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RESUMO 

 
SOUZA, G. C. USO DE META-TOPOLINA E LÂMPADAS LEDNA 
MICROPROPAGAÇÃO DE CANA-DE-AÇÚCAR. 2018. – 52 f. Dissertação (Mestrado 
em Genética e Melhoramento de Plantas) –Escola de Agronomia, Universidade Federal de 
Goiás, Goiânia, 20181. 
 
A variedade de cana-de-açúcar usada foi a RB034130,este trabalho tem por objetivo 

analisar métodos alternativos de hormônios e iluminação para propagação in vitro em 

cana-de-açúcar, assim como métodos que otimizem este processo de aclimatização.Foi 

feito três experimentos o primeiro com meta-topolina, utilizando concentrações de 1, 2, 3 e 

5mg/L comparado com o controle usando BAP e kinetina, foram analisados, número de 

brotos, número de folhas vivas, número de folhas mortas e o tamanho da parte aérea da 

planta. O segundo foi utilizando lâmpadas de LED e as comparando com lâmpadas padrões 

fluorescentes com comprimentos de ondas azuis e vermelhos em diferentes concentrações, 

onde foram analisados, número de brotos, número de folhas vivas, número de folhas 

mortas e o tamanho da parte aérea da planta. E por último foi comparado o método de 

MPB utilizando tubetes de 120cm³ com Célula de germinação e clonagem, onde foram 

analisados a parte aérea da planta e o tamanho da raiz. Foi encontrado que o uso da meta-

topolina e superior em relação ao BAP nas análises estudadas. O LED foi superior a luz 

padrão fluorescente, e o melhor comprimento de onda no geral foi na 75% azul e 25% 

vermelha. E o método MPB utilizando tubete, foi superior a utilização do Célula de 

germinação e clonagem.  

 
Palavras-chave: Saccharum, aclimatização,Célula de germinação e clonagem 
 
 
1Orientador: Prof. Dr. Sérgio Tadeu Sibov. ICB-UFG 



 

 

ABSTRACT 
 

SOUZA, G. C.META-TOPOLINE AND LED LAMPS IN THE 
MICROPROPAGATION OF SUGARCANE. 2018.  – 52 p. Dissertation (Master in 
Genetic and Plant Breeding)–Escola de Agronomia, Universidade Federal de Goiás, 
Goiânia, 20181. 

 
The sugarcane variety used was RB034130, this work aims to analyze alternative methods 

of hormones and lighting for in vitro propagation in sugarcane, as well as methods that 

optimize this process of acclimatization. Three experiments were carried out on the first 

with meta-topolin, using concentrations of 1, 2, 3 and 5 mg/L compared to the control 

using BAP and kinetin, where analized number of shoots, number of live leaves, number of  

death leaves and size of the aerial part of the plant. The second was using LED bulbs and 

comparing them with standard fluorescent lamps as a control, the treatments used red and 

blue LED lights where they were analyzed, number of shoots, number of live leaves, 

number of dead leaves and size of the aerial part of the plant. Finally, the method of MPB 

was compared using 120cm³ tubes with Célula de germinação e clonagem, where the aerial 

part of the plant and the size of the root were analyzed. It was found that the use of meta-

topoline and superior in relation to BAP in the analyzes studied. The LED was higher than 

standard fluorescent light, and the overall wavelength overall was 75% blue and 25% red. 

And the MPB method using tube, was superior to Cell for germ and cloning's use. 

 

Keywords:Saccharum, acclimatization,Cell for germ and cloning. 
 
1Adviser: Prof. Dr. Sérgio Tadeu Sibov. ICB-UFG 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

Em decorrência da posição de destaque que ocupa na economia mundial, e 

sendo uma das culturas mais importantes no Brasil, a cana-de-açúcar está cada vez mais 

inserida em programas de melhoramento genético. Esses programas visam à introdução de 

características como: rápida multiplicação; maior resistência à seca, pragas e patógenos; 

tolerância a herbicidas, aumento do teor de sacarose, etc. Pesquisas nesta área são 

necessárias uma vez que as variedades, depois de algum tempo de reprodução vegetativa, 

ainda por processos pouco explicados, entram em degenerescência, perdendo o vigor e a 

produtividade e, ainda, adquirindo um aumento de suscetibilidade às principais pragas e 

doenças (Kerbauy, 1997). 

Tradicionalmente, o setor sucroenergético emprega colmos como propágulos 

para o plantio de uma nova área do canavial. Além da precariedade fitossanitária, o 

rendimento produtivo deste tipo de propagação é incerto. Outro problema desta 

metodologia tradicional é a grande quantidade de material propagativo necessário: para o 

plantio de um hectare de cana, o consumo varia de 18 a 20 toneladas de colmos que em vez 

de serem enterrados no solo poderiam ser transformados em etanol e açúcar nas usinas 

(Landell, 2012). 

Deste modo a propagação in vitro é bastante vantajosa pois o material matriz 

são retirados de partes não comercializáveis.Considerando que há necessidade de 

multiplicar o material selecionado com rapidez, a micropropagação pode ser uma 

alternativa, visto que na propagação tradicional são gastos até quinze anos para terminar a 

seleção de novas variedades. Ainda pode-se alcançar altas taxas de multiplicação de cana-

de-açúcar por esse método, com inúmeras vantagens em relação à multiplicação em 

campo, como a produção de grande quantidade de mudas de qualidade superior, em tempo 

e espaço reduzidos (Donato et al.,2005). 

Na cultura de tecidos vegetais, pequenos fragmentos de tecido vivo, chamados 

explantes, são isolados, desinfetados e cultivados assepticamente, por períodos indefinidos 

em um meio de cultura apropriado. O objetivo é obter uma nova planta idêntica à original,
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ou seja, realizar uma clonagem vegetal que é definida como uma propagação assexuada de 

células ou organismos, de modo a obter novo indivíduo, mantendo-se o genótipo idêntico à 

matriz (Andrade et al., 2002). 

No âmbito da cultura de tecidos, busca-se novas alternativaspara melhorar a 

produção, dentre elas estáa utilização de novos reguladores de crescimento, em queuma 

nova citocinina vem sendo usada, a meta-topolina. Que diferente da utilizada 

anteriormente, o BAP, não é tão danosa a planta (Bairu et al., 2007). 

Outra alternativa para melhorar o rendimento na cultura de tecidos é a mudança 

nas lâmpadas que emitem a luz sobre os explantes ou plântulas in vitro.Tradicionalmente é 

utilizado lâmpadas fluorescentes, porém estudos mostram que a lâmpada de LED tem um 

custo-benefício melhore uma resposta específica da planta(Rocha, 2013). 

De modo geral este trabalho tem por objetivo analisar métodos alternativos de 

reguladores de crescimento e iluminação para propagação in vitro, assim como métodos 

que otimizem o processo de aclimatização de cana-de-açúcar oriundas de 

micropropagação.  
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

2.1 CANA-DE-AÇÚCAR 

 

A cana-de-açúcar pertence à família Poaceae, gênero Saccharum (Cheavegatti-

Gianotto et al., 2011). No geral, as variedades modernas de cana-de-açúcar são híbridas 

originadas principalmente de cruzamentos controlados entre as espécies Saccharum 

officinarum e Saccharum spontaneum, visando basicamente um híbrido com alto teor de 

açúcar, colmos macios e tolerante a doenças (Daros et al., 2010).  

Quanto a morfologia, a cana-de-açúcar possui caule em forma de colmos com 

nós e entrenós bem definidos contendo gemas axilares, folhas opostas com lâminas de 

sílica em suas bordas, inflorescências em forma de espigas e bainhas abertas (Marafon, 

2012). As folhas da cana-de-açúcar geralmente são classificadas segundo o sistema de 

Kuijper (Figura 2.1). Esse sistema classifica as folhas do topo da planta para a base, sendo 

a folha +1 a folha mais jovem completamente expandida, na qual pode-se observar a região 

auricular sem que a folha oposta a sobreponha (Figura 2.2, círculo vermelho). As folhas 

acima da +1 são chamadas em ordemde 0, 1, 2 e assim por diante, e essas folhas compõem 

o cartucho foliar. Enquanto as folhas abaixo são denominadas de +2, +3, + 4 e assim por 

diante (Gallo et al., 1962; Casagrande, 1991). 

 

A cana-de-açúcar possui quatro estádios de desenvolvimento bem 

definidos(Marafon, 2012), sendo eles citados a seguir (Figura 2.2):  

 

• Brotação e estabelecimento – nessa fase o crescimento é lento e depende da 

viabilidade das gemas, saúde da matriz em que foi retirada as gemas, o tipo de 

genótipo utilizado e da umidade do solo (de 20 a 30 dias);  

• Perfilhamento – uma única gema inicia da formação de uma touceira, ou seja, a 

emissão de vários perfilhos da mesma planta (40 a 120 dias);
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Figura 2.1. Classificação das folhas de cana-de-açúcar segundo o sistema de Kuijper. 
Círculo vermelho representa a região auricular bem definida e exposta, 
definindo onde começa a contagem da folha +1. Fonte: Mitsuzono, 2018. 

 

• Crescimento vegetativo – essa fase é muito importante, pois se acumula cerca de 

75% da matéria seca total da planta. A planta investe em crescimento em altura 

ediâmetro dos colmos e aumenta a área foliar (120 a 270 dias em um cultivo de 12 

meses);  

• Maturação dos colmos – fase em que ocorre redução das taxas de crescimento 

vegetativos, as folhas começam a senescer, a planta não investe em novas folhas, 

ocorre a diminuição das taxas de açúcares redutores e aumento do acúmulo de 

sacarose nos colmos (270 a 360 dias).  
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0 
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apropriadas) dará origem a uma plântula, que por sua vez irá perfilhar e irá formar uma 

touceira (Marafon, 2012).  

A propagação sexuada não é muito empregada pois o florescimento das 

panículas de cana-de-açúcar é indesejável para o cultivo comercial. Tal processo drena os 

açúcares do colmo para a formação da folha bandeira e panículas. Resultando então no 

acúmulo de fibras no colmo, diminuição do crescimento vegetativo, diminuição do teor de 

sacarose nos colmos, que por sua vez acarreta a diminuição do volume de caldo durante o 

processamento industrial (Araldi et al., 2010). O volume do caldo diminui pois, com a 

diminuição do teor de sacarose e consequente deslocamento de fotoassimilados do colmo, 

resulta na perda de água nos entrenós, de modo que ocorre a desidratação do colmo 

denominada de isoporização ou chochamento (Tasso Junior et al., 2009).  

Em termos comerciais de produtividade, as variedades mais desejadas são 

aquelas que não florescem ou que têm esse processo retardado. Mas se a variedade 

comercial possui características desejadas e mesmo assim floresce, métodos como controle 

hídrico e a aplicação de reguladores de crescimento são comumente utilizados para inibir o 

florescimento (Araldi et al., 2010).  

Por outro lado, vale salientar que o florescimento é um processo importante para 

qualquer programa de melhoramento. Visto que os cruzamentos controlados entre 

variedades de cana-de-açúcar com características de interesse econômico são realizados 

rotineiramente nos campos experimentais. Cada minúscula flor da inflorescência na 

panícula dá origem a uma pequena semente. E as sementes oriundas desses cruzamentos 

são testadas em campos experimentais espalhados por todo o país (Araldi et al., 2010). 

 

 

2.3 MUDAS PRÉ-BROTADAS 

 

Outro método comumente utilizado é o de mudas pré-brotadas (MPB). Este método 

foi desenvolvido pelo Instituto Agronômico de São Paulo (IAC) em 2009 e se caracteriza 

principalmente por plantar no campo mudas que foram previamente brotadas em tubetes. 

As mudas podem ter origem in vitro ou serem feitas diretamente em telados com uso de 

gemas ou com sementes (Novacana, 2016). Essa técnica é positiva no sentido que não há 

perda de parte do canavial para replantar a próxima safra.  Isso porque o método de 
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propagação convencional utiliza até 20% do que é colhido para renovar os 

canaviais(Reddy et al., 2012; Fraga Junior, 2015).  

 O canavial de MPB é mais uniforme e eficiente quando comparado com o plantio 

convencional pois há uma diminuição de perdas por não brotamento ou morte de plantas 

jovens e a qualidade fitossanitária é maior (Fraga Junior, 2015). Ainda vale salientar que o 

plantio de MPB exige a utilização de plantadeiras especializadas e pelo menos três 

funcionários. Apesar dos pontos positivos, ambos os processos citados anteriormente, 

consomem muito tempo, espaço e dinheiro.  

 

2.4 PROPAGAÇÃO IN VITRO 

Vale salientar que a utilização de mudas saudáveis para formar o canavial pode 

aumentar a longevidade e produtividade em até 30% (Guiselini et al., 2013).Com a 

micropropagação de plantas é possível a rápida propagação assexuada in vitro de plântulas 

fenotipicamente uniformes, livres de patógenos e com características agronômicas 

desejáveis. A micropropagação consiste em propagar plantas a partir de um tecido ou 

órgão específico (explante), fornecendo os nutrientes, hormônios e vitaminas necessários 

para o desenvolvimento da planta em condições assépticas e com temperatura, umidade e 

intensidade luminosa controladas em sala de crescimento (Cid & Teixeira, 2010).  

É possível realizar essa técnica em espaços reduzidos, e consegue-se uma 

propagação de plantas em larga escala. A propagação é em larga escala pois apenas um 

explante pode ser fonte de milhares de novas plântulas após sucessivas repicagens. A cana-

de-açúcar após estabelecimento in vitro forma uma mini-touceira, cada um dos brotos 

desta touceira pode ser separado e dar origem a novas touceiras (Cid & Teixeira, 2010). E 

ainda, pode-se produzir mudas durante todo o ano, pois não há necessidade de se esperar 

época específica para a coleta de gemas (Alcantra et al., 2014).   

Infelizmente, a contaminação do explante por microrganismos naturalmente 

presentes no tecido vegetal ou de fontes externas constitui o maior problema relacionado 

ao cultivo in vitro. Assim, o manuseio do material vegetalrequer condições assépticase 

protocolos eficientes para a descontaminação. Nestes protocolos, o uso de antibióticos 
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diluídos no meio de cultura e a limpeza constante da sala de crescimento são medidas 

essenciais para o sucesso da cultura de tecidos vegetais (Donato et al., 2005).  

Em cana-de-açúcar, explantes podem ser obtidos a partir de ápices caulinares, 

gemas laterais do colmo e tecidos foliares imaturos. A utilização desses explantes é 

positiva, pois utilizam-se partes não comercializáveis da cana, que iriam ser descartadas, 

como fonte para obtenção de novas plântulas(Lemos, 2009). 

A capacidade de gerar órgãos a partir de um explante é chamada de 

morfogênese ou organogênese. A indução da organogênese pode ocorrer por duas vias, a 

organogênese direta e a indireta. Na direta, o explante é regenerado em planta sem passar 

por calo. Enquanto na organogênese indireta, o explante passa pela fase de calo e só depois 

regenera em planta (Lemos, 2010). Calos são massas de células indiferenciadas que 

passaram pelo processo de desdiferenciação durante a organogênese indireta. Vale 

salientar que os ápices e gemas são bem delicados e deve ser tomado um cuidado especial 

para a retirada e assepsia a fim de evitar oxidar e danificar o material e comprometer todo 

o processo de desenvolvimento (Lemos, 2009).  

Para auxiliar a propagação in vitro,além dos hormônios já existentes nos 

explantes e plântulas, também são utilizados reguladores de crescimento como auxinas e 

citocininas.Essas têm por finalidade auxiliar principalmente no crescimento da parte apical, 

brotações e enraizamento das plantas. As citocininas são uma classe de reguladores de 

crescimento que relacionam diversos processos, dentre eles, o crescimento de brotos, 

estimulando a germinação de maior número de gemas laterais (Souza, 2013). 

 

 

2.4.1 Reguladores de crescimento 

 

O controle do crescimento e desenvolvimento vegetal é feito por hormônios 

vegetais, estes são sintetizados pelas plantas e funcionam como estimuladores e inibidores 

vitais para processos fisiológicos. Substâncias com efeitos similares a estes hormônios 

sendo sintéticas ou não, são denominadas de reguladores de crescimento (Taiz & Zeiger, 

2006). A regeneração e multiplicação in vitro das plantas, são afetadas pela concentração 

destes reguladores, que são aplicados durante o processo. Atualmente, um dos mais 
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importante destes reguladores são as citocininas, pois ela tem uma grande importância no 

processo de divisão celular e organogênese(Cid & Teixeira, 2010). 

As citocininas são importantes na microporpagação de plantas por causa de sua 

relação de quebra da dominância apical. Essa ação permite o desenvolvimento de brotos 

das gemas auxiliares da planta (Cid & Teixeira, 2010; Souza, 2013). 

As citocininas são derivadas da adenina,e são classificadas como isoprenóides 

ou aromáticas, dependendo de sua configuração de cadeia lateral que é ligada ao N6. 

Dentre as citocininas aromáticas, a mais conhecida e também mais utilizada é a 6-

benzilaminopurina (BAP), isto se dá devido a facilidade e efetividade desta citocinina 

(Souza, 2013). 

Estudos feitos com aveia-do-mar mostraram efeitos deletérios no enraizamento 

e aclimatização da planta. O BAP era a única citocinina efetiva, e que produzia brotos in 

vitro desta espécie. Porém, o uso do BAP foi relacionado a diminuição do enraizamento 

quando as plantas foramaclimatizadas(Valero-Aracama et al., 2010). 

O BAP pode causar danos como variações somaclonais, mudanças epigenéticas 

(Bairu & Kane, 2011), assim como desordens morfológicas como anormalidades no 

crescimento dos brotos, achatamento da parte aérea e fusão dos órgãos (Souza, 2013), uma 

alternativa para a diminuição dos danos causados pelo BAP durante a micropropagaçãoé a 

utilização de citocininas alternativas, como a meta-topolina por exemplo(Bairu & Kane, 

2011). 

Historicamente, em 1997 foi isolada pela primeira vez a cadeia N6(Meta-

hidrozibenzil) que foi popularmente nomeada de meta-topolina.Após confirmada sua alta 

taxa de atividade como citocinina, a meta-topolina começou a ser objeto de estudos in 

vitro,com a finalidade de diminuir os danos causados por outras citocininas durante o 

processo. Em estudos feitos com Aloe Polyphylla foi observada uma maior taxa de 

multiplicação e enraizamento durante e sobrevivência a micropropagação, usando 5uM de 

meta-topolina em relação ao uso convencional de BAP, revertendo também a 

hiperidricidade causada pelo uso de BAP (Bairu et al.,2007). 

 

2.4.2 Lâmpadas LED 
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A troca de lâmpadas fluorescentes por diodos emissores de luz (LED) nos 

laboratórios de cultura de tecidos está cada vez mais comum por sua maior durabilidade, 

fator de potência, redução da emissão de calor sobre as plantas e economia de energia. 

Mesmo com o alto investimento inicial para a troca de todas as lâmpadas, isto é 

compensado pelas vantagens citadas anteriormente (Valentim et al., 2010). 

A luz fluorescente branca possui uma composição espectral variável, que pode 

ter predominância de emissão de fótons na região do vermelho ao azul, causando diferentes 

respostas durante a micropropagação (Crespo, 2007). Enquanto as lâmpadas de LED 

possuem uma composição espectral fixa em branco, vermelho, azul e verde. O LED ainda 

é versátil quanto a combinação das fontes de luz citadas anteriormente. A utilização de 

lâmpadas coloridas ocorre para maximizar a absorção de luz no espectro que a planta 

responda melhor (Maluta et al., 2013).  

Cada espécie reage diferente aos comprimentos de onda do LED. Estudo com 

morangueiro demonstrou que o LED vermelho aumenta a quantidade de clorofilas a e b, 

assim como a combinação com a LED verde aumentaram o número de brotações por 

explante (Rocha et al., 2010). Em contrapartida para cana-de-açúcar a LED vermelha 

diminuiu o porte das plantas (Maluta et al., 2013). 

 

 

2.4.3 Aclimatização 

 

Aclimatização é o processo de transferência das plantas que foram formadas in 

vitro para o meio externo. Primeiro, são levadas para casa de vegetação ou estufas, onde 

controla-se a umidade e a luminosidade do ambiente. Como a planta propagada in 

vitrosempre recebeu todos os nutrientes, estava com muita umidade e não havia a 

necessidade de fazer fotossíntese, ela não pode ser colocada diretamente ao solo e exposta 

ao sol, pois não sobreviveria.A planta, recém-saída da sala de crescimento do laboratório, 

permanece neste ambiente controlado de dois a três meses. Após este período, as plantas 

podem ser levadas para um ambiente mais aberto e com menos controles de luminosidade 

e umidade, como um telado, por exemplo, antes de serem levadas para o campo. A 

utilização de malhas de sombreamento são uma alternativa para otimizar o processo de 
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aclimatização, minimizando a temperatura e radiação incidente sobre as plântulas 

(Guiselini et al., 2013). 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 
 
3.1 MATERIAL VEGETAL 

 

A variedade RB034130 foi utilizada como material de trabalho para os 

experimentos de propagação in vitro. O material vegetal, com aproximadamente um ano de 

idade, foi obtido no jardim clonal localizado na Escola de Agronomia (EA) da 

Universidade Federal de Goiás (UFG), Goiânia, GO.  

 

 

3.2 OBTENÇÃO DOS EXPLANTES 

 

3.2.1 Desinfestação 

 

Ápices caulinares da variedade RB034130 foram coletados no jardim clonal e 

levados para o laboratório, onde de 2 a 6 folhas externas foram retiradas. Estes ápices 

foram reduzidos até segmentos de aproximadamente 10 cm, denominados “palmitos”, 

contendo a região do meristema. Estes palmitos foram descontaminados em fluxo laminar, 

de forma sequencial conforme exposto abaixo: 

a) 10 min, em solução de NaOCl 10%; 

b) 2h em solução de ácido cítrico 150mg.L-1; 

c) 1 min, em álcool 70%; 

d) 10 min, em solução de NaOCl 20%; 

e) Enxague 5 vezes em água destilada autoclavada. 

3.2.2 Obtenção 

 

Em câmara de fluxo laminar, os palmitos foram reduzidos a 1-2 cm e cada 

explante foi inoculado em um tubo de ensaio contendo 10ml de meio de cultura MS 
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completo (Murashige & Skoog, 1962) líquido em ponte de papel com adição de 0,1 mg/L 

de

inositol; 30 g/L de sacarose; 0,1 mg/L de tiamina; 0,2 mg/L de BAP; 0,1 mg/L de cinetina; 

150 mg/L ácido cítrico, pH 5,8 e autoclavado a 121°C por 20 minutos e permaneceram em 

sala decultivo a aproximadamente 25°C. Após cerca de 21 dias, os explantes deram origem 

a pequenas touceiras, indicando o momento de início das repicagens do material vegetal in 

vitro. 

 

3.2.3 Multiplicação 

 

As repicagensconsistiram na separação dos brotos das touceirasde cana-de-

açúcar dentro de cada tubo para tubos individuais. Cada novo tubo continhao mesmo 

volume e composição do meio MS com reguladores de crescimento Bap e Kinetina. Novas 

repicagens eram realizadas de21 a 27 dias. Após cinco repicagens, obteve-se a quantidade 

de plantas necessárias para a realização dos experimentos. 

 

 

3.3 INFLUÊNCIA DA META-TOPOLINA NO DESENVOLVIMENTO IN VITRO 

 

Inicialmente foi realizado, um teste com 150 brotos de 2 a 4 cm de 

comprimento que cresceram em meio MS sem reguladores de crescimentodurante 30 

dias.Foram então separados em cinco tratamentos, o controle que contém meio MS, Bap e 

kinetina e os outros quatro tratamentoscom concentrações de meta-topolina variando de 1, 

2, 3 e 5 mg/L em meio MS.Cada tratamento tem25 plantascada. Após 40 diasdeinoculação, 

as plantas foram avaliadas quanto ao comprimento da parte aérea, número de brotos, 

número de folhas vivas e número de folhas mortas. 

 

 

3.4 LÂMPADAS LED 
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Foram separadas 195 plantas com tamanho de 1 a 4cm em um tubo de ensaio 

contendo 12,5ml de meio MS. As plantas foram divididas em 5 tratamentos, com 39 

repetições por tratamento. O controle foi colocado na luz fluorescente branca, enquanto os 

outros tratamentos foram colocados em diodos emissores de luz (LED) com comprimentos 

de ondas sendo o primeiro 100% luz azul, segundo 100% luz vermelha, terceiro 75% azul 

e 25% vermelha e o quarto 75% vermelha e 25% azul. Onde ficaram por 30 dias expostos a 

estes comprimentos de onda. Após este período, as plantas foram avaliadas quanto ao 

comprimento da parte aérea, número de brotos, número de folhas vivas e número de folhas 

mortas. 

Também foram determinados os teores de clorofilas e carotenóides nas folhas, 

onde se retirou 500mg de folhas fragmentadas em frascos tipo Falcon de 10ml e 

acrescentou-se 6ml de acetona pura. Os tubos foram fechados com uma película flexível 

Parafilm® e envolvidos com papel alumínio para permanecer no escuro. Os tubos 

permaneceram sob agitação no shaker a 150 rpmpor 24 horas sob baixa temperatura, 

abaixo de 8º. Após 24 h, a solução cetônica foi retirada, as folhas fragmentadas foram 

separadas e a solução obtida do processo foi levada para se ler a absorbância nos seguintes 

comprimentos de onda: 663, 647 e 470nm. Após a leitura, calculou-se a concentração das 

clorofilas A, B e carotenoides usando as seguintes fórmulas:  

 

• Clorofila A: Ca = 12.25 A663.2 – 2.79 A646.8 

• Clorofila A: Cb = 21.50 A646.8 – 5.10 A663.2 

• Total carotenoides: Cx+c = (1000 A470 – 1.82 Ca – 85.02 Cb) / 198 

 

3.5 CÉLULA DE GERMINAÇÃO E CLONAGEM x TUBETES 

 

Duzentos e quarenta e quatro indivíduos com raiz foram separados e divididos 

em dois tratamentos: uma em célula de germinação e clonagem (Célula de germinação e 

clonagem), de 3,0 por 10cm composta por uma rede fina de matéria vegetal preenchida 

com substrato de alta qualidade, e outra metade emtubetes de muda 120cm3. Cada 

tratamento continha dois indivíduos por recipiente. Para o tratamento detubete foram 

utilizados substratoTerral, oCélula de germinação e clonagem ficou embebendo em água 
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por 2h, depois os brotos foram transplantados para ambos os tratamentos. Após 30 dias foi 

avaliado o comprimento da planta, número de folhas, número de brotos, largura do caule, 

comprimento da folha +1 e largura da folha +1. 

 

 

3.6 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Após as avaliações, os dadosforam submetidos à média dentro de cada 

repetição. Posteriormente realizado o Teste de Bartlett para verificar se as variâncias dos 

tratamentos serão homogêneas entre si. Com a confirmação da homogeneidade das 

variâncias, foi realizada a análise de variância para detectar se há diferença 

estatisticamente significativa entre as médias dos tratamentos aos níveis de 1% e 5%. Nos 

casos em que o resultado da análise de variância foi significativo, foi realizado o teste de 

comparação de médias de Tukey, ao nível de 5 %. Para o experimento com meta-topolina, 

fez o teste de regressão linear. Os testes de Bartlett, as análises de variância, Regressão 

linear e os testes de Tukey foram realizados no programa computacional R (R Core Team, 

2014). 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
4.1 REPICAGENS  
 

Pode-se observar que as 40 plantas iniciais geraram 1.324 indivíduos após 

quatro repicagens (Figura 4.1), sendo que cada plântula inicial gerou cerca de 3,2 plantasna 

segunda 2,76 plantas nasegunda, 2,42 plantas na terceira, 1,67 plantas na quarta.Cada 

repicagem ocorreu entre 21 a 27 dias. Logo,apósaproximadamente 120 dias, o número de 

plantas iniciais foi multiplicado por 36,75 vezes. 

 

 

 

 

 

Figura 4.1. Produção de novos brotos da variedade RB034130 avaliando o número de 
novas brotações por repicagem (azul), e a perda por contaminação (vermelho). 
Sendo 1 a inoculação, e de 2 a 5 as repicagens de 1 a 4 respectivamente. Na 
primeira repicagem cada indivíduo gerou 3,2 plantas, na segunda 2,76, na 
terceira 2,42 e na quarta 1,67.
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4.2 META-TOPOLINA 

 

 
Figura 4.2. Testes Tukey referentes ao comprimento médio (A), número de brotos (B) e 

número de folhas vivas (C) das plantas de cana-de-açúcar (cm) em diferentes 
concentrações de meta-topolina. 

A 

B 

C 
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Figura 4.3. Gráfico de regressão linear para o experimento de meta-topolina para os 

caracteres comprimento médio (A), número de brotos (B) e número de folhas 
vivas (C) por planta. Sendo os pontos verdes correspondentes a média de 23 
indivíduos para cada tratamento e a linha vermelha ao controle. No eixo x as 
doses de meta-topolina (1, 2, 3 e 5mg/L), e no eixo y o número de folhas vivas 
de cana-de-açúcar (und.). 

A 

B 

C 
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Para o caráter comprimento médio da parte aérea houve diferença significativa 

para a análise de variância com o p-valor calculado (8,787 x 10-05) significativo a 0,1% de 

probabilidade. A regressão mostrou uma tendência de declínio conforme a concentração de 

meta-topolina aumenta, não chegando ao ápice do gráfico (Figura 4.3 A).  Sendo assim o 

teste Tukey foi calculado e o tratamento que apresentou o maior comprimento da parte 

aérea foi o de 1mg/L (Figura 4.2 A). 

Para o caráter número de brotos houve diferença significativa para a análise de 

variância com o p-valor calculado (6,248 x 10-11) significativo a 0,1% de probabilidade. A 

regressão mostrou um aumento diretamente proporcional ao aumento de concentração da 

meta-topolina, quanto maior o número de mg usado, maior foi o número de brotos atingido 

(Figura 4.3 B). Sendo assim o teste Tukey foi calculado e o tratamento que apresentou o 

maior número de brotos foi o de 5mg/L (Figura 4.2 B). E a menor taxa foi a de 1mg/L. 

Para o caráter número de folhas vivas houve diferença significativa para a 

análise de variância com o p-valor calculado (1,522 x 10-10) significativo a 0,1% de 

probabilidade. A regressão mostrou um aumento diretamente proporcional ao aumento de 

concentração da meta-topolina, quanto maior o número de mg usado, maior foi o número 

de folhas vivas por planta (figura 4.3 C). Sendo assim o teste Tukey foi calculado e o 

tratamento que apresentou o maior número de folhas vivas foi o de 5mg/L e a menor taxa 

foi a de 1mg/L (Figura 4.2C). 

Para o caráter número de folhas mortas não houve diferença significativa para a 

análise de variância com o p-valor calculado (0,8621) não significativo a pelo menos 5% 

de probabilidade.  

Estudos mostraram que a utilização da citocinina meta-topolinapode ser 

considerada mais adequada do que a utilização do BAP, pois ela influencia positivamente 

na expectativa de vida, no desenvolvimento e crescimento de qualidade das plantas.Ela 

ainda é indicada para cultivares recalcitrantes (Wojtania, 2010). Assim como os resultados 

encontrados acima, onde o uso da metatopolina foi superior ao BAP na maioria dos 

caracteres analisados, sendo eles o aumento do número de brotos e número de folhas, e o 

decréscimo do número de folhas mortas. Quanto ao comprimento, o controle foi menor que 

o tratamento de 1mg/L de meta-topolina,porqueas citocininassão usadas para a quebra da 

dominância apical e ocorre uma maior produção de brotos a partir das gemas laterais.Por 
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fim a meta-topolina foi superior em quase todas as concentrações (2, 3 e 5mg/L) quando 

comparadas ao controle. 

Em estudos com Aloe Polyphylla, os autores chegaram a resultados similares, 

em que, com a concentração de 5 uM de meta-topolina, aumentou-se a taxa de 

multiplicação e também foi revertida a hiperidricidade dos brotos em relação ao uso de 

BAP (Bairu et al. 2007).Enquanto em palma forrageira não houve diferenciação em relação 

a taxa de multiplicação, porém apresentou um aumento na biomassa fresca e comprimento 

da parte aérea (Souza, 2013).  

O uso da meta-topolina vem sendo uma alternativa viável para evitar o uso 

prolongado do BAP. Estudos mostraram que o uso prolongado do BAP não é 

recomendado, pois,pode acarretar em desordens morfofisiológicas nas plantas, como 

anormalidades no crescimento dos brotos, achatamento da parte aérea, fusão dos órgãos 

(Souza, 2013), diminuição do enraizamento, mudanças epigenéticas e variações 

somaclonais (Bairu, 2011). 

 
 
4.3 LED 
 
4.3.1 Análises morfológicas 
 

Para o caráter comprimento médio da parte aérea houve diferença significativa 

para a análise de variância com o p-valor calculado (< 2,2 x 10-16) significativo a 0,1% de 

probabilidade (Tabela 4.5). Sendo assim o teste Tukey foi calculado e o tratamento que 

apresentou o maior comprimento da parte aérea foi o LED 100% azul (Figura 4.4 A). E a 

menor taxa foi o LED 100% vermelha. 

Para o caráter número de brotos houve diferença significativa para a análise de 

variância com o p-valor calculado (2,75 x 10-06) significativo a 0,1% de probabilidade. 

Sendo assim o teste Tukey foi calculado e o tratamento que apresentou o maior número de 

brotos foi o de LED 75% azul e 25% vermelho (Figura 4.4 B). E a menor taxa foi o de 

100% azul. 

O tratamento em que houve maior número de brotações foi o 75% azul e 25% 

vermelho, porém não houve diferença estatística entre este tratamento e o controle. Estudo 

comCymbidium (orquídea) demonstrou que o tratamento que resultou maior número de 

brotações também foi o de 100% vermelho, porém todos os brotos morreram ao continuar 

nesta condição. 
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Figura 4.4. Testes Tukey referentes ao comprimento médio das plantas (A), número de 

brotos (B), número de folhas vivas (C) e números de folhas mortas (D)de 
cana-de-açúcar (cm) que foram submetidas a diferentes tratamentos de LED. 
Tratamentos: b = 100% azul; r = 100% vermelho; rb = 75% vermelho e 25% 
azul; br = 75% azul e 25% vermelho; c = controle. 

B 
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D 

A 



 

23 

 

 
 

Enquanto houve um aumento em número de protocormos viáveis de 25 a 100% 

quando deixados na luz 75% azul e 25% vermelha(Huan & Tanaka, 2004). Outro estudo 

mostrou que para cana-de-açúcar, o maior número de brotações foi no controle com luz 

fluorescente(Maluta et al.,2013). 

Para o caráter número de folhas vivas houve diferença significativa para a 

análise de variância com o p-valor calculado (8,008 x 10-12) significativo a 0,1% de 

probabilidade. Sendo assim o teste Tukey foi calculado e o tratamento que apresentou o 

maior número de folhas vivas foi o LED 75% azul e 25% vermelho (Figura 4.4 C). E a 

menor taxa foi o LED 100% azul. 

Para o caráter número de folhas mortas houve diferença significativa para a 

análise de variância com o p-valor calculado (1,34 x 10-09) significativo a 0,1% de 

probabilidade. Sendo assim o teste Tukey foi calculado e o tratamento que apresentou o 

maior número de folhas mortasfoi o LED 75% vermelho e 25% azul (Figura 4.4 D). E a 

menor taxa foi o LED 75% azul e 25% vermelho. 

Devido ao alto custo de manutenção das lâmpadas fluorescentes o LED tem 

sido uma ótima alternativa dessa relação custo benefício.O LED apresenta as vantagens de 

ser mais econômico, incide menos calor sobre as plantas, possuimaior durabilidade e o fato 

de que se pode ter um comprimento de onda específico,quando comparamos com as 

tradicionais lâmpadas fluorescentes.Já que se pode usar um comprimento de onda 

específico, resulta-se em uma melhor obtenção fotossintéticapara cada tipo de planta 

(Rocha et al. 2013). 

O melhor tratamento analisando em geral, para todos os caracteres avaliados, 

foi o de 75% azul e 25% vermelho.Neste tratamento estava no grupo com segunda maior 

média de tamanho, com maior média de número de brotos por planta, com maior média de 

número de folhas vivas por planta e com menor média de folhas mortas por planta. Estes 

resultados estão de acordo com os resultados obtidos em Cymbidium(Huan & Tanaka, 

2004) e morango (Rocha et al., 2010). 
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4.3.2 Determinação de clorofilas 
 
 

 
Figura 4.5. Teste Tukey referente a quantidade total de clorofila A (A) e clorofila B(B) 

das plantas de cana-de-açúcar que foram submetidas a diferentes tratamentos 
de LED. Tratamentos: b = 100% azul; r = 100% vermelho; rb = 75% 
vermelho e 25% azul; br = 75% azul e 25% vermelho; c = controle. 

 
Para o caráter da clorofila A, houve diferença significativa para a análise de 

variância com o p-valor calculado (0,01952), significativo a 5% de probabilidade. Sendo 

assim o teste Tukey foi calculado e o tratamento que apresentou o maior número total de 

A 

B 
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clorofila A foi tratamento de LED com 100% de luz azul, e o menor foi o controle (Figura 

4.5 A). 

Para o caráter da clorofila B, houve diferença significativa para a análise de 

variância com o p-valor calculado (0,005265), significativo a 1% de probabilidade. Sendo 

assim o teste Tukey foi calculado e o tratamento que apresentou o maior número total de 

clorofila B foi tratamento de LED com 100% de luz azul, e o menor foi o tratamento de 

LED com 100% de luz vermelha (Figura 4.4 B).  

Estes resultados demonstraram que a exposição das plantas ao LED vermelho 

produziu menor quantidade de clorofilas A e B.Semelhante aos resultados de Maluta et al. 

(2013), em que, os autores mostraram que isso ocorre provavelmente pelo desmanche dos 

tilacóides nos cloroplastos. Resultado quando a intensidade de luz recebida excede a 

capacidade fotossintética da planta. Para o caráter de carotenoides totais, não houve 

diferença significativa para a análise de variância com o p-valor calculado (0,05459), não 

sendo significativo a pelo menos 5% de probabilidade.  

A quantidade de luz emitida sobre as plantas influencia na composição das 

clorofilas A, B e carotenóides (Ferreira et al., 2016). A luz azul está diretamente envolvida 

com a biossíntese de clorofilas, abertura estomática, desenvolvimento dos cloroplastos e 

fotossíntese (Vieira et al., 2015). Em contrapartida a luz vermelha está relacionada ao 

alongamento da parte aérea, reação dos fitocromos, mudanças na condutância estomática e 

mudanças na anatomia da planta (Schuerger et al., 1997), como o desmanche dos tilacóides 

por exemplo (Maluta et al., 2013). Quanto ao conteúdo de carotenóides, eles auxiliam as 

plantas durante o processo de aclimatização, dissipando o excesso de energia luminosa que 

a planta recebe, protegendo assim as moléculas de clorofilas (Ferreira et al., 2016).  

 
 
 
 
4.4 CÉLULA DE GERMINAÇÃO E CLONAGEM xTUBETE 
 

Para o caráter comprimento médio do sistema radicular houve diferença 

significativa para a análise de variância com o p-valor calculado (5,46 x 10-06) significativo 

a 0,1% de probabilidade. Sendo assim o teste Tukey foi calculado e o tratamento que 

apresentou o maior comprimento do sistema radicular foi o detubete (Figura 4.6 A). E a 

menor taxa foi o Célula de germinação e clonagem. Um dos possíveis motivos para o 

menor desempenho do Célula de germinação e clonagem, é o menor espaço físico que ele 



 

26 

 

oferece para o desenvolvimento das raízes. Houve o enovelamento das raízes, enquanto no 

tubete as raízes conseguiram se desenvolver linearmente (Figura 4.7).  

 

 
Figura 4.6. Teste Tukey referente ao comprimento médio da planta (A) e das raízes (B) de 

cana-de-açúcar após a planta ser submetida a diferentes métodos de 
propagação (Célula de germinação e clonagem e tubete). 

 
Para o caráter comprimento da parte aérea houve diferença significativa para a 

análise de variância com o p-valor calculado (0,0001121) significativo a 0,1% de 

probabilidade. Sendo assim o teste Tukey foi calculado e o tratamento que apresentou o 

maior comprimento médio da parte aéreafoi o tubete (Figura 4.6 B). E a menor taxa foi o 

Célula de germinação e clonagem. Como dito anteriormente, como o Célula de germinação 

e clonagem apresenta um menor espaço físico para o desenvolvimento das raízes isto 

também acarreta no menor desenvolvimento da parte aérea. Sendo a compactação do solo 

(Fagundes et al., 2014), deficiência hídrica (Brunini, 2017), falta de espaço físico para se 

desenvolver, competição com as plantas vizinhas são alguns dos fatores que influenciam 

no desenvolvimento radicular das plantas e consequentemente no desenvolvimento aéreo 

(Figura 4.7). 

Para os caracteresdiâmetro da planta, número de folhas vivas, número de 

brotos não houve diferença significativa para a análise de variância com os p-valores 

calculados (0,1001; 0,7802; 0,06913 respectivamente) não significativos a pelo menos 5% 

de probabilidade. 

 

A B 
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Figura 4.7.  Fotos tiradas do experimentoCélula de germinação e clonagem e tubete, na 
direita Raízes das Célula de germinação e clonagem enoveladas depois do 
crescimento da planta, na esquerda mostrando a diferença entra a planta 
crescida em tubete (Acima) e a em Célula de germinação e clonagem 
(Abaixo). 

 

Atualmente, a aclimatização das canas-de-açúcar é feita utilizando 

tubete.Apesar do uso de tubeterapresentar melhores resultados que o método antigo, que 

era feito por colmos e se dedicava uma parte da colheita para a nova safra, ele ainda não é 

o ideal. Pois ele requer um trabalho extra durante o transplantio no campo, como a 

necessidadeda retirada do tubete antes do plantio, o uso de maquinas especializadas para o 

plantio das mudas, e pelo menos dois funcionários (um para dirigir e o outro para 

posicionar as mudas na plantadeira). ACélula de germinação e clonagemé uma alternativa 

para o demasiado trabalho durante o transplantio no campo.Como aCélula de germinação e 

clonagem apresenta uma malha biodegradável que segura o substrato, não há necessidade 

da retirada da planta do recipiente antes do plantio no solo.Grande parte dos problemas 

encontrado no trabalho em relação aoCélula de germinação e clonagem são devido ao 

pequeno espaço de substrato, o que restringe o crescimento radicular e consequentemente o 

crescimento da parte aérea. O que pode ser melhorado é a produção de um recipiente de 

tamanho maior. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

• Apesar de não termos chegado ao ápice da regressão, pode se concluir que o uso de 

meta-topolina é viável para o aumento de produção de mudas em relação ao BAP.  

• Em média, o melhor tratamento de LED foi o com a luz 75% azul e 25% vermelha. 

Tirando o comprimento da parte aérea, a exposição a luz de LED azul teve um 

melhor efeito total do que a luz de LED vermelha.  

• A luz de LED azul, produziu uma maior concentração de clorofilas A e B, do que 

os demais tratamentos.  

• De acordo com os resultados obtidos com os experimentos, o tubete foi superior ao 

Célula de germinação e clonagem em crescimento apical e radicular. Por uma 

menor restrição de solo e tamanho físico em relação ao Célula de germinação e 

clonagem. 
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