (p <0.05).  
UFLA, Lavras-MG, 2011. 
 

Tabela 2 Valores médios do diâmetro da massagema cultivada em meios com BAP e TDZ em 
diferentes concentrações, aos 45 dias (Mean values of clusters diameter in medium with  different 
BAP and TDZ  concentrations, 45 days). UFLA, Lavras-MG, 2011. 
 

Regulador 
Concentração do regulador (mg.L-

1) 
Diâmetro do aglomerado de brotações 

(mm) 
 

BAP 
0,0 10 b* 
0,5 12 a 
1,0 11 a 

 
TDZ 

 

0,0 
0,5 
1,0 

7,0 c 
15 a 
12 b 

*Médias seguidas da mesma letra não diferem significativamente entre si pelo teste de Scott-Knott (p<0,05) para cada 
regulador de crescimento. 
 
Tabela 3 Valores médios da área da massagema em diferentes concentrações de TDZ, aos 45 dias 

(Mean area of clusters in different TDZ concentrations, 45 days) UFLA, Lavras-MG, 2011. 
 

Concentração de TDZ 
(mg.L-1) Área da massagema (mm2) 

0,0 47 c* 
0,5 164 a 
1,0 126 b 

*Médias seguidas da mesma letra não diferem significativamente entre si pelo teste de Scott-Knott (p<0,05). 
 


