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RESUMO 
 
O objetivo desse trabalho foi avaliar o efeito dos complexos vitamínicos e das fontes de carbono no 

superbrotamento in vitro do genótipo de mamona BRS Nordestina, quando estimulados pela 

citocinina 6-benzylaminopurine (BAP). Na desinfestação das sementes usou-se hipoclorito de sódio 

a 2,5% de cloro ativo. Na indução de múltiplos brotos analisou o explante gema apical em três 

complexos vitamínicos: MS, LS e Sais de MS acrescidos de vitaminas do meio B5, suplementados 

com 0,3 mg.L
-1

 da citocinina BAP. Para cada tratamento suplementado com os complexos 

vitamínicos utilizou-se fontes de carbono glucose ou sacarose, com 20 frascos por tratamento, cada 

um contendo três explantes, em um delineamento inteiramente casualizado. As avaliações foram 

realizadas após 45 dias de cultivo analisando o número de brotos por explante.  Observou-se que os 

meios contendo sais de MS acrescidos de vitaminas do meio B5 foram os que apresentaram um 

efeito diferencial e promissor, quando adicionado da fonte de carbono sacarose, alcançando média 

de 6,71 brotos por explante. Sais do meio MS adicionados de vitaminas do meio B5 induzem o 

superbrotamento no genótipo BRS Nordestina de mamona, para o explante gema apical. 

 

Palavras-chave: Ricinus communis L., citocinina, fonte de carbono 

 

Effect of the vitamin concentration and the carbon sources in the multiple shoots 
induction of castor using genotype BRS Nordestina  

 

ABSTRACT 
 

The objective of this work was to evaluate the effect of the vitaminic complexes and the carbon 

sources in the multiple shoots induction in vitro of the genotype of castor BRS Nordestina, when 

stimulated for the cytokinin 6-benzylaminopurine (BAP). The seeds had been out in solution of 

sodium hypochloride 2.5% of active chlorine. In the induction of multiple sprouts it analyzed the 

explant appical bud in three vitaminic complexes: MS; LS and You leave increased MS of vitamins 

of the half B5, supplemented with 0.3 mg.L
-1

 of cytokinin BAP. For each treatment supplemented 

with the vitaminic complexes they had been used of the carbon sources glucose or sucrose, with 20 

bottles for treatment, each one contend three explants, in a delineation entirely randomized. The 

evaluations had been carried through after 45 days of culture analyzing the number of sprouts for 

explant. It was observed that the ways contend you leave increased MS of vitamins of the half B5 

had been the ones that had presented a distinguishing and promising effect, when added of the 

carbon source sucrose, reaching average of 6.71 sprouts for explant. It was verified that you leave 

the half added MS of vitamins of the half B5 induce the multiple shoots induction in genotype BRS 

Nordestina of castor, for the explant appical bud.  

 

Key-Word: Ricinus communis L., cytokinin, source of carbon 
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1 INTRODUÇÃO 
 

A mamoneira vem sendo alvo de estudos 

em uma das áreas da biotecnologia que vem 

sendo bastante analisada e aplicada, o cultivo de 

tecido vegetal, que, segundo Carvalho (1999), 

teve início nos anos 30, porém só tomou 

impulso realmente nos anos 70, com interesses 

na área de melhoramento genético e nas técnicas 

de propagação in vitro. 

A propagação in vitro é a aplicação mais 

prática da cultura de tecido e aquela de maior 

impacto (Grattapaglia & Machado, 1998); 

permite condições para se obter plantas de 

difícil propagação e de ciclos de vida longa em 

um menor espaço de tempo comparativamente 

ao melhoramento convencional. Além de 

proporcionar um meio de produzir cópias 

idênticas de uma planta, a propagação in vitro 

também proporciona meios para obtenção de 

plantas isentas de doenças. Contudo o sucesso 

de programas de transformação estável de genes 

depende do potencial de regeneração da espécie 

em estudo o qual é influenciado pelo genótipo 

utilizado, pelas concentrações de hormônios, 

tamanho dos explantes, composição do meio 

nutritivo e condições de cultivo (Ferreira et al. 

1998). 

Os meios nutritivos utilizados para a 

cultura de células, tecidos e órgãos de plantas 

fornecem as substâncias essenciais para o 

crescimento dos tecidos e controlam, em grande 

parte, o padrão de desenvolvimento in vitro. A 

concentração de sacarose, glucose ou outra 

fonte de carbono, bem como de reguladores de 

crescimento é especificada em cada trabalho 

(Caldas et al. 1998). Verifica-se, portanto, que 

as vitaminas e as fontes carbônicas são 

indispensáveis para o crescimento celular in 

vitro embora as concentrações necessárias 

desses componentes inorgânicos para a cultura 

de mamona ainda não estejam esclarecidos. 

Entretanto, como a resposta morfogênica é 

fortemente influenciada pelo genótipo, é 

fundamental que seja realizada adaptação dos 

protocolos em cada cultivar a ser utilizada. 

O presente trabalho objetivou determinar 

o protocolo ideal para o superbrotamento de 

Ricinus communis L., utilizando o explante 

gema apical quando suplementado pela 

citocinina 6-benzylaminopurine (BAP). 

 

2 METODOLOGIA 
 

No processo de desinfestação, foi 

previamente retirado o tegumento das sementes 

da cultivar de mamona BRS Nordestina, logo 

após estas sementes foram lavadas com água 

corrente e sabão neutro e, em seguida, foram 

imersas em solução de hipoclorito de sódio a 

2,5% e adicionando 1ml de Tween 20 para cada 

100ml de solução, durante 20 minutos. As 

sementes, posteriormente, foram lavadas quatro 

vezes em água bidestilada estéril, onde 

permaneceram imersas na última água por 24h. 

Na obtenção da planta matriz, após os 

procedimentos de desinfestação das sementes, 

foram excisados os eixos embrionários e 

inoculados em meio MS (Murashige & Skoog, 

1962), suplementado com 30 g. L
-1

 de sacarose 

e 0,55% de ágar, e o pH ajustado para 5,7 

utilizando hidróxido de sódio (NaOH) ou ácido 

clorídrico (HCl) antes da autoclavagem, a 120 

ºC. 

Em seguida os tubos de ensaio contendo 

os explantes, foram fechados com tampa de 

polipropileno e vedados com fitafilme. As 

culturas permaneceram no escuro por 48-72 

horas, e posteriormente foram mantidas durante 

25 dias a 25±2°C, com um fotoperíodo de 16 h 

de luz/8h de escuro e intensidade luminosa de 

30µmol m
-2

 s
-1

 até a obtenção da planta matriz. 

Posteriormente, na câmara de fluxo 

laminar e com auxilio de instrumentos 

cirúrgicos e esterilizados, foram separados e 

excisados das plantas matrizes com 25 dias de 

cultivo, os explantes gema apical. Em seguida, 

os explantes foram isoladamente, inoculados 

nos meios:            I - MS (Murashige & Skoog, 

1962);          II - LS (Linsmaier & Skoog, 1965), 

que corresponde ao meio MS suplementado 

com 0,3 mg/L
-1

 de Tiamina; e III - MS 

acrescido de vitaminas do meio B5 (Gamborg et 

al. 1968); utilizando 0,3 mg. L
-1 

de BAP que 

corresponde ao tratamento que foi mais 

favorável no superbrotamento da mamona 

segundo Aires et al. (2006). 

Em cada complexo vitamínico foi 

utilizado o tratamento controle correspondente a 

ausência de citocinina no meio de cultivo. Nos 

meios que foram suplementados com o 

regulador de crescimento BAP, foram 

adicionados 0,1 mg. L
-1

 da giberelina GA3, para 

o alongamento dos brotos. 
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Para cada tratamento suplementado com 

os complexos vitamínicos foram utilizadas 3% 

das fontes de carbono glucose ou sacarose, este 

processo dependeu do protocolo estabelecido; e 

0,65% de ágar e o pH do meio ajustado para 5,8 

antes de autoclavagem, à 120ºC. Em todos os 

casos, a incubação foi mantida a 25±2°C, com 

um fotoperíodo de 16 h de luz/8h de escuro e 

intensidade luminosa de 30µmol m
-2

 s
-1

. O 

subcultivo foi realizado a cada 10 dias. 

Na avaliação, após 45 dias de cultivo, 

foram analisados os explantes que 

superbrotaram. Posteriormente, foi considerado 

o parâmetro NBE (número de brotos por 

explante). Foram considerados como 

superbrotados apenas os explantes que 

obtiveram mais de dois brotos. 

O delineamento experimental empregado foi 

inteiramente casualizado no arranjo fatorial 3 x 

2 (3 complexos vitamínicos e 2 fontes de 

carbono), utilizando-se 20 frascos por 

tratamento. 

Os dados referentes ao número de brotos por 

explante foram submetidos à análise de 

variância e as médias foram analisadas mediante 

o procedimento PROC GLM do “SAS”, Versão 

8.2, sendo comparadas pelo teste de Tukey, a 

5% de probabilidade. 

 

3 RESULTADOS 
 

Na Tabela 1 encontram-se as respostas 

obtidas à indução de número de brotos por 

explante em cada complexo vitamínico. 

Observa-se que os tratamentos com o meio LS e 

com o meio básico MS não diferiram 

significativamente entre si, porém constata-se 

uma melhor média no complexo acrescido de 

sais do meio MS suplementados com vitaminas 

do meio B5 com uma média de 5,45 brotos por 

explante (Figura 1A). Os tratamentos sem a 

citocinina BAP não obtiveram superbrotamento, 

apenas o alongamento e a formação de sistema 

radicular (Figura 1B). 

Resultados semelhantes foram constatados 

por Ribeiro (2005), que obteve melhores 

resultados de multiplicação in vitro da mamona 

(Ricinus communis L.), utilizando o explante 

gema apical e o meio MS; obtendo uma média 

de 6,6 brotos por explante. Resultados 

contrários foram obtidos por Almeida et al. 

(2001) em estudos com a cultivar pernambucana 

de mamona, verificaram melhores resultados 

nos tratamentos utilizando o meio básico MS 

quando suplementado com 1 mg.L
-1

 de ANA e 

2mg.L
-1

 BAP. A explicação mais provável para 

estes resultados contrários estaria envolvendo 

respostas genéticas da cultivar. De acordo com 

Caldas et al. (1998), os resultados com 

diferentes vitaminas parecem ser muito 

particulares para cada espécie e talvez para 

diferentes cultivares da mesma espécie, 

dependendo do tipo de explante do utilizado. 

 
Tabela 1. Valores médios da variável número de brotos 

por explante (NBE), com relação aos complexos 

vitamínicos. 

 

 

 

 
 

 

*Médias seguidas das mesmas letras não diferem 

estatisticamente entre si pelo teste de Tukey a 5 % de 

probabilidade. 

 

As respostas obtidas a indução de número 

de brotos por explante em relação às fontes de 

carbono utilizadas, Tabela 2, verifica as 

melhores médias de brotos por explante nos 

tratamentos em que se utilizou a fonte de 

carbono sacarose, alcançando uma média de 

5,26 brotos (Figura 2A). No tratamento controle 

não foi constatado superbrotamento (Figura 

2B). Resultados semelhantes foram obtidos por 

Ribeiro (2005) ao trabalhar com explante gema 

apical do genótipo BRS Nordestina de Mamona, 

utilizando a sacarose como fonte de carbono. 

 
Tabela 2. Valores médios da variável número de brotos 

por explante (NBE), com relação às fontes de carbono. 

 

 

 

 

 

*Médias seguidas das mesmas letras não diferem 

estatisticamente entre si pelo teste de Tukey a 5 % de 

probabilidade. 

 

Segundo Caldas et al. (1998), a sacarose é 

o carboidrato mais utilizado nos meios 

nutritivos, sendo que esse açúcar suporta as 

mais altas taxas de crescimento na maioria das 

espécies. A concentração de sacarose é um fator 

importante para um ótimo crescimento do 

Complexos 

Vitamínicos 

dos meios 

Número de brotos por 

explante
* 

LS 4,33 b 

MS 4,69 b 

B5 5,45 a 

 

Fonte de Carbono Médias
* 

Glucose 4,39 b 

Sacarose 5,26 a 
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explante. Culturas de embriões nos estádios 

iniciais de desenvolvimento necessitam de 

concentrações elevadas de sacarose (12-18%), e 

altas concentrações também estimulam a 

formação de embriões em cultura de anteras de 

fumo. 

Na Tabela 3, verifica-se os resultados de 

comparações múltiplas para o desdobramento 

das fontes de carbono em cada nível de 

vitaminas e dos níveis de vitaminas em cada 

fonte de carbono. Constata-se que o meio 

contendo sais de MS acrescidos de vitaminas do 

meio B5 foi o que apresentou um efeito 

diferencial e promissor, quando adicionado da 

fonte de carbono sacarose, alcançando média de 

6,71 brotos por explante. 

De acordo com Hu & Ferreira (1998), a 

sacarose é o carboidrato mais comum utilizado 

como fonte energética. Contudo, em alguns 

casos, especialmente  para as gramíneas, outros 

açúcares como a maltose ou frutose, são mais 

eficientes. Os carboidratos desempenham um 

importante papel na manutenção de uma 

osmolaridade adequada do meio de cultura. 

 

 

 
 

Tabela 3. Resultado de comparações múltiplas para o 

desdobramento das fontes de carbono em cada nível de 

vitaminas e dos níveis de vitaminas em cada fonte de 

carbono. 

 

 

 

 

 

*Médias seguidas pelas mesmas letras minúsculas na 

coluna ou pelas mesmas letras maiúsculas na linha, não 

diferem estatisticamente pelo teste de Tukey, à 5%.  

 

Ribas et al. (2002) os complexos 

vitamínicos dos meio MS e B5 em combinação 

com duas doses de BAP na organogênese in 

vitro de maracujazeiro amarelo (Passiflora 

edulis f. flavicarpa Deg), como forma de 

otimizar o método de transferência gênica, e 

verificou que o complexo vitamínico do meio 

B5 induziu gemas em mais de 70% dos 

explantes, obtendo-se até 8 brotos por explante. 

 

 

 

 

 

 B  
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Figuras 1 A e B. Indução de organogênese em mamona. A. Multibrotação obtida no tratamento inoculado com 

sais do meio MS acrescidos de vitaminas do meio B5. B. Controle. Foto: AIRES, P.S.R. 

 

 

 A  A  B  
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Figuras 2 A e B. Indução de organogênese em mamona. A. Multibrotação obtida no tratamento inoculado com a 

fonte de carbono sacarose. B. Controle. Foto: AIRES, P.S.R.

 

    

A 

Fonte de Carbono Vitaminas dos Meios de Cultivo*
 

 MS LS  B5 

Glucose  4,53 aA 4,44 aA 4,19 bA 

Sacarose  4,86 aB 4,21 aC 6,71 aA 

 

A B 

B A 
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4 CONCLUSÕES 
 

Com base nos resultados obtidos, pode-se 

considerar que os complexos vitamínicos dos 

meios (MS; LS e B5), induzem o 

superbrotamento no explante gema apical para o 

genótipo de mamona BRS Nordestina; 

As fontes de carbono glucose e sacarose 

induzem superbrotamento no genótipo utilizado; 

O complexo vitamínico contendo sais do 

meio MS acrescidos de vitaminas do meio B5, 

adicionado da fonte de carbono sacarose 

apresenta um efeito diferencial e promissor no 

superbrotamento in vitro em explantes de gema 

apical do genótipo de mamona BRS Nordestina.  
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