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imersão em H2Ü;AJA- 40 mgIL; KN03 - 20 rng'l e AJA4Orng'l + KN03
- 20 mgIL, todos por 20 horas e comoaraoos com sementes não
tratadas. Os qwtro pré- tratamentos foram superiores ao cortroIe e
iguais entre si. Quanto a capacidade morfogenética três tipos de
expIartes foram lJltza:los: epcótJo, tl~ e cctli:looe (sem o terço
fila! do Imbo) em meio básoo de MS, sL4Jlemertédo com BAP (0,0;0,5;
1,0; 2,0; 4,0; 8,0 rng'l). O CXltiédone seccbrndo mostrou corro melror
explante primário na indução de brotações bem como as
ccncer1rações de 2,0 e 4,0 rng'l de BAP.
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EFEITO DOS REGULADORES DE CRESCIMENTO NA
FORMAÇAo DE PLANTAS DE CEPHAELlS IPECACUANHA A.
Richard POR CULTURA DE TECIDOS.
MaI1y P.CosIa, Osnw A. Lameira, José E.B.P.Pinto*, Au'"ora Y. SaIo,
Cícero Dechamps, Renato Innecco, Benedita M. Rodrigues,
DuIcimara G. Carvalho.· *[)eçto. Agric., ESAL,CP 37,372OQ.(XX),Lavras,
MG,BrasI.
Brotos obtidos através de segmentos internodais de Cephaelis

ipecacuanha foram usados como explante primário. Os explantes
foram cultMldos em meio líquido de Gamborg ~ ai (85) suplementado
com 3 rng'l de Benzilaminopurina e 2% de sacarose e mantidos em 28
± 1DCsobre 16 horas de luz e 8 horas de escuro. Os brotos em forma
de roseta foram tratados com 0,1; 0,2 e 0,3 mgtl GAJ; erqtano que os
brotos acima de 1,0 em em tamanho foram transteridas para o meio de
Murashige & Skoog (MS) adicionado com 3% sacarose e varias
combinações de AIB; 0,3 mg/L GA3 e 0,3% carvão ativado.
Pooterioonente foram transferidas para 1/2 ccncer1ração de MS sem
regUadcr de crescinento. Para o crescimerto dos brctos no meio 85
contemo 0,3 rng'l foi mais eficier1e. Na fase de formação da plarta
após cinco semanas de cUtivo no meio MS com 1,0 rng'l AJB + 0.3
mgll GAJ + 0,1% carvão ativado, os brctos rrosrararn um crescrrerto
de 3, O em e lJT1aeficiênca de 100""{'na formação da raiz.
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UTILlZAÇAO DA ÇULTURA DE T~CIDOS VEGETAIS NA
MICROPROPAGAÇAO E MANUTENXAO DE HELlCONIA SPP.
DuIcimara G. Carvaho, José E.B.P.Pinto ,Cícero Dechamps, Renato
Innecco, Alrora Y. Sato, Benedila M. Rodrigues, MaI1y P.CosIa - *
Derto . .Age., ESAL, CP 37, 37200(0), Lavras, MG, BrasI.
O preserte trabalho objetiva definir lJT1ametoc:lologa de prop3.gição

de Heliconia sw in viIro, visando a f.fodução de mLdas em ampla
escsa e livre de ftopatógenos. O estudo se justlica pelo crescer1e
interesse do gênero Heliconia como flor de corte para exportação,
irnpa:lirnento da comercaJização de rizomas pela cortami1ação com
Psetxlomonas so/anaceanm e prilcip3.1mente devdo ao alto custo
peloqwl o rizorna vem sendo comercialtza:lo. Paraobtenção de gemas
1M"esde contaminação fúngica, rizomas de Helicônia foram imersos em
sdução de Benom~ (5 mglL) durante 24 horas e anrazenados em
sacos de poIi~leno. Após cerca de 14 dias as gemas foram r~iradas,
desinfesta:las (0,8% hipodorito de sódio por 15 min) e inoculados em
meio MS, ar.rescido de (rng'l): BAP (2,0),AIA (0,5) e sLJfatode adenina
(00). Os expIantes deservovdos foram então repicados para meio de
mLJtiplicação com 2,5 rng'l de BAP.A taxa de mLJtiplicação rnda de 4
subculturas, espaçados de um mês, foi de 3 brotações/explante.
Isolamentos feitos a partir de materiais oriundos do campo
apreseotaram alta contaninação com a bactéria Bacillus subitjJisalém
de oxi:lação irrtensa e morte do tecdo do explarte. NOJa metodologia
esta sendo utltza:la para inoculação das gemas em meio 1íq.Ji:lo.
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MICROPROPAGAÇAO VEGETATIVA DE Artemisia annua
VISANDO OBTER CLONES DE PLANTAS COM
FLORESCIMENTO TARDIO.
~ Nopper Alves1, Claudia Isa~ P.H.Cha.,if, 0Ii0 Montarwi
Jr. & Pedra Melillo de Magalhães - 1 Centro Pluridisciplinar de
Pesquisas Químicas Biológicas e Agrícola da UNICAMp, 2 Depto.
FISidogB VElgEtaI,IB, UNICAMp, Agrctecrdogia, CPOBA, UNICAMP,CP
6171, ~ sp, 1:D31-970, BrasI.
A Memisia annua vêm sendo alvo de estudos no Centro

Pluridiscpinarde Estudos Quínicos Biológicos eAgiJlas da UNICAMP.
A área de agrotecrldogia vem deserrvdvendo metoddoqa acIequOOa
no sentido de selecionar plantas com altos teores de seu princípio ativo
(artenisina) bem como danar plartas que apresentem características
ag-onômicas de interesse como por exemplo grarde qLBntidade de
biorrassa Uma das dificuldooes em se obter plantas desta espécie com
grande crescimento vegetativo e biomassa elevada, é a alta taxa de
plantas com florescimento tardio, foram selecionados em campo
experimental 2 lotes de plantas com fIorescimento aos 2 e 4 meses.
Estes foram isolados no campo e brotos foram coIetados para
dooagem através de micrOf.fopagação vegetativa. Os brotos após
esteritza:los, foram rocuaíos em meio de cutura MS acrescido de 6-
benziaminopurina (1,0 mgt1) e ecdo naftalero acético (0,1 mg1). As
plantas foram enraizadas em ll1ElKJ de cLitura na ausência de honnônios

e adlnalOOas em fitotron à temperatura de 25 DC e umidade relativa
90·100% antes de serem transferidas para viveiro, onde foram
observadas até o seu ftcresamer1o. Os resultados mostraram que as
pIar1as com ftorescimer1o aos 2 meses conservaram em até 85% esta
característica após a dooagem, e as pantas com fIorescirnento aos 4
meses martiveram a característica em até 00%. Pudemos concluI' QJe
é püSSWeIatravés de micropropagação vegetativa danar plantas de A.
amua selecionando Ildivrnduos em função da época de floresamerto
desejada. Tal processo permite a coeta de material vegetal para
extração de seus pmcipios ativos em períodos pré est~uados antes do
florescirnento.
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IN VITRO REGENERATION OF ARACHIS VILLOSULlCARPA
HOENE FROM SEED EXPLANTS AND CELL SUSPENSION
CULTURES
C. Lacorte1, E. Ma~ and A.R. Cordei'o1. 1·!Jet:t. GenÉful, Inst
Bidogia, UFRJ; 2 - !Jet:t. Bidogia Celliar e Genética, UERJ.
Arachis villosulicarpa is a relative of lhe oommonly cLitivated peanlJ,

found in Westem Mato Grosso and Southeasthem Rondonia States,
Brazil. It is cultivated by the NambicLBra Indians and has never been
cdected in wild. In this report vve describe in vitro regeneration dA.
villosulicarpa from cotyledon, imature leaves and cell, suspension
cLitures. High regeneration rates were ottained from leaf and cotyíedon
explants on AI (MS saJtssupplemented with 1.0mg.11- naphtaJenoocetic
acid (NAA) and 1.0 mg.16-benzlaminopurine (BAP) and sdi:lified wih
agar 0.7%). CeII suspension cLitures vvere estatAished from friatAe cali
ottained from coty1edon expIants cLitivated on MS medh.JTlcontanng
0.2 mg4 Pidoran (PlC) and 1.0 mgll BAP. Suspension cLitures were
mantai1€d in 1i<lJi:lMS medum wih 0.4 mgII PIe. SmalI calIi grown in
liquid cLiture regenerated plants afler bei1g transferred to AJmedium.
Plarilets were rooted on MS rnedurn and than transferred to sai. The
regeneration system described in this report may contribute for
germoplasm preservation of Arachis villosulicarpa, considering the
increasirlg destruction ofthe natt.rnl vegetation dthe indigenous cLitures
in lhe erea of cultivation
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IN VITRO REGENERATION DF PEANUT (A,RACHIS HYPOGAEA
L): EFFECT OF TEMPERATURE; MEDIUM RIGIDITY AND pH
G ",-,"-_1 C 2 . 2 1V. . ~ n••••••••, ~. 1Pestana , LÁ Camei'o, C. ~corte! D. ~

0IM!i'a, A.RCordeiro and E. Ma~. 1 - Derto. Genética, I.Bdogia,
UrWersOéde Federei do Rio de Janeiro, CP a:x>11; 2 - !Jet:t. Bdogia
Celliar e Genética, UrWersOéde do Estado do Rio de Janeiro, Rio de
JaneJo, Brazi.
Reports conceming in vitro crginogenesis from peanut ~edon and

leaf tissues usually explore effects of variations on saI1and growth
regulators compositions. However, efficient plant regenation has not
been ottained 50 far. In this stLdy, the e'fects of temperature (3&-37and
24-26 Dq, different agar concentrations (0.6, 0.7 and 0.8%) and pH
values (4.8, 5.3 and 5.8) were tested, in order to improve plant
regeneration frequencies. l.eaf and eotyedon expants vvere cLitivated
respedively on Medium a (MS medium supplemented with 25.0 mgII
BAP) and FI (MS medum supplemented with 3.0 mg.1NAA and 1.0mg1
BAP). For bcth explants, plant r~eration e:jficiency at 3&-37*C was
significar1fy tig1er than at 24·26 C, wih the production of up to 150
shücts per coty1edon expIant during a period d 4 rnonths obselvation.
At tij1er temperatures, media sdi:llied with 0.6% agir and pH of 5.3
produced higher regeneration rates. These results confirm the
importance of optimizing factors other than growth regulators
compJSition d the culture medium, to obtain high yields d regenerar1s
from in vitro plart cLitures.
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ANATOMICAL ANALYSIS OF IN VITRO MULTIPLE BUD
FORMATION FROM PEANUT ~rachis hypogaea L.)
COTYLEDONS.
V.G. de Freitas1, L J. N~, A. R. Cordei-o 1and E. Marsr. 1.Deç1
Genética, I. Bidogia, Uriversidade Federal do Riode JaneJo, CPm:J11;2·
Museu Nacional, Universidade Federal do Rio de Janeiro; 3- Depto.
Bidogia Celliar e Genética, UrWersidade do EstocIo do Rio de JarBo,
Brazi.
The estatAishment d rremodooqes for plart regeneration is esser1ia1

for the appIication of in vitro genetic manipUation techniques. Here, we
describe an anatomical analysis of multiple bud formation from
de-embrlonated cotyledons, in orderto determine wich cells are invdved
in the regenerative process. Cotyledons from 1 to so days d culture on
bLd induction medium (MS medium supplemented with 25.0 mg1 BAP)
were sectioned and analysed under an optical microscope. It was
posshe to fok:M' the modifications d the cotyeoon vascuar tissue,
which emit bundles to the periferic parenquima of the organ. The
mLJtipication and dedJferertiation ofthe parenquinatic ceIIs,associated
with the burdes, restJt n the formation d re« buís These rest.JtsstuN
that ~edon vascUar cells are directly irivdved in the regeneration
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