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O amendoim cultivado (Arachis hypogaea L.) é uma

das leguminosas produtoras de grãos mais plantada

em todo o mundo, devido ao seu alto conteúdo de

proteína e óleos insaturados. É cultivado

extensivamente na China, Índia e Estados Unidos,

além de diversos países da América Latina e África

(CONAB, 2002).

O cultivo de tecidos se baseia principalmente no

aproveitamento da totipotência das células vegetais,

ou seja, na capacidade de produzir órgãos, como

brotos e/ou raízes (organogênese) ou embriões

somáticos, que regenerem uma planta completa

(embriogênese somática) em meio de cultura

favorável, podendo ser iniciado com qualquer parte

da planta: gemas, raízes, folhas, células isoladas,

protoplastos, semente, embrião zigótico, antera etc.

A escolha de um ou outro explante dependerá dos

objetivos desejados e da disponibilidade e capacidade

de resposta do material (CARVALHO, 1999).

A técnica de cultivo in vitro de embriões zigóticos

vem sendo praticada pelos melhoristas de plantas há

quase um século (CARTAXO, 2003), usada para

regenerar embriões de sementes sem capacidade de

germinação, sendo utilizada como fonte de explantes

com tecido de elevada totipotência (HU et al.,

1998).

A citocinina 6-bezilaminopurina (BAP) é 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 (HU e WANG, 1983). Mansur (2001), ao

estudar a regeneração de espécies silvestres de

amendoim utilizando o hormônio BAP na

concentração de 1,9mgL-1 e o explante eixo

embrionário, obteve alta freqüência de regeneração,

com formação satisfatória de brotos.

O conhecimento da capacidade de regeneração de
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plantas de amendoim, via indução de

superbrotamento, poderá auxiliar em distintas etapas

de conservação, avaliação ou multiplicação de

germoplasma da espécie.

Objetivou-se, com este trabalho, induzir a formação

de múltiplos brotos em eixos embrionários de

amendoim (cultivar BR-1) utilizando-se a citocinina 6-

benzilaminopurina (BAP), determinando o melhor

meio nutritivo suplementado com o fitoregulador em

diferentes concentrações, para a formação de

múltiplos brotos de amendoim.

O trabalho foi realizado no Laboratório de

Biotecnologia da Embrapa Algodão. Sementes da

cultivar BR-1 foram desinfestadas  em solução de

NaOCl a 1,8% e uma gota de tween 20

permanecendo sob agitação durante vinte minutos;

em seguida, sob condição de fluxo laminar, o

material vegetal foi lavado quatro vezes em água

bidestilada estéril, na qual permaneceu imerso

durante 24 horas na última água bidestilada estéril;

posteriormente, foram excisados das sementes, em

câmara de fluxo laminar, os eixos embrionários, e

inoculados em meio MS (MURASHIGE e SKOOG,

1962) suplementado com 0,0; 0,5; 1; 2 e 3 mgL-1 de

BAP.

O delineamento experimental utilizado foi

inteiramente casualizado, com 15 repetições e um

eixo embrionário por tubo. As avaliações foram

realizadas após 28 dias de cultivo através do critério

número de brotos por explante; após a coleta dos

dados procedeu-se à análise de variância, com os

dados transformados em . A comparação das

médias foi feita pelo teste de Tukey, a 5% de

probabilidade (GOMES, 1985).

A partir da indução de superbrotamento da

variedade de amendoim BR-1 (Tabela 1), constatou-

se que o eixo embrionário produziu múltiplos brotos,

provavelmente, devido ao fato de que embriões

cultivados são explantes com tecido de elevada

totipotência (HU et al., 1998) e, quando inoculados

em meio suplementado com BAP, segundo Hu e

Wang (1983), induzem à formação de grandes

números de brotos e alta taxa de reprodução em

muitos sistemas de micropopagação.

Pôde-se observar, ainda, que os meios de cultura

suplementados com o fitorregulador BAP nas

concentrações de 0,5; 1; 2 mgL-1 resultaram em

menos brotações, além de não apresentarem

diferenças significativas entre si, enquanto no meio

contendo 3 mgL-1 de BAP foram constatando os

maiores índices de brotos por explante. Mansur

(2001), ao estudar a regeneração de espécies

silvestres de amendoim utilizando este mesmo

fitorregulador, notou formação de múltiplos brotos

na maioria das espécies estudadas.

Tabela 1. Valores médios da indução de múltiplos

brotos em eixos embrionários da cultivar de amendoim

Br-1, utilizando-se citocinina 6-benzilaminopurina (BAP)

Médias seguidas das mesmas letras não são significativamente diferentes
entre si pelo teste de Tukey, a 5% de probabilidade
** Significativo(p<0,01) pelo testeF

Conclusão

• O meio de cultivo MS suplementado com citocinina

6-bezilaminopurina (BAP) induz à formação de

múltiplos brotos em eixos embrionários

• O maior número de brotos foi obtido em meio MS

suplementado com 3 mg/L-1 de BAP
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