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Resumo 
 

DONINI, Lorena Pastorini. Estabelecimento e multiplicação in vitro de oliveira 
para início da micropropagação. 2009. 126 f. Tese (Doutorado) - Programa de 
Pós-Graduação em Agronomia, Área de Concentração em Fruticultura de Clima 
Temperado. Universidade Federal de Pelotas, Pelotas.  
 
A oliveira (Olea europaea L.) pertence à família Oleaceae, esta família inclui até 30 
gêneros e 600 espécies distribuídas por regiões tropicais e temperadas. A estaquia 
é um método de propagação muito utilizado, mas o cultivo in vitro, por meio da 
micropropagação, é um método viável de propagação podendo assegurar a 
uniformidade dos pomares, além de possibilitar a produção de mudas com alta 
sanidade e acelerar os métodos de propagação convencional. Assim, este trabalho 
teve como objetivo estabelecer e multiplicar in vitro cultivares de oliveira através de 
diferentes tratamentos. O Artigo 1 consistiu no estabelecimento in vitro de diferentes 
cultivares de oliveira sob diferentes tipos de luz e avaliação de diferentes 
combinações de zeatina e ácido giberélico no estabelecimento in vitro. No Artigo 2 o 
objetivo foi determinar o meio de cultura e concentração de zeatina adequada no 
estabelecimento in vitro de oliveira cv. Arbequina. O Artigo 3 teve como objetivo 
buscar alternativas para substituir a utilização da zeatina ou diminuir a concentração 
desta no meio de cultura avaliando diferentes citocininas e concentrações no 
estabelecimento e multiplicação in vitro de oliveira cultivar Arbequina. O Artigo 4 teve 
como objetivo avaliar dois tipos de açúcar e concentrações na multiplicação in vitro 
de oliveira cultivar Arbequina. O Artigo 5 teve como objetivo avaliar diferentes tipos 
de vedação e nitrato de prata na multiplicação in vitro de oliveira cultivar Arbequina. 
De acordo com os resultados obtidos, na ordem dos artigos, verificou-se que: (1) as 
cultivares Koroneiki e Picual apresentam maior taxa de estabelecimento in vitro 
quando cultivadas sob luz branca; a combinação de zeatina e AG3 não é eficaz para 
o estabelecimento in vitro de oliveira; (2) os meios de cultura WPM e MO 
proporcionam melhores resultados no estabelecimento de oliveira Arbequina; (3) a 
utilização de 2 mg L-1 de  BAP é eficiente para o estabelecimento e a utilização de 2 
mg L-1 de zeatina é eficiente para a multiplicação in vitro de oliveira cultivar 
Arbequina; (4) dentre os açúcares testados, a sacarose proporciona melhores 
resultados e a utilização de 15 g L-1 de sacarose é eficiente como fonte de açúcar na 
multiplicação in vitro de oliveira cultivar Arbequina; (5) A utilização de papel alumínio 
como vedação e a adição de 10 mg L-1 de nitrato de prata ao meio de cultura MO 
apresenta melhores resultados na multiplicação in vitro de oliveira cultivar 
Arbequina. 
Palavras-chave: micropropagação, Olea europaea, Ag NO3, citocininas, açúcares, 
vedação dos frascos 
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Abstract 
 
DONINI, Lorena Pastorini. In vitro establishment and multiplication of olive tree 
for micropropagation starting. 2009. 126 f. Tese (Doutorado) - Programa de Pós-
Graduação em Agronomia, Área de Concentração em Fruticultura de Clima 
Temperado. Universidade Federal de Pelotas, Pelotas.  
 
The olive (Olea europaea L.) belongs to the Oleacea falmily, which include until 30 
genera and 600 species distributed in tropical and temperate regions. The cutting is a 
widely used method, however the in vitro culture by micropropagation is a viable 
method of propagation providing the uniformity to the orchards, besides to enable the 
production of plants with health and accelerate the methods of conventional 
propagation. Thus, this work aimed to evaluate in vitro establishment and 
multiplication of olive through different treatments of culture medium. The article 1 
aimed the in vitro established of different olive cultivars under different types of light 
and to evaluate combinations of zeatin and gibberellic acid of the in vitro 
establishment. The article 2 aimed to determine both the suitable culture medium and 
zeatin concentration for  in vitro establishment of olive tree cv. Arbequina. The 
objective of article 3 was find alternatives to replace the use of zeatin or decrease 
this concentration in the culture medium to evaluate different cytokinins and 
concentrations of in vitro establishment and multiplication of olive tree cv. Arbequina. 
The article 4 aimed to evaluate two sugar types and concentrations on in vitro 
multiplication of olive cultivar Arbequina. The article 5 evaluated different types of 
closing and silver nitrate of in vitro multiplication of olive tree cultivar Arbequina. It 
was verified that:  (1) the cultivars Koroneiki e Picual presented higher rate of in vitro 
establishment when cultivated under white light; the zeatin and AG3 combination is 
not efficient for in vitro establishment of olive tree; (2) the WPM and MO medium 
culture provide better results on in vitro establishment of olive cultivar Arbequina; (3) 
the use of 2 mg L-1  BAP is efficient for establishment and the use of 2 mg L-1 zeatin 
is  efficient on in vitro multiplication of cultivar Arbequina; (4) Sucrose provides better 
results and the use of  15 g L-1 of sucrose is efficient as sugar source on in vitro 
multiplication of cultivar Arbequina; (5) the use of aluminum as sealing and the 
addition of 10 mg L-1 silver nitrate in the MO culture medium presents better results 
on in vitro multiplication of olive tree cultivar Arbequina. 
Key-words: micropogation, Olea europaea, Ag NO3, cytokinins., sugars, seal of 
flasks 
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MICROPROPAGAÇÃO DE OLIVEIRA (Olea europaea L.) 
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• Mirian de Farias Ribeiro, Aluna do Curso de Ciências Biológicas, UFPel 
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2. ANTECEDENTES E JUSTIFICATIVA 

A oliveira (Olea europaea L.) pertence à família Oleaceae, na qual estão 

incluídos cerca de 30 gêneros. O cultivo de oliveiras adquiriu especial relevância em 

todo o mundo, pelo fato de o azeite de oliva ser comprovadamente benéfico à saúde 

humana, pela sua eficácia na proteção de enfermidades cardiovasculares e por ser 

muito utilizado como veículo na confecção de produtos farmacêuticos (AWAN et al., 

2003; PIO et al., 2005). 

Em nível comercial, a oliveira é propagada vegetativamente por enxertia e 

estaquia, entretanto, quando se utilizam propágulos de grande tamanho, são 



 

 

12 

 

observadas desvantagens. A propagação por sementes não é aconselhável em 

função da variabilidade genética e longo período juvenil, além da baixa germinação 

em condições de campo, inviabilizando a propagação comercial (DUTRA et al., 

2004; OLIVEIRA et al., 2006a,b). 

A propagação vegetativa ou assexual de plantas frutíferas é a mais 

recomendada, pois ela possibilita a manutenção das boas características da planta. 

A multiplicação de plantas frutíferas por via vegetativa pode ser feita de várias 

maneiras, sendo que cada espécie se adapta melhor a cada uma delas (DONADIO 

et al., 2002). Através da propagação in vitro é possível propagar espécies de difícil 

multiplicação pelos métodos clássicos e, ainda obter mudas sadias, livres de vírus e 

outros patógenos, produzindo assim um material de alta qualidade genética e 

sanitária. 

A cultura de tecidos é um processo do qual são isolados pequenos 

fragmentos do tecido vivo de um organismo, os quais são cultivados sob condições 

assépticas em um meio de cultura específico por períodos indeterminados. Estes 

explantes podem ser de diferentes tamanhos, grandes como plântulas e órgãos ou 

pequenos como células ou protoplastos (MANTELL et al., 1994). Segundo Hartmann 

et al. (1997), existem quatro estágios de desenvolvimento específico na 

micropropagação: (1) estabelecimento e estabilização dos explantes em cultura, (2) 

multiplicação in vitro, (3) formação de raízes e (4) aclimatização.  

O aspecto mais importante da propagação in vitro de plantas frutíferas está no 

grau de controle que pode ser exercido praticamente sobre todos os estágios de 

desenvolvimento, do estabelecimento até a multiplicação e enraizamento da planta 

(SCHUCH; ERIG, 2005). 

De acordo com Pio et al. (2005) o Brasil é um dos maiores importadores de 

produtos de oliveira da América do Sul, sendo a Argentina um dos maiores 

fornecedores, além da Espanha e Portugal. Estes autores ressaltam que, até os dias 

de hoje, a Olivicultura no Brasil não se tornou uma alternativa rentável e viável para 

os produtores, devido principalmente a manejos inadequados e falta de 

conhecimento de modernas técnicas de formação e condução dos pomares. Em 

vista disso, a cultura de tecidos pode ser uma prática viável para a propagação da 

oliveira. 

A fase de cultivo inicial é adequada de acordo com método de 

micropropagação utilizado, entre eles, a proliferação direta por brotação das gemas, 
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a organogênese ou a embriogênese somática. Nesta etapa fatores como estado 

fitossanitário, fisiológico e nutricional da planta-matriz, tipo de explante, 

desinfestação, isolamento de explantes e meio de cultura devem ser estudados 

(GRATTAPAGLIA; MACHADO, 1998).   

Zacchini e Agazio (2004) observaram que a utilização de álcool 70% e 15% 

de hipoclorito de sódio foram insatisfatórios para a desinfestação, sendo necessário 

a utilização de 0,1% de cloreto de mercúrio promovendo sobrevivência de 25% dos 

explantes da cultivar Nebbiara.  Khan et al. (2002), obtiveram melhores resultados 

de sobrevivência no estabelecimento da cultivar Pantalon quando realizaram 

tratamento de desinfestação utilizando cloreto de mercúrio (2mM) e Clorox (50%). 

Na fase de multiplicação o objetivo é produzir o maior número possível de 

plantas, no menor espaço de tempo. Fatores como composição do meio de cultura, 

tipo e concentração de citocininas, são fatores importantes a serem observados 

nesta fase (GRATTAPAGLIA; MACHADO, 1998).   

Na multiplicação da cultivar Nebbiara, Zacchini e Agazio (2004) observaram 

aumento no número de brotações quando esta foi cultivada em meio MO, quando 

comparado ao meio MS. Estes mesmos autores ressaltam que a composição do 

meio e a excisão da gema apical promoveu maior comprimento das brotações 

obtidas das gemas axilares.  De acordo com Dutra et al. (2004) a oliveira possui 

forte dominância apical, proliferando predominantemente por alongamento. 

A fase de enraizamento é realizada em um meio propício à indução de raízes, 

preparando as mudas para o transplante do ambiente de cultivo para o ambiente em 

casa de vegetação e campo (HARTMANN et al., 1997). A consistência do meio de 

cultura, a concentração e o tipo de auxina são fatores que afetam esta etapa de 

desenvolvimento in vitro. 

A aclimatização é o processo de transição de plantas cultivadas em 

ambientes controlados para ambientes em condições naturais. Esta passagem é 

critica e representa em muitos casos um fator limitante no processo de 

micropropagação. Um fator de elevada importância na aclimatização é o substrato 

que, de acordo com suas propriedades, pode facilitar ou impedir o enraizamento e 

crescimento das plântulas (CALVETE et al. 2000).    

O objetivo do trabalho visa a obtenção de protocolos para o estabelecimento, 

multiplicação e enraizamento in vitro, bem como a aclimatização de oliveiras 

possibilitando nova alternativa para produtores da região. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

Os experimentos serão realizados no Laboratório de Micropropagação de 

Plantas Frutíferas, Departamento de Fitotecnia da Faculdade de Agronomia Eliseu 

Maciel, da Universidade Federal de Pelotas, RS. 

3.1. Estabelecimento in vitro de cultivares de oliveira (Olea europaea L.)  

3.1.1. Ensaio 1- Estabelecimento in vitro de cultivares de oliveira (Olea 

europaea L.) sob diferentes qualidades de luz 

Para o estabelecimento in vitro de oliveira, os tratamentos se constituirão de 

três cultivares (Picual, Koroneiki e Frantoio) e três filtros de luz (branca, azul, verde e 

vermelha), totalizando 8 tratamentos. 

Serão utilizadas brotações novas que serão primeiramente desinfestadas 

utilizando álcool a 70%, permanecendo os explantes imersos sob agitação, durante 

1 minuto. O componente a base de cloro, hipoclorito de sódio, será utilizado na 

concentração de 2,5% de cloro ativo, adicionando-se duas gotas de Tween 20, 

durante 15 minutos em contato com os explantes, sob agitação. Na seqüência, o 

material desinfestado será lavado três vezes com água destilada e esterilizada em 

câmara de fluxo laminar, para posterior isolamento dos explantes. 

Para diminuir a contaminação in vitro, as mudas serão pulverizadas a cada 

dois dias, por no mínimo três aplicações, com o antibiótico Agrimicina 

(Estreptomicina) e fungicida Cercobin nas doses de 2,4 g.L-1 e 0,7 g.L-1, 

respectivamente. 

O meio de cultura utilizado será MS (MURASHIGE; SKOOG, 1962) 

adicionado de 8,8µM BAP+ 4,33µM GA3 + 0,49µM IBA de acordo com Zacchini e 

Agazio (2004), acrescidos de 100mgL-1 de mio-inositol, 30gL-1 de sacarose, sendo o 

pH ajustado para 5,8 antes da inclusão do ágar na concentração de 6gL-1 e, 

posteriormente, autoclavado a 121oC e 1,5atm por 20 minutos. Serão utilizados 

tubos de ensaio (150x20mm) com 10mL de meio de cultura. 

Após a inoculação, os explantes serão mantidos no escuro, a 25 ± 2ºC, por 

um período de sete dias, para diminuir a oxidação fenólica. Em seguida, serão 

transferidos para sala de crescimento com 16 horas de fotoperíodo com radiação de 

27µmolesm-2s-1, temperatura de 25 ± 2ºC e filtros de luz de acordo com o 

tratamento. 
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O delineamento experimental utilizado será inteiramente casualizado, com 

quatro repetições por tratamento. Cada repetição será constituída de cinco tubos 

com um explante. 

Semanalmente, os frascos que apresentaram contaminação bacteriana e 

fúngica serão anotados e eliminados e, aos 45 dias de cultivo será avaliada a 

percentagem de contaminação bacteriana e fúngica, juntamente com a percentagem 

de sobrevivência e de estabelecimento. A sobrevivência será indicada pela 

coloração verde do explante e, o estabelecimento será determinado pelo 

desenvolvimento dos primórdios foliares no explante. A percentagem de oxidação 

será avaliada semanalmente.  

Os dados serão submetidos à análise de variância e as médias dos 

tratamentos comparadas estatisticamente pelo teste de Duncan, através do uso do 

pacote estatístico SANEST (ZONTA; MACHADO, 1987). Os dados em percentagem 

serão transformados em arco seno da raiz quadrada de x/100, onde x é o percentual 

obtido. 

3.1.2. Ensaio 2- Estabelecimento in vitro de oliveira (Olea europaea) cultivar 

Arbequina 

Para o estabelecimento in vitro de oliveira da cultivar Arbequina os 

tratamentos se constituirão de diferentes meio de cultivo (MO, MS e WPM), 

diferentes concentrações de zeatina (0, 2 e 4 mg.L-1) totalizando 9 tratamentos.  

Serão utilizadas brotações novas que serão primeiramente desinfestadas 

utilizando álcool a 70%, permanecendo os explantes imersos sob agitação, durante 

1 minuto. O componente a base de cloro, hipoclorito de sódio, será utilizado na 

concentração de 2,5% de cloro ativo, adicionando-se duas gotas de Tween 20, 

durante 15 minutos em contato com os explantes, sob agitação. Na seqüência, o 

material desinfestado será lavado três vezes com água destilada e esterilizada em 

câmara de fluxo laminar, para posterior isolamento dos explantes. 

Para diminuir a contaminação in vitro, as mudas serão pulverizadas a cada 

dois dias, por no mínimo três aplicações, com o antibiótico Agrimicina 

(Estreptomicina) e fungicida Cercobin nas doses de 2,4gL-1 e 0,7gL-1, 

respectivamente. 

Os meios de cultura utilizados serão constituídos pelos sais e vitaminas do 

MO (RUGINI, 1984), pelos sais e vitaminas do MS (MURASHIGE; SKOOG, 1962) e 
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pelos sais e vitaminas do WPM (LLOYD; MCCOWN, 1980), acrescidos da 

concentração de zeatina, de acordo com o tratamento. Também será adicionado ao 

meio de cultura 100 mg.L-1 de mio-inositol, 30 g.L-1 de sacarose, sendo o pH 

ajustado para 5,8 antes da inclusão do ágar na concentração de 6gL-1 e, 

posteriormente, autoclavado a 121oC e 1,5 atm por 20 minutos. Serão utilizados 

tubos de ensaio (150x20mm) com 10mL de meio de cultura. 

Após a inoculação, os explantes serão mantidos no escuro, a 25 ± 2ºC, por 

um período de sete dias, para diminuir a oxidação fenólica. Em seguida, serão 

transferidos para sala de crescimento com 16 horas de fotoperíodo com radiação de 

27µmolesm-2s-1 e temperatura de 25 ± 2ºC. 

O delineamento experimental utilizado será inteiramente casualizado, com 

quatro repetições por tratamento. Cada repetição será constituída de cinco tubos 

com um explante. 

Semanalmente, os frascos que apresentaram contaminação bacteriana e 

fúngica serão anotados e eliminados e, aos 45 dias de cultivo será avaliada a 

percentagem de contaminação bacteriana e fúngica, juntamente com a percentagem 

de sobrevivência e de estabelecimento. A sobrevivência será indicada pela 

coloração verde do explante e, o estabelecimento será determinado pelo 

desenvolvimento dos primórdios foliares no explante. A percentagem de oxidação 

será avaliada semanalmente.  

Os dados serão submetidos à análise de variância e as médias dos 

tratamentos comparadas estatisticamente pelo teste de Duncan, através do uso do 

pacote estatístico SANEST (ZONTA; MACHADO, 1987). Os dados em percentagem 

serão transformados em arco seno da raiz quadrada de x/100, onde x é o percentual 

obtido. 

3.2. Multiplicação in vitro de oliveira  

Este experimento será realizado para as quatro cultivares em estudo. Serão 

utilizados como explantes, segmentos caulinares com aproximadamente 1cm de 

comprimento (duas gemas) e o ápice excisado, obtidos de plantas estabelecidas in 

vitro no experimento intitulado “Estabelecimento in vitro”. 

Os tratamentos constituirão-se de três diferentes meios de cultura (MO, MS e 

WPM), de dois tipos de citocininas (zeatina e Isopenteniladenina) em três diferentes 

concentrações (0; 2,0 e 4,0 mg.L-1) totalizando 18 tratamentos.  
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Os meios de cultura utilizados serão constituídos pelos sais e vitaminas do 

MO (RUGINI, 1984), pelos sais e vitaminas do MS (MURASHIGE; SKOOG, 1962) e 

pelos sais e vitaminas do WPM (LLOYD; MCCOWN,1980), adicionados de        100  

mg.L-1 de mio–inositol, 30 g.L-1 de sacarose e 6 g.L-1 de ágar. O tipo e a 

concentração do regulador de crescimento (zeatina e Isopenteniladenina) utilizado 

no meio de cultura, também irá variar conforme o tratamento. O pH do meio de 

cultura será ajustado para 5,8 antes da inclusão do ágar e, posteriormente, 

autoclavado a 121oC e 1,5atm por 20 minutos. Serão utilizados frascos com 

capacidade de 200ml, com 30ml de meio de cultura por frasco. 

O delineamento experimental será o inteiramente casualizado em esquema 

fatorial (3x2x3), com quatro repetições, cada repetição será constituída de um frasco 

com cinco explantes. Após a inoculação, os frascos com explantes permanecerão 

em sala de crescimento com 16 horas de fotoperíodo, temperatura de 25 ± 2oC e 

radiação de 27µmolesm-2s-1. 

Aos 30 dias de cultivo será avaliado o número de gemas por explante, o 

número médio de brotações por explante e o comprimento médio das brotações. O 

número de gemas por explante será utilizado para determinar a taxa de 

multiplicação, através da divisão do número de gemas por explante obtido aos 30 

dias de cultivo, pelo número de gemas do explante no início do experimento (duas 

gemas). 

Os dados serão submetidos à análise de variância e as médias dos 

tratamentos comparadas estatisticamente pelo teste de Duncan ou analisados por 

regressão polinomial, através do uso do pacote estatístico SANEST (ZONTA; 

MACHADO, 1987). Os dados de taxa de multiplicação e número médio de brotações 

por explante serão transformados em raiz quadrada de (x+0,5), onde x é o valor 

obtido. 

Determinada o melhor tratamento, as plantas serão multiplicadas, para, em 

seguida, servirem como fonte de explantes para o terceiro experimento 

“Enraizamento in vitro”. 
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3.3. Enraizamento in vitro de oliveira 

3.3.1. Ensaio 1- Enraizamento in vitro sob a influência de diferentes auxinas e 

concentrações  

Neste ensaio serão utilizados como explantes, microestacas com 

aproximadamente 1,5cm de comprimento, obtidos de plantas multiplicadas in vitro 

no ensaio intitulado “Multiplicação in vitro”.  

Os tratamentos constituirão-se de três tipos de auxinas (ácido 

naftalenoacético, ácido indol acético e ácido Indolbutírico) em cinco diferentes 

concentrações (0; 0,5; 1,0; 1,5; 2,0 µM), totalizando 15 tratamentos.  

O meio de cultura utilizado será constituído pelos sais e vitaminas do meio 

que apresentar melhor resultado no experimento anterior (multiplicação), adicionado 

de 100 mg.L-1 de mio–inositol, 30 g.L-1 de sacarose e 6 g.L-1de ágar. O tipo e a 

concentração do regulador de crescimento (ANA, AIA e AIB) utilizado no meio de 

cultura, também vai variar conforme o tratamento. O pH do meio de cultura será 

ajustado para 5,8 antes da inclusão do ágar e, posteriormente, autoclavado a 121oC 

e 1,5 atm por 20 minutos. Serão utilizados frascos com capacidade de 200ml, com 

30ml de meio de cultura por frasco. 

O delineamento experimental será o inteiramente casualizado em esquema 

fatorial (3x5), com quatro repetições, cada repetição será constituída de um frasco 

com cinco explantes. Após a inoculação, os frascos com explantes permanecerão 

em sala de crescimento com 16 horas de fotoperíodo, temperatura de 25 ± 2oC e 

radiação de 27µmolesm-2s-1. 

Aos 30 dias de cultivo serão avaliados o comprimento da raiz mais 

desenvolvida e o número médio de raízes.  

Os dados serão submetidos à análise de variância e as médias dos 

tratamentos comparadas estatisticamente pelo teste de Duncan ou analisados por 

regressão polinomial, através do uso do pacote estatístico SANEST (ZONTA; 

MACHADO, 1987). Os dados número médio de raízes por explante serão 

transformados em raiz quadrada de (x+0,5), onde x é o valor obtido. 

3.3.2. Ensaio 2- Enraizamento in vitro sob a influência da concentração dos 

sais e solidificante do meio de cultura 

Neste ensaio serão utilizados como explantes, microestacas com 

aproximadamente 1,5cm de comprimento, obtidos de plantas multiplicadas in vitro 

no ensaio intitulado “Multiplicação in vitro”. 
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Os tratamentos constituirão-se de quatro concentrações dos sais do meio de 

cultura (25, 50, 75 e 100%) e três tipos de agente solidificante (ágar, gelrite e 

vermiculita) totalizando 12 tratamentos.  

O meio de cultura utilizado será constituído pelos sais e vitaminas do meio 

que apresentar melhor resultado no experimento de multiplicação adicionado da 

auxina e concentração que apresentar melhor resultado para o enraizamento 

(ensaio 1), adicionado de 100 mg.L-1 de mio–inositol, 30 g.L-1 de sacarose. O pH do 

meio de cultura será ajustado para 5,8 antes da inclusão do ágar e, posteriormente, 

autoclavado a 121oC e 1,5atm por 20 minutos. Serão utilizados frascos com 

capacidade de 200ml, com 30ml de meio de cultura por frasco. 

O delineamento experimental será o inteiramente casualizado em esquema 

fatorial (4x3), com quatro repetições, cada repetição será constituída de um frasco 

com cinco explantes. Após a inoculação, os frascos com explantes permanecerão 

em sala de crescimento com 16 horas de fotoperíodo, temperatura de 25 ± 2oC e 

radiação de 27µmolesm-2s-1. 

Aos 30 dias de cultivo serão avaliados o comprimento da raiz mais 

desenvolvida e o número médio de raízes.  

Os dados serão submetidos à análise de variância e as médias dos 

tratamentos comparadas estatisticamente pelo teste de Duncan ou analisados por 

regressão polinomial, através do uso do pacote estatístico SANEST (ZONTA; 

MACHADO, 1987). Os dados número médio de raízes por explante serão 

transformados em raiz quadrada de (x+0,5), onde x é o valor obtido. 

3.4. Aclimatização de oliveira 

Neste ensaio serão utilizados como explantes, microestacas enraizadas, 

obtidos de plantas enraizadas in vitro no ensaio intitulado “Enraizamento in vitro”. 

Os tratamentos constituirão de diferentes pré-tratamentos de redução da 

umidade relativa no frasco de cultura (abertura dos frascos ainda na sala de 

crescimento 0, 24 e 48 horas antes do transplantio), de diferentes condições de 

manutenção das plantas após o transplantio (mantidas na sala de crescimento com 

temperatura e luminosidade controlada, mantidas em sistema de nebulização ou 

mantidas em casa de vegetação) e diferentes substratos utilizados no transplantio 

(vermiculita, perlita e areia), totalizando 27 tratamentos.  

O delineamento experimental será o de blocos casualizados, com quatro 

repetições, cada repetição será constituída de cinco explantes.  
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Aos 30 dias de cultivo serão avaliados o aspecto das plantas, a percentagem 

de sobrevivência, comprimento da parte aérea (cm), e número de folhas.   

Os dados serão submetidos à análise de variância e as médias dos 

tratamentos comparadas estatisticamente pelo teste de Duncan ou analisados por 

regressão polinomial, através do uso do pacote estatístico SANEST (ZONTA; 

MACHADO, 1987). Os dados número médio de raízes por explante serão 

transformados em raiz quadrada de (x+0,5), onde x é o valor obtido. 

Determinado o melhor procedimento de aclimatização terá sido finalizado os 

trabalho de micropropagação passando por todos os estágios de desenvolvimento, 

obtendo-se o protocolo completo de micropropagação de oliveira. 

 

4. RECURSOS NECESSÁRIOS 

a) Material de consumo 

1 – Reagentes 

Produto quantidade unidade Custo (R$) 
Nitrato de amônio 500 g 76,00 
Nitrato de potássio 500 g 86,00 
Cloreto de cálcio dihidratado 500 g 5,75 
Sulfato de magnésio 
heptahidratado 

500 g 3,40 

Fosfato de potássio monobásico 500 g 15,18 
Sulfato de manganês 
monohidratado 

500 g 11,05 

Ácido bórico 500 g 5,89 
Sulfato de zinco heptahidratado 500 g 10,54 
Iodeto de potássio 100 g 17,40 
Molibdato de sódio dihidratado 500 g 41,95 
Sulfato de cobre pentahidratado 500 g 8,63 
Cloreto de cobalto hexahidratado 100 g 66,09 
EDTA dissódico 500 g 30,70 
Sulfato ferroso heptahidratado 500 g 4,94 
Tiamina.HCl 25 g 117,60 
Ácido nicotínico 100 g 24,24 
Piridoxina.HCl 100 g 182,00 
Glicina 100 g 51,20 
Mio-inositol 100 g 31,68 
Sacarose 1.000 g 4,95 
Agar 1.000 g 196,00 
Álcool 99oGL 50 L 128,50 
Hipoclorito de sódio 10 L 25,00 
Hipoclorito de cálcio 500 g 12,00 
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Detergente Tween 20 1.000 mL 39,00 
6-benzilaminopurina (BAP) 5 g 154,00 
Ácido naftalenoacético (ANA) 100 g 340,00 
Ácido giberélico (AG3) 1 g 142,00 
Thidiazuron (TDZ) 25 mg 641,00 
2-isopenteniladenina (2-iP) 25 mg 688,80 
EDTA 500 g 24,00 
Substrato Vermiculita 50 kg 41,40 
Substrato Plantmax 50 kg 45,00 
2 – Agroquímicos e antibióticos 
Produto quantidade unidade Custo (R$) 
Benlat 1.000 g 19,00 
Agrimicina (Oxitetraciclina e 
Sulfato Estreptomicina - Pfizer) 

250 g 45,00 

3 – Vidrarias 
Produto quantidade unidade Custo (R$) 
Tubo de ensaio (150x20mm) 600 unid. 390,00 
Erlenmeyer 250ml * 10 unid. 49,70 
Balão volumétrico 250ml * 5 unid. 85,50 
Balão volumétrico 500ml * 5 unid. 90,50 
Balão volumétrico 1000ml * 5 unid. 119,50 
Placa de Petri * 20 unid. 50,00 
4 – Diversos 
Produto quantidade unidade Custo (R$) 
Filtro Millipore Milex 0,22µM 25 unid. 249,90 
Lâmina para bisturi 300 unid. 66,00 
Pinça 6 unid. 61,20 
Cabo para bisturi 4 unid. 24,00 
Papel filtro 5 cx. 22,10 
Folha de alumínio 10 bobina 20,00 
Lâmpada fluorescente 40W – tipo 
branca fria 

20 unid. 180,00 

Reator para lâmpada fluorescente 4 unid. 55,00 
Algodão 2 rolo 12,00 
Luvas de látex 2 caixa 19,00 
Combustível 100 L 200,00 
Caneta para retroprojetor 10 unid. 18,00 
Etiquetas 10 rolo 8,00 
Filme fotográfico 3 unid. 25,00 
Filme fotográfico para slides 2 unid. 33,00 
Papel A4 1 pacote 10,00 
Disquete 1,44 MB 1 caixa 10,00 
Filme de PVC transparente 3 bobina 6,00 
Sub-total 1   5.139,15 
b) Equipamentos e material permanente 
Produto quantidade unidade Custo (R$) 
Câmara de fluxo laminar, modelo 
miniflow I – Filtracom, área de 

1 unid. 4.640,00 
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trabalho de 950x500mm, 220W 
Autoclave 30L 1 unid. 1.728,00 
Sub-total 2   6.368,00 
c) Serviços de terceiros e encargos 
1 – Remuneração de serviços 
Produto quantidade unidade Custo (R$) 
Serviços de manutenção e 
conservação de equipamentos e 
material permanente 

  1.000,00 

2 – Outros serviços 
Produto quantidade unidade Custo (R$) 
Fotocópias 500 cópia 35,00 
Correios 10  25,00 
Fretes 3  50,00 
Material bibliográfico (Comute) 20  70,00 
Gráfica (pôster e reproduções) 5  150,00 
Revelação fotográfica 5  100,00 
3 – Outros encargos 
Produto quantidade unidade Custo (R$) 
Despesas de pronto pagamento 
(papelaria, passagens, etc.) 

  200,00 

Sub-total 3   1.630,00 
 
Soma sub-total 1 + 2 + 3   13.137,15 
Imprevistos (10%)   1.375,81 
TOTAL   14.450,86 
 
5 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

Atividades  2007 2008 2009 
 J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F 
Obtenção 
plantas 
matrizes  

X X X                        

Estabeleciment
o in vitro - 
ensaio 1 

 X X X X                      

Estabeleciment
o in vitro - 
ensaio 2  

 X X X X                      

Multiplicação in 
vitro 

     X X X X                  

Enraizamento 
in vitro – 
ensaio 1 

       X X X                 

Enraizamento 
in vitro – 
ensaio 2 

         X X X               

Aclimatização              X X X X           
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Avaliação dos 
resultados 

    X X     X  X    X          

Análise 
estatística 

    X X     X  X    X          

Elaboração dos 
artigos 

                 X X X X X X X   

Defesa de tese                          X 
 
 

6. DIVULGAÇÃO PREVISTA 

O trabalho será apresentado em congressos e/ou reuniões técnicas e os 

artigos científicos serão publicados em revistas científicas com corpo editorial. 
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RELATÓRIO DO TRABALHO DE LABORATÓRIO 

 

O início dos trabalhos, em abril de 2006, ocorreu com a aquisição e preparo 

de das plantas matrizes fornecedoras de explantes. As plantas matrizes de oliveira 

cultivar Arbequina, que ao serem adquiridas tinham suas raízes nuas foram 

transferidas para sacos plásticos de três litros contendo substrato Plantmax e 

mantidas em casa de vegetação, as plantas das outras cultivares (Picual, Koroneiki 

e Frantioio) já eram mantidas em vasos com o mesmo substrato. Semanalmente 

foram feitas pulverizações com o antibiótico Agrimicina (Estreptomicina) e o 

fungicida Cercobin (Thiophanate-methyl) nas doses de 2,4 e 0,7 g L-1 do produto 

comercial, respectivamente. Nos experimentos de estabelecimento in vitro, sempre 

foram adotados os mesmos procedimentos. Na coleta os ramos foram cortados com 

comprimento de aproximadamente 10 cm e levados até o laboratório. Após as folhas 

eram eliminadas na altura do pecíolo, seguida a segmentação dos ramos (3 a 4 

nós), e a desinfestação foi realizada em câmara de fluxo laminar. O material foi 

desinfestado com álcool 70% e solução de hipoclorito de sódio 2,5% de cloro ativo. 

Nos diversos experimentos realizados, seguiu-se uma rotina de laboratório, ou seja, 

na semana da montagem do experimento o material a ser utilizado (meio de cultura, 

água esterilizada, placas de petri, papel filtro, etc.) era preparado com antecedência. 

Em abril de 2006 foi montado o primeiro experimento de estabelecimento in vitro 

com diferentes cultivares de oliveira sob diferentes tipos de luz. Em junho de 2006 

foi realizado o experimento de estabelecimento in vitro da cultivar Koroneiki em 

meios de cultura com presença e ausência de AG3. Em janeiro de 2007, foi instalado 

o experimento de estabelecimento in vitro da cultivar Arbequina em diferentes meios 

de cultura e com diferentes concentrações de zeatina. Em outubro de 2007, foi 

instalado o experimento de estabelecimento in vitro da cultivar Arbequina testando 

diferentes citocininas e concentrações de citocininas. As avaliações dos 

experimentos foram realizadas semanalmente, eliminando-se os tubos com 

contaminação (fúngica ou bacteriana) ou com explantes oxidados. Aos 45 dias o 

material foi avaliado quanto à sobrevivência, estabelecimento, número de brotações, 

comprimento de brotação e número de folhas, de acordo com o experimento. Os 

trabalhos de multiplicação in vitro começaram a ser realizados em abril de 2008 e 

para todos foi utilizada a cultivar Arbequina. O primeiro experimento de multiplicação 

consistiu em testar diferentes citocininas e concentrações de citocininas na 



 

 

26 

 

multiplicação in vitro desta cultivar. Em julho de 2008 foi realizado o experimento de 

multiplicação com a avaliação de diferentes açúcares e concentrações de açúcares 

na multiplicação in vitro. Em outubro de 2008 foi realizado o último experimento de 

multiplicação, que avaliou tipos de vedação e a presença de nitrato de prata na 

multiplicação in vitro da mesma cultivar dos experimentos anteriores. As avaliações 

dos experimentos de multiplicação foram realizadas aos 60 dias de cultivo, quanto 

ao número de brotações, comprimento de brotação e número de folhas. Como pode 

ser observado no projeto de tese, houve algumas alterações com relação ao período 

de execução e também quanto aos tratamentos utilizados. Essas alterações foram 

devido ao fato de a oliveira estabelecer-se e multiplicar-se de forma muito lenta, 

assim não tendo material disponível para todas as etapas da micropropagação 

propostas no plano de execução do projeto. 
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ARTIGO 1 

 

 

AVALIAÇÃO DA RESPOSTA DE TRÊS CULTIVARES DE OLIVEIRA AO 

CULTIVO IN VITRO SOB DIFERENTES COMPRIMENTOS DE ONDA LUMINOSA 

E EFEITOS DA COMBINAÇÃO DE ZEATINA E ÁCIDO GIBERÉLICO 

 

(Normas Revista Scientia Agrária) 
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AVALIAÇÃO DA RESPOSTA DE TRÊS CULTIVARES DE OLIVEIRA AO CULTIVO IN 

VITRO SOB DIFERENTES COMPRIMENTOS DE ONDA LUMINOSA E EFEITOS DA 

COMBINAÇÃO DE ZEATINA E ÁCIDO GIBERÉLICO 

 

RESPONSE EVALUATION OF THREE OLIVE CULTIVARS TO THE IN VITRO 

CULTIVATION UNDER DIFFERENT LIGHT WAVELENGTH AND THE EFFECTS OF THE 

COMBINATION BETWEEN ZEATIN AND GIBBERELLIC ACID 

 

RESUMO 

A propagação da oliveira normalmente é realizada através de estacas lenhosas, mas 

a viabilidade da estaquia está condicionada a inúmeros fatores. Diante disso, a cultura de 

tecidos pode ser uma alternativa para a propagação desta espécie. Foram realizados dois 

experimentos com o objetivo do estabelecimento in vitro de três cultivares de oliveira sob 

diferentes tipos de luz e de avaliar a combinação de zeatina e ácido giberélico no 

estabelecimento in vitro de oliveira cv. Koroneiki. No primeiro experimento foram utilizados 

segmentos nodais de três cultivares de oliveira (Picual, Frantoio e Koroneiki) e diferentes 

qualidades de luz (branca, vermelha, azul e verde) que foram cultivados em meio MS+8,8 

µmol L-1 BAP+4,33 µmol L-1 AG3+0,49 µmol L-1 AIB. A cultivar Frantoio foi a que apresentou 

maior taxa de oxidação, aos 21 e 28 dias de cultivo; a luz branca promoveu maior 

percentagem de sobrevivência, e dentre as cultivares, a Koroneiki foi superior às demais; 

para estabelecimento observou-se que a luz branca foi superior as demais para Koroneiki e 

não diferiu da verde para Picual; não foi observada contaminação bacteriana e a 

contaminação fúngica não apresentou diferenças estatísticas. No segundo experimento 

segmentos nodais da cultivar Koroneiki foram cultivados em meios de cultura com diferentes 

concentrações de zeatina (10 e 20 µmol L-1) combinadas ou não com 10 µmol L-1 de AG3. A 

adição de zeatina e ácido giberélico ao meio de cultura não foi eficaz para o 

estabelecimento de oliveira cv. Koroneiki; como não houve diferença entre concentrações de 
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zeatina, a utilização de 10 µmol L-1 já é suficiente e proporciona redução dos custos 

laboratoriais. 

Palavras-chave: Oleaceae, Olea europaeae, micropropagação 

 

ABSTRACT 

Usually olive propagation is done by hardwood cuttings; however cutting viability is 

dependent of innumerous factors.  Therefore, tissue culture may be a good alternative to 

propagate this specie. Two experiments were carried out aiming to establish in vitro three 

olives cultivars under different light conditions and evaluate the zeatin and gibberellic acid 

combination on in vitro establishment of the olive tree cultivar Koroneiki. In the first 

experiment it was used nodal segments of three olives cultivars (Picual, Frantoio and 

Koroneiki) and different light quality (fluorescent, red, blue and green). They were cultivated 

into medium MS+8.8 µmol L-1 BAP+4.33 µmol L-1 GA3+0.49 µmol L-1 IBA. ‘Frantoio’ showed 

the highest oxidation rates at the 21st and 28th days of cultivation. The fluorescent light 

provided the highest survival percentage and among cultivars ‘Koroneiki was superior to 

others. Regarding to establishment it was observed that the fluorescent light was greater for 

‘Koroneiki’ and did not differ from green for ‘Picual’. It was not observed bacterial 

contamination and the fungal contamination did not present statistics differences. At the 

second experiment nodal segments of ‘Koroneiki’ were cultivated in culture medium 

containing different zeatin concentrations (10 e 20 µmol L-1) combined or not with 10 µmol L-1 

GA3. The addition of zeatin and gibberellic acid into the culture medium was not efficient for 

the in vitro establishment of olive cultivar Koroneiki. As there was not difference between 

zeatin concentrations the use of 10 µmol L-1 is sufficient and provides reductions of 

laboratorial costs.   

Key-words: Oleaceae, Olea europaeae, micropropagation  
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INTRODUÇÃO 

O cultivo de oliveira (Olea europaea L.) adquiriu especial relevância em todo o 

mundo, pelo fato de o azeite de oliva ser benéfico à saúde humana, pela sua comprovada 

eficácia na proteção de enfermidades cardiovasculares e por ser muito utilizado como 

veículo na confecção de produtos farmacêuticos (Awan et al., 2003; Pio et al., 2005). 

A oliveira é propagada vegetativamente por enxertia e estaquia, entretanto, quando 

se utilizam propágulos de grande tamanho, são observadas desvantagens. A propagação 

por sementes não é aconselhável em função da variabilidade genética e longo período 

juvenil, além da baixa germinação em condições de campo, inviabilizando a propagação 

comercial (Dutra et al., 2004; Oliveira et al., 2006). 

De acordo com Pio et al. (2005), o Brasil é um dos maiores importadores de produtos 

de oliveira da América do Sul, sendo a Argentina um dos maiores fornecedores, além da 

Espanha e Portugal. Estes autores ressaltam que, até os dias de hoje, a Olivicultura no 

Brasil não se tornou uma alternativa rentável e viável para os produtores, devido 

principalmente a manejos inadequados e falta de conhecimento de modernas técnicas de 

formação e condução dos pomares. Em vista disso, a cultura de tecidos pode ser uma 

prática viável para a propagação da oliveira.  

A utilização de técnicas de cultura de tecidos com o objetivo de melhorar a 

rentabilidade das culturas, tem-se apresentado como um instrumento importante e pode ser 

explorado pelos pesquisadores (Oliveira et al., 2006). Um aspecto fundamental para realizar 

a micropropagação de uma planta frutífera é o domínio da tecnologia de propagação em 

laboratório, o qual é o resultado de estudos realizados com os fatores que afetam o 

crescimento e o desenvolvimento das plantas in vitro.  

Durante o estabelecimento in vitro, a adição de fitorreguladores tem o objetivo 

principal de suprir as possíveis deficiências dos teores endógenos de hormônios nos 

explantes que se encontram isolados das regiões produtoras na planta-matriz. 

Simultaneamente, a adição de fitorreguladores estimula certas respostas tais como 
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alongamento ou multiplicação da parte aérea (Grattapaglia & Machado, 1998). De acordo 

com Khan et al. (2002) os reguladores de crescimento e a composição do meio de cultura 

são fatores essenciais para a proliferação e regeneração de oliveira in vitro. Além disso, a 

luz é um fator fundamental para o desenvolvimento das plantas, seja por ação direta ou 

indireta na regulação do seu metabolismo. No entanto, as plantas não dependem apenas da 

presença ou ausência de luz, mas também da variação da qualidade luminosa (Erig & 

Schuch, 2005). 

Este trabalho teve como objetivos o estabelecimento in vitro de diferentes cultivares 

de oliveira sob diferentes tipos de luz e avaliação de diferentes combinações de zeatina e 

ácido giberélico no estabelecimento in vitro de oliveira cv. Koroneiki. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O presente trabalho foi dividido em dois experimentos realizados no Laboratório de 

Micropropagação de Plantas Frutíferas, Departamento de Fitotecnia da Faculdade de 

Agronomia Eliseu Maciel, da Universidade Federal de Pelotas, RS.  

As plantas matrizes de oliveira, mantidas em casa de vegetação, foram pulverizadas 

com o antibiótico Agrimicina (Estreptomicina) e o fungicida Cercobin (Thiophanate-methyl) 

nas doses de 2,4 e 0,7 g L-1 do produto comercial, respectivamente, visando diminuir a 

contaminação in vitro. 

Como explantes foram utilizados segmentos nodais com aproximadamente 1cm de 

comprimento, obtidos de brotações novas de plantas de oliveira das cultivares Picual, 

Frantoio e Koroneiki.  

Em laboratório foram retiradas as folhas dos segmentos nodais, na altura do pecíolo 

e, o material foi desinfestado com imersão em álcool 70% por 30 segundos, seguido de 

imersão em solução de hipoclorito de sódio (2,5% do princípio ativo), adicionado de uma 
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gota de Tween 20, durante 15 minutos. Após este período, o material foi lavado por 3 vezes 

em água destilada e submetido a dois experimentos. 

Experimento 1: Estabelecimento in vitro de cultivares de oliveira sob diferentes 

qualidades de luz 

Para o estabelecimento in vitro dos segmentos nodais o meio de cultura utilizado foi 

composto pelos sais e vitaminas de Murashige & Skoog (1962) (MS) adicionado de 8,8 µmol 

L-1 BAP + 4,33 µmol L-1 GA3 + 0,49 µmol L-1 IBA (ZACCHINI; AGAZIO, 2004). O pH foi 

ajustado para 5,8 antes da inclusão do ágar (0,8%) e autoclavado a 121ºC e 1,5 MPa por 20 

minutos. Foram utilizados tubos de ensaio (20 x 150 mm) com 8 mL de meio de cultura.  

Após a inoculação, os explantes foram mantidos em sala de crescimento a 25 ± 2ºC, 

no escuro, por uma semana. Depois disso, o material foi transferido para fontes de luz com 

diferentes comprimentos de onda: azul, verde e vermelha com a utilização de filtros 

coloridos de acetato de celulose, do tipo Lee Filters (Walworth Ind. Estate, Andover, 

England), a luz branca foi obtida através do uso de lâmpadas fluorescentes. Todo o material 

foi mantido sob fotoperíodo de 16 horas e densidade de fluxo de fótons de 27µmol m-2 s-1. 

O experimento constou de um fatorial A x B (A= cultivares, B= fontes de luz). As 

fontes de variação dos tratamentos foram cultivares: Picual, Frantoio e Koroneiki e fontes de 

luz: branca, azul, verde e vermelha, totalizando 12 tratamentos. O delineamento 

experimental utilizado foi inteiramente casualizado com quatro repetições por tratamento, 

Cada parcela experimental foi constituída por cinco tubos, contendo um explante cada.  

Foram realizadas avaliações aos 14, 21 e 28 dias quanto à percentagem de 

contaminação bacteriana, percentagem de contaminação fúngica e percentagem de 

explantes oxidados. Aos 45 dias de cultivo o material foi avaliado quanto à percentagem de 

sobrevivência, indicada pela coloração verde do segmento nodal, e quanto à percentagem 

de estabelecimento, que foi determinado pelo desenvolvimento de primórdios foliares 

(presença de folhas ou brotações). 
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Experimento 2: Estabelecimento in vitro da  cultivar Koroneiki em meio de cultura 

WPM  com combinações de zeatina e ácido giberélico (AG3) 

O meio de cultura utilizado para o estabelecimento dos segmentos nodais in vitro foi 

constituído pelos sais e vitaminas de WPM (Lloyd & Mccown, 1980) adicionado de duas 

concentrações de zeatina (10 e 20 µmol L-1) combinadas ou não com 10 µmol L-1 de ácido 

giberélico. O pH foi ajustado para 5,8 antes da inclusão do ágar (0,8%) e autoclavado a 

121ºC e 1,5 MPa por 20 minutos. Foram utilizados tubos de ensaio (20 x 150 mm) com 8 mL 

de meio de cultura.  

Após a inoculação, os explantes foram mantidos em sala de crescimento a 25 ± 2ºC, 

no escuro por um período de sete dias, visando a diminuição de oxidação. Depois disso o 

material foi transferido para luz, fotoperíodo de 16 horas e densidade de fluxo de fótons de 

27µmol m-2 s-1. O experimento constou de um fatorial A x B (A= concentrações de zeatina, 

B= com ou sem AG3). Os tratamentos constituiram-se de duas concentrações de zeatina (10 

e 20 µmol L-1) e ácido giberélico (com e sem), totalizando 4 tratamentos. O delineamento 

experimental utilizado foi inteiramente casualizado com quatro repetições por tratamento, 

onde cada repetição constituiu-se de cinco tubos, com um explante cada.  

Foram realizadas avaliações aos 7, 14 e 21 dias quanto à percentagem de 

contaminação bacteriana, percentagem de contaminação fúngica e percentagem de 

explantes oxidados. Aos 45 dias de cultivo o material foi avaliado quanto à percentagem de 

sobrevivência, indicada pela coloração verde do segmento nodal, e quanto à percentagem 

de estabelecimento, que foi determinado pelo desenvolvimento de primórdios foliares 

(presença de folhas ou brotações). 

Para os dois experimentos os dados foram submetidos à análise de variância e as 

médias dos tratamentos comparadas estatisticamente pelo teste de Duncan com 

probabilidade de 5% (α= 0,05), através do uso do programa estatístico SANEST (Zonta & 

Machado, 1987). Os dados de percentagem foram transformados em arco seno da raiz 
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quadrada de x/100, onde x é o percentual obtido, para de número médio de folhas e o 

número médio de brotações os dados foram transformados segundo raiz quadrada de x + 

0,5, em que x é o número obtido. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Experimento 1: Estabelecimento in vitro de cultivares de oliveira sob diferentes 

qualidades de luz 

Através da análise da variância verificou-se que houve diferenças significativas entre 

cultivares para a variável percentagem de oxidação (tabela 1A), para percentagem de 

sobrevivência houve diferenças significativas para luzes e para cultivares, e para a variável 

percentagem de estabelecimento houve diferenças significativas para a interação entre os 

fatores luzes e cultivares (tabela 3A).  

A cultivar Frantoio foi a que apresentou maior taxa de oxidação, aos 21 e 28 dias de 

cultivo em relação às demais cultivares utilizadas (tabela 1). No estabelecimento de 

diferentes cultivares de Prunus sp., Rodrigues et al. (2003) verificaram que uma de nove 

cultivares testadas, a cultivar Santa Rosa, apresentou maior percentual de oxidação que as 

demais. Estes autores atribuem isso ao fato de esta cultivar apresentar altas concentrações 

de compostos fenólicos totais, e os diferentes tipos de fenóis presentes nos tecidos, ao 

entrarem em contato com o oxigênio, sofrem reações de oxidação, cujos produtos 

resultantes são tóxicos, causando escurecimento e necrose do tecido vegetal. 

Para a variável percentagem de sobrevivência, a luz branca promoveu maiores 

médias (84,99%), sendo superior aos demais tipos de luz utilizados, e, dentre as cultivares, 

Koroneiki foi superior às demais, apresentando maiores médias (88,00%) (tabela 2). 

A luz branca promoveu maior taxa de estabelecimento e que assim como para 

sobrevivência, a cultivar Koroneiki também apresentou maiores taxas de estabelecimento 

(81,23%), mas não diferiu da Picual (65,34%) quando a luz branca foi utilizada. O mesmo 

aconteceu com a luz azul, embora tenha apresentado menores médias em comparação com 
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a luz branca, essas duas cultivares se mostraram melhores que a Frantoio. Quando a luz 

verde foi utilizada a cultivar Picual mostrou-se a melhor (34,65%) das três utilizadas (tabela 

3). 

Foi observada uma baixa taxa de contaminação neste experimento, para 

contaminação fúngica a média foi de 1,66%, não apresentando diferenças entre os 

tratamentos (tabela 2A), e para contaminação bacteriana foi nula. A baixa taxa de 

contaminação se deve a eficácia do processo de desinfestação utilizado para essas 

cultivares. 

Experimento 2: Estabelecimento in vitro da  cultivar Koroneiki em meio de cultura 

WPM com combinações de zeatina e ácido giberélico (AG3) 

Através da análise da variância verificou-se que para as variáveis percentagem de 

contaminação fúngica (tabela 4A) e percentagem de estabelecimento não houve diferenças 

significativas entre os tratamentos (tabela 5A). Para percentagem sobrevivência e 

percentagem de formação de calos observou-se diferenças significativas para o fator (AG3) 

(tabela 5A). Não foram observadas contaminação bacteriana e oxidação durante as 

avaliações.  

No presente trabalho, a média de contaminação observada foi de 26,3% , aos 28 

dias de cultivo. No estabelecimento in vitro de meristemas de Pyrus spp., Erig e Fortes 

(2002) observaram taxa de contaminação (fúngica + bacteriana) de 18,8%. Para cultivares 

de macieira, Erig e Schuch (2003) obtiveram taxa quase nula de contaminação fúngica 

(1,4%). 

A média de explantes estabelecidos de oliveira cultivar Koroneiki foi de 51,05%, 

Rocha et al. (2005) observaram médias de 99,6% de estabelecimento in vitro de segmentos 

nodais de Prunus Mr.S. 2/5, e assim, como no presente trabalho, não observaram explantes 

oxidados. 

Para sobrevivência observou-se diferenças para presença e ausência de AG3, onde 

houve maior percentagem de sobrevivência quando utilizados os meios sem adição de AG3. 
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Pode-se observar também que os explantes estabelecidos em meio com combinação de 

zeatina e AG3 apresentaram formação de calos nas extremidades cortadas, já quando AG3 

não foi adicionado a percentagem foi estatisticamente inferior (tabela  4). 

Ao contrário do presente trabalho, onde observou-se formação de calos quando 

adicionado AG3 ao meio de cultura em combinação com zeatina, Khan et al. (2002) no 

cultivo in vitro de oliveira cv. Leccino não observaram calos quando utilizaram 

concentrações de 0 a 8 µM de AG3, somente quando utilizaram KIN (cinetina) e BAP, estes 

autores atribuem formação de calos ao acúmulo de citocininas nos brotos.   

 

CONCLUSÕES 

De acordo com os resultados obtidos na presente pesquisa pode-se concluir que: 

• Há maior sobrevivência da cultivar Koroneiki quando cultivada sob luz branca; 

• As cultivares Koroneiki e Picual apresentam maior taxa de estabelecimento in vitro 

quando cultivadas sob luz branca; 

• A combinação de zeatina e AG3 nas concentrações testadas não é eficaz para o 

estabelecimento in vitro de oliveira cv. Koroneiki  
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Tabela 1 - Média de explantes oxidados aos 14, 21 e 28 dias de cultivo in vitro de diferentes 

cultivares de oliveira (Picual, Frantoio e Koroneiki) independente da qualidade de luz 

utilizada 

Dias Cultivares 

14 21 28 

Frantoio  2,49 a 11,36 a 30,06 a 

Koroneiki  1,01 a 1,01 b 4,83 b 

Picual  0,33 a 1,33 b 2,49 b 

Médias seguidas de mesma letra minúsculas nas colunas não diferem entre si pelo teste de 

Duncan ao nível de 5% de probabilidade de erro. 

 

Tabela 2 - Média de explantes sobreviventes aos 45 dias de cultivo de diferentes cultivares 

de oliveira (Picual, Frantoio e Koroneiki) sob diferentes qualidades de luz (branca, azul, 

verde e vermelha) 

Cultivares Médias 

Koroneiki  88,00 a 

Picual  36,33 b 

Frantoio  32,39 b 

Luzes Médias 

Branca  84,99 a 

Verde  51,84 b 

Vermelha  48,32 b 

Azul  27,07 b 

Médias seguidas de mesma letra minúscula na coluna não difere entre si pelo teste de 

Duncan ao nível de 5% de probabilidade de erro. 
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Tabela 3 - Média de explantes estabelecidos aos 45 dias de cultivo in vitro de diferentes 

cultivares (Picual, Frantoio e Koroneiki) sob diferentes qualidades de luz (branca, azul, verde 

e vermelha) 

Luzes Cultivares 

Branca Vermelha Azul Verde 

Koroneiki  81,23 a A 1,33 a B 19,57 a B 1,33 b B 

Picual  65,34 a A 1,33 a C 8,01 ab BC 34,65 a AB 

Frantoio  15,11 b A 5,27 a A 0,00 b A 1,33 b A 

Médias seguidas de mesma letra minúsculas nas colunas, e maiúsculas nas linhas, não 

diferem entre si pelo teste de Duncan ao nível de 5% de probabilidade de erro. 

 

Tabela 4 - Média de sobrevivência, e formação de calos de explantes de oliveira cv. 

Koroneiki cultivadas in vitro em meio de cultura WPM com combinações de zeatina e AG3 

Variáveis 
AG3 

Sobrevivência (%) Formação de calos (%) 

Sem 82,57 a 11,11 b 

Com 53,50 b 50,00 a 

Médias seguidas de mesma letra minúscula na coluna não difere entre si pelo teste de 

Duncan ao nível de 5% de probabilidade de erro. 
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ARTIGO 2 

 

ESTABELECIMENTO IN VITRO DE OLIVEIRA CV. ARBEQUINA PARA INÍCIO DA 

MICROPROPAGAÇÃO 

 

(Normas Revista Ciência Rural) 
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Estabelecimento in vitro de oliveira cv. Arbequina para início da micropropagação 

In vitro establishment of olive tree cultivar Arbequina for micropropagation starting 

 

RESUMO- A utilização de técnicas de cultura de tecidos com o objetivo de melhorar a 

rentabilidade das culturas, tem-se apresentado como um instrumento importante que pode ser 

explorado pelos pesquisadores, produzindo plantas com elevada qualidade sanitária. Este trabalho 

teve como objetivo determinar o meio de cultura e a concentração de zeatina adequadas no 

estabelecimento in vitro de oliveira Arbequina. Foram utilizados segmentos nodais (1cm), obtidos 

de plantas mantidas em casa de vegetação. Em laboratório, o material foi desinfestado com álcool 

70% (1 minuto) e solução de hipoclorito de sódio (2,5%), por 15 minutos e inoculado em meio MO, 

MS ou WPM, adicionados de diferentes concentrações de zeatina (0, 2 e 4 mg L
-1
). O material foi 

mantido em sala de crescimento a 25±2ºC, no escuro, por uma semana. Depois, foi transferido 

para luz, fotoperíodo de 16 horas e densidade de fluxo de fótons de 27µmol m
-2
 s
-1
. Aos 7, 14 e 21 

dias o material foi avaliado quanto à percentagem de contaminação bacteriana, percentagem de 

contaminação fúngica e percentagem de explantes oxidados. Aos 45 dias de cultivo, o material foi 

avaliado quanto à percentagem de sobrevivência, percentagem de estabelecimento, número de 

brotações, comprimento de brotações e número de folhas. Os resultados permitiram concluir que o 

material mantido em meio WPM apresentou melhores resultados, seguidos do meio MO. 

Palavras-chave: Oleaceae, Olea europaea, produção de mudas, micropropagação 

 

ABSTRACT- The use of tissues culture techniques aiming to improve the profitability of the 

cultures has presented as an important tool that may be explored by researchers to produce plants 

with high sanitary quality. This work aimed to determine both the suitable culture medium and 

zeatin concentration for in vitro establishment of olive tree cultivar Arbequina. The 1cm nodal 

segments were obtained from plants grown in the greenhouse. In the laboratory, the material was 

disinfested with 70% alcohol (1 minute) and in a 2.5% hypochlorite solution for 15 minutes. Then 
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they were inoculated onto MO, MS or WPM medium enriched of different zeatin concentrations (0, 

2 and 4 mg L
-1
). The material was kept in growth room at 25±2ºC under dark conditions for a week. 

After darkness, they were transferred to light, 16-hour photoperiod and photon flux density of 

27µmol m
-2
 s
-1
. At the 7th, 14th and 21st day, the fungal and bacterial contamination and explants 

oxidation percentage were evaluated. At the 45th day of cultivation the material was assessed 

regarding to the survival rate, establishment of explants, shoots number and length, and leaves 

number. The present research concluded that the WPM medium showed the better performances, 

followed by MO medium. 

Key words: Oleaceae, Olea europaea, seedlings production, micropropagation 

INTRODUÇÃO 

A oliveira (Olea europaea L.) pertence à família Oleaceae e esta família inclui até 30 

gêneros e 600 espécies distribuídas por regiões tropicais e temperadas (CORRÊA et al., 2002; 

OLIVEIRA & ABRAHÃO, 2006). É originária da região geográfica que vai desde o sul do 

Cáucaso até as planícies do Irã, Palestina e zona costeira da Síria e estendeu-se até povoar todos os 

países às margens do Mediterrâneo (MESQUITA et al., 2006). 

Na Espanha, a cultivar Arbequina é uma das mais importantes devido as suas características 

de vigor vegetativo, precocidade, alto rendimento em azeite e boa resistência ao ataque de pragas e 

doenças (OLIVEIRA et al., 2003).  

 Apesar de ser uma cultura introduzida no Brasil há muitas décadas, o cultivo da oliveira não 

prosperou, devido à falta de estudos científicos e da adaptação tecnológica, não havendo plantio em 

escala comercial (MESQUITA et al., 2006; OLIVEIRA et al., 2006a). Dos países da América do 

Sul, o Brasil é um dos maiores importadores de produtos de oliveira, sendo a Argentina um dos 

maiores fornecedores, além da Espanha e Portugal (PIO et al., 2005). Nos últimos anos, a 

olivicultura passou a despertar interesse entre produtores rurais, principalmente no Sul de Minas 

Gerais (OLIVEIRA et al., 2006). 
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A utilização de técnicas de cultura de tecidos com o objetivo de melhorar a rentabilidade das 

culturas, tem-se apresentado como um instrumento importante que pode ser explorado pelos 

pesquisadores (OLIVEIRA et al., 2006a), produzindo plantas com elevada qualidade sanitária 

(SOUZA et al., 2006). Durante o estabelecimento in vitro, a adição de fitorreguladores tem o 

objetivo principal de suprir as possíveis deficiências dos teores endógenos de hormônios nos 

explantes que se encontram isolados das regiões produtoras na planta-matriz. Simultaneamente, a 

adição de fitorreguladores estimula certas respostas como o alongamento ou a multiplicação da 

parte aérea. A adição de citocinina é favorável e pode variar bastante em função da espécie e do tipo 

de explante (GRATTAPAGLIA & MACHADO, 1998). 

A utilização do meio MO adicionado de zeatina promoveu maior número de folhas que os 

outros meios utilizados no cultivo de oliveira Maderensis (SANTOS et al., 2003). No cultivo de 

oliveira Chondrolia Chalkidikis, Grigoriadou et al. (2002) observaram que entre os meios de cultura 

testados para esta cultivar, o meio WPM promoveu os melhores resultados, e a combinação de 20 

µM de zeatina com 10 µM de GA3 afetou positivamente o número de brotação por explante. 

Visando a produção de mudas de oliveira via cultura de tecidos, este trabalho teve como 

objetivo determinar o meio de cultura e concentração de zeatina adequada no estabelecimento in 

vitro de oliveira Arbequina. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

O presente trabalho foi realizado no Laboratório de Micropropagação de Plantas Frutíferas, 

Departamento de Fitotecnia da Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel, da Universidade Federal de 

Pelotas, RS.  

Para o estabelecimento in vitro foram utilizados segmentos nodais com aproximadamente 

1cm de comprimento, obtidos de brotações novas de plantas de oliveira ‘Arbequina’, mantidas em 

casa de vegetação. 

Visando diminuir a contaminação in vitro, as mudas foram pulverizadas com o antibiótico 

Agrimicina (Estreptomicina) e o fungicida Cercobin, nas doses de 2,4 e 0,7 g L-1, respectivamente. 
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Em laboratório foram retiradas as folhas na altura do pecíolo e o material foi desinfestado com 

imersão em álcool 70% por 1 minuto, seguido de imersão em solução de hipoclorito de sódio (2,5% 

do principio ativo), adicionado de uma gota de Tween 20, durante 15 minutos. Após este período, o 

material foi lavado por 3 vezes em água destilada esterilizada e retirados os explantes (segmentos 

nodais). 

Os meios de cultura utilizados foram constituídos pelos sais e vitaminas do meio MO 

(RUGINI, 1984), pelos sais e vitaminas do meio MS (MURASHIGE & SKOOG, 1962) e pelos sais 

e vitaminas do meio WPM (LLOYD & MCCOWN, 1980), adicionados de diferentes concentrações 

de zeatina (zero, dois e quatro mg.L-1). 

 O pH (5,8) foi ajustado antes da inclusão do ágar (0,8%) e o meio foi autoclavado a 121ºC e 

1,5 atm por 20 minutos. Foram utilizados tubos de ensaio (20x150 mm) com oito mL de meio de 

cultura. Após a inoculação, os explantes foram mantidos em sala de crescimento a 25 ± 2ºC, no 

escuro, por um período de sete dias, visando a diminuição de oxidação. Depois desse período, o 

material foi transferido para luz, fotoperíodo de 16 horas e densidade de fluxo de fótons de 27 µmol 

m-2 s-1. 

Os tratamentos constituiram-se de três meios de cultura (MO, MS e WPM) e três 

concentrações de zeatina (zero, dois e quatro mg.L-1), num fatorial 3x3, totalizando nove 

tratamentos. O delineamento experimental utilizado foi inteiramente casualizado com quatro 

repetições por tratamento, onde cada repetição constituiu-se de cinco tubos, com um explante cada.  

Foram realizadas avaliações aos sete, quatorze e vinte e um dias quanto à percentagem de 

contaminação bacteriana, percentagem de contaminação fúngica e percentagem de explantes 

oxidados. Aos 45 dias de cultivo, o material foi avaliado quanto à percentagem de sobrevivência, 

indicada pela coloração verde do segmento nodal, quanto à percentagem de estabelecimento, que 

foi determinado pelo desenvolvimento de primórdios foliares (presença de folhas ou brotações), 

número de brotações, comprimento de brotações e número de folhas/brotação. 
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 Os dados foram submetidos à análise de variância e as médias dos tratamentos comparadas 

estatisticamente pelo teste de Duncan (α=0,05), através do uso do programa estatístico SANEST 

(ZONTA & MACHADO, 1987). Os dados foram transformados em arco seno da raiz quadrada de 

x/100, onde x é o percentual obtido.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Através da análise da variância verificou-se que houve diferenças significativas para o fator 

meio para a variável contaminação fúngica aos 14 e 21 dias de cultivo (tabela 6A). Para as variáveis 

oxidação e contaminação bacteriana não houve diferenças entre os tratamentos (tabelas 7A e 8A). 

Já para as variáveis percentagem de sobrevivência, percentagem de explantes estabelecidos (tabela 

9A) e número médio de brotações, também houve diferenças para o fator meio. Para as demais 

variáveis não houve diferenças entre os tratamentos (tabela 10 A). 

Na tabela 1 pode-se observar que os explantes cultivados em meio MS apresentaram maior 

percentagem de contaminação fúngica (92,95%). De acordo com Erig & Schuch (2003) as plantas 

lenhosas, onde se inclui a maioria das plantas frutíferas, apresentam dificuldades para o 

estabelecimento in vitro, principalmente devido à contaminação e oxidação. 

 A maior contaminação fúngica também pode ter ocorrido por ainda não ter se estabelecido 

um protocolo de desinfestação de oliveira para esta cultivar. Para sobrevivência, estabelecimento e 

número de brotações, os explantes cultivados em meio WPM apresentaram as maiores médias, não 

diferindo de quando cultivados no meio MO (tabela 1). 

 A baixa taxa de sobrevivência e de estabelecimento também se deve pela alta percentagem 

de contaminação, e não em relação aos meios de cultura utilizados. Também foi observado que 

todos os explantes sobreviventes estavam estabelecidos, sendo que isso nem sempre pode ser um 

indicativo, pois a sobrevivência nem sempre indicará estabelecimento (ERIG & SCHUCH, 2003).  

Os explantes estabelecidos em meio MO + 4 mg L-1 de zeatina apresentaram uma melhor 

aparência visual em relação aos demais (figura 1), embora não tenha sido estatisticamente o melhor 

meio de cultura para sobrevivência e estabelecimento.  
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No estabelecimento in vitro de aceroleira, Melo et al. (1999) não observaram diferenças para 

número de brotações entre os meios utilizados (MS, WPM, DKW), ao contrário do verificado neste 

trabalho, onde observaram-se diferenças entre os meios de cultivo para o número de brotações de 

oliveira, onde o meio WPM proporcionou maiores médias seguido do meio MO. No 

estabelecimento in vitro de mirtilo cv. Florida, Erig & Schuch (2005) obtiveram médias de 88,64% 

de sobrevivência, independente da constituição dos fitorreguladores utilizados, e 70,74% de 

estabelecimento quando utilizaram o meio de cultura WPM acrescido de 24,6 µM de 2iP. No 

presente trabalho as maiores médias de sobrevivência e estabelecimento foram obtidas quando se 

utilizou o meio WPM, independente da utilização do fitorregulador, pois só houve diferença para o 

fator meio de cultura. 

Em experimento de estabelecimento de oliveira, Koroneiki, Roussos & Pontikis (2002) 

utilizaram diferentes meios de cultura, incluindo MO, WPM, DKW, e observaram que os explantes 

apresentaram melhores respostas quando cultivados por um mês em meio DKW modificado. Em 

experimento seguinte, estes autores também observaram que adição de 1-2 mg L-1 de zeatina ou 

0,1-0,2 mg L-1 de TDZ promoveram maior número de brotos, média de 1,5 brotos. De acordo com 

Roussos & Pontikis (2002), a zeatina é preferida pela oliveira, mas é uma citocinina extremamente 

cara e poderia ser substituída no meio de cultura por uma combinação de TDZ com giberelina.  

CONCLUSÕES 

De acordo com os resultados obtidos na presente pesquisa pode-se concluir que: 

• Os meios de cultura WPM e MO proporcionam melhores resultados no estabelecimento de 

oliveira Arbequina 
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Figura 1- Explantes estabelecidos de oliveira (Olea europaea L.) Arbequina, aos 45 dias de 

cultivo, em diferentes meios de cultura MS (A), MO (B) e WPM (C) com as respectivas 

concentrações de zeatina (0, 2 e 4 mg L-1). 

 

Tabela 1- Média de contaminação bacteriana, contaminação fúngica, oxidação, sobrevivência, 

estabelecimento, número médio de brotações, comprimento de brotações e número de 

folhas/brotação de explantes de oliveira (Olea europaea L.) Arbequina em diferentes meios de 

cultura e concentrações de zeatina 

Meios 
Avaliação Variáveis 

MS MO WPM 

Contaminação bacteriana (%) 2,37 a 1,33 a 0,32 a 

Contaminação fúngica (%) 92,95 a 75,71 b 67,56 b 

21
 d
ia
s 

Oxidação (%) 1,33 a 0,59 a 0,00 a 

Sobrevivência (%) 3,68 b 15,25 ab 24,14 a 

Estabelecimento (%) 3,68 b 15,25 ab 24,14 a 

Número de brotações 0,15 b 0,36 ab 0,48 a 

Comprimento brotações (cm) 0,09 a 0,17 a 0,10 a 

45
 d
ia
s 

Número de folhas/brotação 0,47 a 1,31 a 1,12 a 

Médias não seguidas de mesma letra minúsculas nas linhas diferem entre si pelo teste de Duncan ao nível de 5% de 

probabilidade. 

A
S 

B
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C
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ARTIGO 3 

 

TIPOS E CONCENTRAÇÃO DE CITOCININAS NO ESTABELECIMENTO E 

MULTIPLICAÇÃO IN VITRO DE OLIVEIRA CV. ARBEQUINA 

 

(Normas Revista Brasileira de Fruticultura) 
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Tipos e concentração de citocininas no estabelecimento e multiplicação in vitro de 

oliveira cv. Arbequina 

 

Types and concentration of cytokinins on in vitro establishment and multipliccation of 

olive tree cv. Arbequina 

 

Resumo- Este trabalho teve como objetivo avaliar diferentes citocininas e concentrações no 

estabelecimento e na multiplicação in vitro de oliveira. Para isso foram realizados dois 

experimentos: No experimento 1 foram utilizados segmentos nodais (1cm), obtidos de 

plantas mantidas em casa de vegetação. Em laboratório, o material foi desinfestado com 

álcool 70% (um minuto) e solução de hipoclorito de sódio 2,5% de coloro ativo (10 

minutos). Os tratamentos constituíram-se de diferentes citocininas (BAP, zeatina e 2iP) e de 

concentrações de citocinina (0, 2 e 4 mg L-1) adicionadas ao meio MO. O material foi 

mantido em sala de crescimento a 25±2ºC, no escuro, por uma semana. Depois, foi 

transferido para luz, fotoperíodo de 16 horas e densidade de fluxo de fótons de 27µmol m-2 

s-1. Aos 7, 14 e 21 dias o material foi avaliado quanto à percentagem de contaminação 

bacteriana, percentagem de contaminação fúngica e percentagem de explantes oxidados. 

Aos 45 dias de cultivo, o material foi avaliado quanto à percentagem de sobrevivência, 

percentagem de estabelecimento, número de brotações, comprimento de brotações e número 

de folhas. Para as variáveis sobrevivência e estabelecimento a concentração de 2 mg L-1 de 

BAP promoveu melhores resultados. Para as demais variáveis (número de brotações, 

comprimento de brotação e número de folhas por brotação) a concentração de 2 mg L-1 de 

BAP também promoveu as maiores médias, não diferindo de zeatina para número de brotos. 

Conclui-se que a utilização de 2 mg L-1 BAP é eficiente no estabelecimento  in vitro da 

cultivar Arbequina. No experimento 2 foram utilizados segmentos nodais de plantas de 

oliveira cultivadas in vitro, com 2 gemas e sem ápice. Os tratamentos foram os mesmos do 

experimento 1. Após a inoculação, o material foi mantido em sala de crescimento 

fotoperíodo de 16 horas e densidade de fluxo de fótons de 27µmol m-2 s-1. Aos 60 dias o 

material foi avaliado quanto ao número médio de brotações por explante, comprimento 

médio de brotação e número médio de folhas por brotação. Foi observado que para número 

de brotações, a concentração de 4 mg L-1 de zeatina proporcionou maior número de 

brotações, não apresentando diferenças significativas de quando a concentração de 2 mg L-1 
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de zeatina foi utilizada. O mesmo aconteceu com a variável número médio de folhas, 

embora a maior média de folhas tenha sido obtida com 2 mg L-1. Para a variável 

comprimento de brotação não houve diferenças entre os tratamentos. Conclui-se que a 

utilização de 2 mg L-1 de zeatina é eficiente para a multiplicação in vitro da cultivar 

Arbequina. 

Termos para indexação: micropropagação, regulador de crescimento, BAP, zeatina. 

Abstract -This work aimed to evaluate different cytokinins and concentrations on in vitro 

establishment and multiplication of olive tree. Two experiments were performed: In the first 

experiment nodals segments (1cm) obtained from plants grown in greenhouse. In the 

laboratory, the material was disinfested with 70% alcohol (1 minute) and in a 2,5 

hypochlorite solution (10 minutes). The treatments constituted different cytokinins (BAP, 

zeatina and 2iP) and concentrations (0, 2 and 4 mg L-1) added to the MO medium. The 

material was kept in growth room at 25±2ºC under dark conditions for a week. After 

darkness, they were transferred to light, 16-hour photoperiod and photon flux density of 

27µmol m-2 s-1. On the 7th, 14th and 21st day, the fungal and bacterial contamination and 

explants oxidation percentage were evaluated. On the 45th day of cultivation the material 

was assessed regarding to the survival rate, establishment of explants, shoots number and 

length, and leaves number. For survival and establishment variables, 2 mg L-1 of BAP 

provides the best results. For others variables (shoots number and length and leaves number 

per shoots) the 2 mg L-1 of BAP also provides the highest averages, no differing between 

zeatin and shoots number. The use of 2 mg L-1 BAP is effective for in vitro establishment of 

cultivar Arbequina. In the second experiment, nodals segments of olive tree cultivated in 

vitro, with two buds and without apex were used. The treatments were the same used in the 

first experiment. After inoculation, the material was kept in growth room of 16-hours 

photoperiod and photon flux density of 27µmol m-2 s-1. On the 60th days, the average 

number of shoots per explants, length shoots and leave numbers per shoots were evaluated. 

It was observed for shoot numbers, 4 mg L-1 zeatin concentration provides greatest shoots 

number, no presenting significant differences for use 2 mg L-1 concentration. The same 

occurred with leaves number, although the greatest leaves average has been obtained with 2 

mg L-1, there is no difference for length shoots between treatments. The use of 2 mg L-1 

zeatin is efficient for in vitro multiplication to cultivar Arbequina. 

Index terms: micropropagation, growth regulator, BAP, zeatina. 
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Introdução 

A oliveira (Olea europaea L.) pertence à família Oleaceae, na qual estão incluídos 

cerca de 30 gêneros e 600 espécies (KHAN et al., 2002), distribuídas em todos os 

continentes com exceção da Antártica (CONDE et al., 2008). A cultivar Arbequina é de 

origem espanhola e muito apreciada pela precoce entrada em produção, elevada 

produtividade, bom rendimento graxo e excelente qualidade do azeite produzido 

(COUTINHO et al., 2007a). 

De acordo com Oliveira et al. (2003), o consumo de azeitonas e azeite de oliva no 

Brasil é suprido com importações, principalmente de países como Argentina, Peru, Chile, 

Espanha e Portugal. Devido a isso, a obtenção de mudas de qualidade poderia viabilizar o 

cultivo econômico dessa planta no Brasil. 

As plantas de oliveira podem ser multiplicadas de diversas maneiras, sendo possível 

a aplicação de técnicas de multiplicação vegetativa através de estacas lenhosas grossas, 

estacas semi-lenhosas, microestacas e, mais recentemente, tem-se trabalhado com a 

micropropagação desta espécie (COUTINHO et al., 2007).  

A estaquia é um método de propagação muito utilizado, mas sua viabilidade depende 

da capacidade da formação de raízes, da qualidade do sistema radicular formado e do 

desenvolvimento posterior da planta propagada (PIO et al., 2005). O cultivo in vitro, por 

meio da micropropagação, é um método viável de propagação podendo assegurar a 

uniformidade dos pomares, além de possibilitar a produção de mudas com alta sanidade e 

acelerar os métodos de propagação convencional, por meio do rejuvenescimento in vitro 

(SILVA et al., 2003; SOUZA et al., 2008) 

Durante o estabelecimento in vitro, a adição de fitorreguladores tem o objetivo 

principal de suprir as possíveis deficiências dos teores endógenos de hormônios nos 

explantes que se encontram isolados das regiões produtoras na planta-matriz. 

Simultaneamente, a adição de fitorreguladores estimula certas respostas tais como 

alongamento ou multiplicação da parte aérea (GRATTAPAGLIA & MACHADO, 1998).  

Na fase de multiplicação in vitro um dos objetivos é a maximização da multiplicação 

de gemas (CHAVES, 2005; SOUZA et al., 2008). De acordo com Khan et al. (2002), os 

reguladores de crescimento e a composição do meio de cultura são fatores essenciais para a 

proliferação e regeneração de oliveira in vitro. A citocinina é indispensável nesta fase para a 

quebra da dominância apical e a indução da proliferação de gemas axilares (CHAVES, 
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2005; SOUZA et al., 2008). As concentrações de citocininas para a multiplicação estão 

entre 0,1 e 5,0 mg L-1, e entre as citocininas comercialmente disponíveis a 

benzilaminopurina (BAP), geralmente apresenta melhores resultados (GRATTAPAGLIA & 

MACHADO, 1998; SCHUCH & ERIG, 2005). 

Na micropropagação da oliveira, a zeatina é uma citocinina muito utilizada e aceita 

desde o trabalho pioneiro de Rugini (1984) proporcionando resultados satisfatórios no 

cultivo in vitro dessa espécie (LEVA et al., 1994; PEIXE et al., 2007). Mas devido ao seu 

custo alto, e à concentração normalmente recomendada que varia de 4,56 (1 mg L-1) a 45,6 

µM (10 mg L-1) (PEIXE et al., 2007), uma das alternativas para diminuir os custos seria a 

substituição da mesma por outros reguladores de crescimento ou até mesmo combinações 

dos mesmos (DUTRA et al., 2004).  

Buscando alternativas para substituir a utilização da zeatina ou diminuir a 

concentração desta no meio de cultura, objetivou-se com este trabalho avaliar diferentes 

citocininas e concentrações no estabelecimento e multiplicação in vitro de oliveira cultivar 

Arbequina. 

 

Material e métodos 

O presente trabalho foi dividido em dois experimentos realizados no Laboratório de 

Micropropagação de Plantas Frutíferas, Departamento de Fitotecnia da Faculdade de 

Agronomia Eliseu Maciel, da Universidade Federal de Pelotas, RS.  

Experimento 1:  Tipos e concentrações de citocininas no estabelecimento in vitro de 

oliveira  

Para o estabelecimento in vitro foram utilizados segmentos nodais com 

aproximadamente 1 cm de comprimento, obtidos de brotações novas de plantas de oliveira 

Arbequina. Visando diminuir a contaminação in vitro, as plantas matrizes de oliveira, 

mantidas em casa de vegetação, foram pulverizadas com o antibiótico Agrimicina 

(Estreptomicina) e fungicida Cercobin (Thiophanate-methyl) nas doses de 2,4 e 0,7 g L-1 do 

produto comercial, respectivamente. 

Em laboratório foram retiradas as folhas na altura do pecíolo e o material foi 

desinfestado com imersão em álcool 70% por 1 minuto, seguido de imersão em solução de 

hipoclorito de sódio (2,5% do principio ativo), adicionado de uma gota de Tween 20, 
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durante 10 minutos. Após este período, o material foi lavado por 3 vezes em água destilada 

esterilizada e retirado os explantes (segmentos nodais). 

O meio de cultura utilizado foi constituído pelos sais e vitaminas do MO (RUGINI, 

1984) + 100 mg L-1 de inositol + 30 g L-1 de sacarose + 2,19 g L-1 de glutamina, acrescids de 

diferentes citocininas (benzilaminopurina, zeatina e isopenteniladenina) e diferentes 

concentrações destas citocinina (zero, dois e quatro mg L-1). O pH (5,8) foi ajustado antes 

da inclusão do ágar (0,8%) e o meio foi autoclavado a 121ºC e 1,5 atm por 20 minutos. 

Foram utilizados tubos de ensaio (20x150 mm) com seis mL de meio de cultura.  

Após a inoculação, os explantes foram mantidos em sala de crescimento a 25 ± 2ºC, 

no escuro, por um período de sete dias, visando a diminuição de oxidação. Depois desse 

período, o material foi transferido para luz, fotoperíodo de 16 horas e densidade de fluxo de 

fótons de 27 µmol m-2 s-1. 

O delineamento experimental utilizado foi inteiramente casualizado com quatro 

repetições por tratamento, onde cada repetição constituiu-se de cinco tubos, com um 

explante cada. Foram realizadas avaliações aos sete, quatorze e vinte e um dias quanto à 

percentagem de contaminação bacteriana, percentagem de contaminação fúngica e 

percentagem de explantes oxidados. Aos 45 dias de cultivo, o material foi avaliado quanto à 

percentagem de sobrevivência, indicada pela coloração verde do segmento nodal, quanto à 

percentagem de estabelecimento, que foi determinado pelo desenvolvimento de primórdios 

foliares (presença de folhas ou brotações), número de brotações, comprimento de brotações 

e número de folhas/brotação. Os dados foram submetidos à análise de variância e as médias 

dos tratamentos comparadas estatisticamente pelo teste de Duncan (α=0,05), através do uso 

do programa estatístico SANEST (ZONTA & MACHADO, 1987). Os dados de 

percentagem foram transformados em arco seno da raiz quadrada de x/100, onde x é o 

percentual obtido, para número médio de folhas e o número médio de brotações os dados 

foram transformados segundo raiz quadrada de x + 0,5, em que x é o número obtido. 

Experimento 2: Tipos e concentrações de citocininas na multiplicação in vitro de 

oliveira  

Para a multiplicação in vitro foram utilizados segmentos caulinares com duas gemas, 

sem ápice com aproximadamente 1cm de comprimento, obtidos de brotações de plantas de 

oliveira Arbequina cultivadas in vitro.  
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O meio de cultura e os trtamentos utilizados foram os mesmos do experimento 

anterior. E foram utilizados frascos contendo 30 mL de meio de cultura. Após a inoculação, 

os explantes foram mantidos em sala de crescimento a 25 ± 2ºC, fotoperíodo de 16 horas e 

densidade de fluxo de fótons de 27 µmol m-2 s-1. 

 O delineamento experimental utilizado foi inteiramente casualizado com quatro 

repetições por tratamento com quatro repetições por tratamento, onde cada repetição 

constituiu-se um frasco com quatro explantes cada. Aos 60 dias de cultivo o material foi 

avaliado quanto ao número médio de brotações, comprimento médio de brotações e número 

de folhas/brotação. Os dados foram submetidos à análise de variância e as médias dos 

tratamentos comparadas estatisticamente pelo teste de Duncan (α=0,05), através do uso do 

programa estatístico SANEST (ZONTA & MACHADO, 1987). Os dados de número médio 

de folhas e o número médio de brotações foram transformados segundo raiz quadrada de x + 

0,5, em que x é o número obtido. 

 

Resultados e discussão 

Experimento 1:  Tipos e concentrações de citocininas no estabelecimento in vitro de 

oliveira  

Através da análise da variância verificou-se que não houve diferenças significativas 

para as variáveis percentagem de contaminação fúngica, percentagem de contaminação 

bacteriana e para percentagem de oxidação (tabela 11A a 13A). Para percentagem de 

sobrevivência e percentagem de estabelecimento houve diferenças para interação entre 

citocininas e concentração de citocinina (tabela 14A). Já para as variáveis número médio de 

brotações, comprimento de brotação e número médio de folhas por brotação houve 

diferenças significativas para citocininas e para concentração de citocinina (tabela 15A).  

No desdobramento das médias pelo teste de Duncan verificou-se que para 

percentagem de explantes estabelecidos e percentagem de explantes sobreviventes a 

utilização de 2 mg L-1 proporcionou as maiores médias (29,50%) sendo superior as demais 

concentrações e citocininas utilizadas (tabela 1). A utilização de 2 mg L-1 de  BAP também 

proporcionou melhores resultados para as demais variáveis avaliadas apresentando as 

maiores médias. Somente para número médio de brotações que o BAP não apresentou 

diferenças da zeatina (tabelas 2 e 3).  
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A maior média de percentagem de explantes sobreviventes e explantes estabelecidos 

observada neste trabalho foi de 29, 5%, já no estabelecimento in vitro de Pyrus calleryana, 

Moraes et al. (2004) observaram que somente 23,5% dos explantes sobreviveram e tiveram 

capacidade de proliferação, e a partir destes resultados estes autores consideraram essa 

percentagem muito baixa quando comparada ao estabelecimento de outras espécies. No caso 

do presente trabalho, a baixa taxa de sobrevivência e de estabelecimento se deve a perda do 

material nos dias seguintes ao estabelecimento, devido a contaminação bacteriana (39,77%), 

contaminação fúngica (12,41%) e oxidação dos explantes (35,54%). 

De acordo com Moraes et al. (2004), a contaminação bacteriana em espécies lenhosas 

são geralmente de origem endógena, assim, os processos de desinfestação são pouco 

eficientes. Rodrigues et al. (2003) e Couto et al. (2003) relatam que para gênero Prunus 

também há problemas como oxidação e contaminação durante a fase de estabelecimento in 

vitro. No estabelecimento in vitro de macieira (Malus domestica Borkh.).  

No estabelecimento in vitro de Physalis peruviana, Chaves et al (2005) obtiveram 

maior número de brotações (1,75) quando utilizaram meio MS ¾ adicionado de 0,3 mg L-1 

de BAP, todavia essa concentração de BAP proporcionou menor comprimento médio das 

brotações (1,73 cm), ao contrário deste trabalho, onde a utilização de BAP, neste caso, 

numa concentração menor das utilizadas (2 mg L-1), proporcionou as maiores médias de 

comprimento de brotação. Esses resultados corroboram com os resultados de Souza et al. 

(2008) no trabalho de multiplicação de pitangueira, onde estes autores concluíram que na 

multiplicação desta espécie deve ser utilizada a menor concentração de BAP utilizada, 

apresentando resultados satisfatórios e tendo menor custo. 

No presente trabalho, as maiores médias para todas as variéveis analisadas foram 

obtidas quando o meio foi adicionado de 2 mg L-1 de BAP, podendo ser observado na figura 

1. 

Experimento 2: Tipos e concentrações de citocininas na multiplicação in vitro de 

oliveira  

Através da análise da variância verificou-se que para a variável número médio de 

brotações houve diferenças significativas para concentrações de citocininas, já para a 

variável número médio de folhas por brotação houve diferenças para a interação entre 

citocininas e concentrações. Para comprimento médio de brotações não foram observadas 

diferenças entre os tratamentos (tabela 16A).  
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No desdobramento das médias pelo teste de Duncan verificou-se que para número 

médio de brotações, a concentração de 4 mg L-1 proporcionou os melhores resultados, 

embora não tenha sido observada diferença estatística da concentração de 2 mg L-1 (tabela 

4). Para a variável número médio de folhas, observou-se que na concentração de 2 mg L-1 de 

zeatina proporcionou as maiores médias, embora não tenha diferido da concentração de 4 

mg L-1 (tabela 5). Para a variável comprimento médio das brotações, não foi verificada 

diferença estatística para os fatores avaliados, verificando-se comprimento médio de 0,33 

cm.  

Na multiplicação in vitro de Pyrus syrica, Shibli et al. (1997), observaram que a 

utilização de 1,5 mg L-1 de benziladenina (BA) promoveu maiores médias de brotos por 

explantes (7,6 brotos) em comparação a zeatina (2,8 brotos) na mesma concentração. Já na 

multiplicação in vitro de oliveira ssp. Maderensis, Santos et al. (2003) obtiveram resultados 

semelhantes em relação ao número de folhas quando utilizaram 18,2 µM de zeatina, que 

corresponde a 4 mg L-1, sendo que neste trabalho, apesar da concentração de 2 mg L-1 ter 

apresentado as maiores médias, não diferiu da concentração de 4 mg L-1 

Schuch et al. (2008) ao multiplicarem mirtileiro (Vaccinium ashei Reade) cultivar 

Clímax, observaram que maior número de brotos foi obtido quando utilizaram 7,5 mg L-1de 

zeatina (15,71), no entanto embora as brotações tenham sido numerosas, apresentavam 

pequeno tamanho e menor número de gemas por brotação.  

Na multiplicação in vitro de castanha (Castanea sativa Mill.), Osterc et al. (2005) 

utilizaram os reguladores BAP e zeatina na concentração de 1 mg L-1 e observaram que o 

BAP foi mais eficiente, promovendo maior comprimento médio de brotos (1,2 cm), embora 

a literatura recomendasse a utilização de zeatina para a multiplicação desta espécie, este 

regulador afetou negativamente nas brotações. Peixe et al. (2007) investigaram a 

substituição da zeatina pela combinação de BAP e água de coco durante a micropropagação 

de oliveira cultivar Galega vulgar e durante a multiplicação observaram que a maior taxa de 

multiplicação foi obtida quando utilizaram 8,87 µM de BAP associado a 50 ml de água de 

coco.  

Utilizando diferentes meios de cultura e citocininas na multiplicação de oliveira, 

cultivar ‘Chondrolia Chalkidikis’, Grigoriadou et al. (2002) observaram que a zeatina na 

concentração de 20 µM foi a que apresentou melhores resultados para número de brotos por 

explante, já para taxa de multiplicação a utilização de benziladenina (BA) na concentração 
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de 1 µM associada a zeatina nas concentrações entre 5 e 20 µM proporcionou as maiores 

taxas.  Na multiplicação de Phillyrea latifolia, Lucchesini e Mensuali-Sodi (2004) 

observaram que a zeatina na concentração de 4.56 µM mostrou-se mais eficiente que o BA  

na concentração de 2.22 µM, promovendo o aumento do número e comprimento dos brotos. 

Dutra et al. (2004) em seu trabalho de multiplicação com oliveira, cultivar Ascolano, 

testou diferentes combinações de BAP e ANA e conclui que não houve efeito dos 

reguladores de crescimento no número de brotos, observando somente alteração no 

comprimento de um único broto desenvolvido, esses autores indicam a dificuldade de se 

induzir brotações em oliveira. Todavia no presente trabalho observou-se que a cultivar 

Arbequina pode ser multiplicada em meio MO com 2 mg L-1 de zeatina. 

Na multiplicação in vitro da cultivar Koroneiki, Roussos e Pontikis (2002) 

observaram maior número de brotações (1,5) por explante quando utilizaram zeatina na 

concentração de 1 a 2 mg L-1 e TDZ nas concentrações de 0,1 a 0,2 mg L-1, e que a presença 

de BA  e de 2iP diminui a média de número de brotos. Estes autores também observaram 

que das concentrações de zeatina testadas, a concentração de 2 mg L-1 promoveu maiores 

médias de comprimento de brotação (7 cm). No presente trabalho, embora não se tenha 

encontrado diferenças significativas para comprimento de brotação, os resultados de número 

de folhas foram semelhantes aos resultados de Roussos & Pontikis (2002), quando estes 

falam do resultado positivo da utilização de zeatina (1-2 mg L-1). 

Na figura 2 pode-se observar o aspecto dos explantes multiplicados em meio de 

cultura com diferentes concentrações de zeatina, de acordo com os resultados e com a 

figura, os explantes cultivados em meio com 2 mg L-1 de zeatina não apresentam diferenças 

estatísticas dos explantes cultivados em meio com 4 mg L-1 de zeatina, assim a menor 

concentração de zeatina poderia ser utilizada promovendo economia dos custos. 

 

Conclusões 

De acordo com os resultados obtidos na presente pesquisa pode-se concluir que a 

utilização de 2 mg L-1 de  BAP é eficiente para o estabelecimento in vitro de oliveira cultivar 

Arbequina e que a utilização de 2 e 4 mg L-1 de zeatina é eficiente para a multiplicação in 

vitro de oliveira cultivar Arbequina. 
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Tabela 1- Percentagem de explantes sobreviventes estabelecidos de oliveira (Olea europaea 

L.) cultivar Arbequina aos 45 dias de cultivo em meio com diferentes citocininas e 

concentrações 

Concentração (mg L-1) Variáveis  Citocinina 

0 2 4 

BAP 1,34 a B         29,50 a A 1,34 a B  

Zeatina 0,00 a B 5,27 b A 0,00 a B 

Percentagem de 

explantes  

sobreviventes e 

estabelecidos  

2iP 0,00 a A 0,00 b A 0,00 a A 

Médias seguidas de mesma letra minúsculas nas colunas, e maiúsculas nas linhas, não 

diferem entre si pelo teste de Duncan ao nível de 5% de probabilidade de erro. 

 

Tabela 2- Número médio de brotos, comprimento de brotação e número de folhas por 

brotação de explantes estabelecidos de oliveira (Olea europaea L.) cultivar Arbequina aos 

45 dias de cultivo em meio com diferentes citocininas  

Variáveis  Citocinina 

Número de 

brotações 

Comprimento de 

brotações (cm) 

Número de 

folhas/brotação 

BAP 0,68 a 0,74 a 3,05 a 

Zeatina 0,27 ab 0,26 b 0,60 b 

2iP 0,00 b 0,00 b 0,00 b 

Médias seguidas de mesma letra minúsculas nas colunas não diferem entre si pelo teste de 

Duncan ao nível de 5% de probabilidade de erro. 
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Tabela 3- Número médio de brotos, comprimento de brotação e número de folhas por 

brotação de explantes estabelecidos de oliveira (Olea europaea L.) cultivar Arbequina aos 

45 dias de cultivo em meio com diferentes concentrações 

Variáveis  Concentração 

(mg L-1) Número de 

brotações 

Comprimento de 

brotações (cm) 

Número de 

folhas/brotação 

0 0,10 b  0,07 b 0,24 b 

2 0,79 a 0,72 a 2,88 a 

4 0,06 b 0,20 b 0,39 b 

Médias seguidas de mesma letra minúsculas nas colunas não diferem entre si pelo teste de 

Duncan ao nível de 5% de probabilidade de erro. 

 

Tabela 4- Número médio de brotações em explantes multiplicados de oliveira (Olea 

europaea L.) cultivar Arbequina aos 60 dias de cultivo em meio com diferentes citocininas 

e concentrações 

Concentração (mg L-1) Médias 

0 0,63 b 

2 1,03 ab 

4 1,27 a 

Médias seguidas de mesma letra minúscula na coluna não difere entre si pelo teste de 

Duncan ao nível de 5% de probabilidade de erro. 

 

Tabela 5- Número médio de folhas em explantes multiplicados de oliveira (Olea europaea 

L.) cultivar Arbequina aos 60 dias de cultivo em meio com diferentes citocininas e 

concentrações 

Citocinina Concentração 

(mg L-1) BAP zeatina 2iP 

0 1,23 a A 1,24 b A 2,98 a A 

2 1,13 a B 6,77 a A 2,68 a B 

4 3,35 a A 5,27 a A 2,70 a A 

Médias seguidas de mesma letra minúsculas nas colunas, e maiúsculas nas linhas, não 

diferem entre si pelo teste de Duncan ao nível de 5% de probabilidade de erro. 
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Figura 1- Explantes de oliveira (Olea europaea L.) cultivar Arbequina estabelecidos em 

meio MO com 2 mg L-1 de BAP. 

 

 

 

Figura 2- Explantes de oliveira (Olea europaea L.) cultivar Arbequina micropropagados 

em meio MO com diferentes concentrações de zeatina. 
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TIPOS E CONCENTRAÇÃO DE AÇÚCARES NA MULTIPLICAÇÃO IN VITRO 

DE OLIVEIRA CV. ARBEQUINA 

 

TYPES AND CONCENTRATION OF SUGARS ON IN VITRO MULTIPLICATION 

OF OLIVE TREE CV. ARBEQUINA 

 

Resumo- Além da composição do meio de cultura ser um fator essencial para a proliferação 

e regeneração de oliveira in vitro, um outro componente muito importante no meio de 

cultura durante a fase de multiplicação é a fonte e a concentração de açúcar, que se torna 

extremamente necessária para sustentar o crescimento da planta. Este trabalho foi realizado 

com o objetivo de avaliar dois tipos de açúcares e concentrações na multiplicação in vitro de 

oliveira. Para isso foram utilizados segmentos nodais de plantas de oliveira cultivadas in 

vitro, com 2 gemas e sem ápice. Os tratamentos constituíram-se de dois açúcares (sacarose e 

manitol) e diferentes concentrações (15, 30 e 45 g L-1) adicionadas ao meio MO + 4 mg L-1 

de zeatina. Após a inoculação, o material foi mantido em sala de crescimento fotoperíodo de 

16 horas e densidade de fluxo de fótons de 27µmol m-2 s-1. Aos 60 dias o material foi 

avaliado quanto ao número médio de brotações por explante, comprimento médio de 

brotação e número médio de folhas por brotação. Foi observado que para as três variáveis 

analisadas, a sacarose proporcionou os melhores resultados, sendo estatisticamente superior 

ao manitol. E para concentrações, observou-se que a menor concentração proporcionou 

também os melhores resultados, com exceção da variável número médio de brotações que a 

concentração de 15 g L-1 não apresentou diferenças estatísticas da concentração 30 g L-1. 

Pode-se concluir que dentre os açúcares testados, a sacarose proporciona melhores 

resultados, e que a utilização de 15 g L-1 de sacarose é eficiente na multiplicação in vitro de 

oliveira cultivar Arbequina.  

Termos para indexação: micropropagação, manitol, sacarose. 

Abstract-Although culture medium composition is an essential factor for proliferation and 

regeneration of in vitro olive tree, there is other important component during the 

multiplication phase, that is the source and concentration of sugar, which it is extreme 

needed to sustain the plant grown. This work aimed to evaluate two kinds of sugar and 

concentration on in vitro multiplication of olive tree. Nodals segments of olive tree 

cultivated in vitro, with two buds and without apex were used. The treatments consisted of  



 

 

68 

 

two sugars (sucrose and mannitol) and different sugar concentrations (15, 30 e 45 g L-1) 

added to MO medium + 4 mg L-1 of zeatin. After inoculation, the material was kept in 

growth room of 16-hours photoperiod and photon flux density of  27µmol m-2 s-1. On the 

60th days, the average number of shoots per explants, length shoots and leave numbers per 

shoots were evaluated. It was observed that sucrose provides the best results for tree 

variables evaluated, presenting superiority to mannitol. The lowest concentration provides 

better results, except to average number of shoots, which in both 15 g L-1 and 30 g L-1 

concentrations did not present statistic difference. It could conclude that sucrose provides 

better results and the use of 15 g L-1 sucrose concentration is efficient on in vitro 

multiplication of olive tree cultivar  Arbequina. 

Index-terms: micropropagation, mannitol, sucrose 

 

Introdução 

A oliveira (Olea europaea) pertence à família botânica Oleaceae, que compreende 

espécies de plantas distribuídas pelas regiões tropicais e temperadas do mundo. Existem 

cerca de 35 espécies do gênero Olea. Estão incluídas na espécie Olea europaea todas as 

oliveiras cultivadas e também as oliveiras silvestres (KHAN et al., 2002; COUTINHO et al., 

2007).  

A cultivar Arbequina produz a mais conhecida azeitona da Cataluña, e seu nome está 

relacionado com a cidade de Aberca. Esta oliveira tem tamanho reduzido alcançando no 

máximo 3 metros. Adapta-se bem a terrenos pobres e é resistente ao frio. É uma variedade 

muito apreciada por sua precocidade, elevada produtividade, boa resistência ao ataque de 

pragas e doenças, bom rendimento de gordura (em torno de 20,5%) e pelo excelente 

sensorial de seu azeite (OLIVEIRA et al., 2003; CRIADO et al., 2008; HURTADO et al., 

2008). 

Um aspecto fundamental para realizar a micropropagação de uma planta frutífera é o 

domínio da tecnologia de propagação em laboratório, o qual é o resultado de estudos 

realizados com os fatores que afetam o crescimento e o desenvolvimento das plantas in 

vitro, sendo assim possível o controle que pode ser exercido praticamente sobre todos os 

estágios de desenvolvimento, do estabelecimento até a multiplicação e enraizamento da 

planta (SCHUCH; ERIG, 2005; SOUZA et al., 2008). 
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De acordo com Khan et al. (2002a) os reguladores de crescimento e a composição do 

meio de cultura são fatores essenciais para a proliferação e regeneração de oliveira in vitro. 

Mas além desses, outro componente muito importante no meio de cultura durante a fase de 

multiplicação é a fonte e a concentração de açúcar (GRATTAPAGLIA; MACHADO, 1998, 

GUIMARÃES et al., 1999). Essa fonte exógena de carbono adicionada ao meio de cultura é 

necessária para sustentar o crescimento da planta, pois as plantas ou tecidos cultivados in 

vitro estão submetidos a baixas concentrações de CO2 e não podem ser totalmente 

autotróficos (REJSKOVÁ et al., 2007).  

A sacarose é a fonte de carbono mais utilizada no cultivo in vitro de diferentes 

espécies (GRATTAPAGLIA; MACHADO, 1998; NICOLOSO et al., 2003; REJSKOVÁ et 

al., 2007), sendo um fator importante para o crescimento, pois se sabe que a atividade 

fotossintética in vitro é limitada pela baixa luminosidade (ERIG; SCHUCH, 2004). As 

concentrações utilizadas variam de 2 a 4%, abaixo dessa faixa pode haver clorose nas 

culturas e, acima dela, pode ocorrer problemas de excessivo potencial osmótico no meio, 

possibilitando a deterioração das culturas (GRATTAPAGLIA; MACHADO, 1998).  

 Para o cultivo de oliveira também foi descrito o uso do manitol (LEVA et al., 1994; 

LEVA et al., 2002; GARCÍA et al., 2002; BATI et al., 2006; PEIXE et al., 2007; 

REJSKOVÁ et al., 2007), devido a este também ser um dos carboidratos presentes no 

metabolismo da planta (LEVA et al., 2004). García et al. (2002) relatam que a fonte de 

açúcar pode variar de acordo com a espécie, e citam o sorbitol e o glicerol como alternativas 

que poderiam ser utilizadas além da sacarose e manitol. De acordo com Rejsková et al. 

(2007), a degradação do manitol é mais eficiente que a da sacarose.  

Este trabalho teve como objetivo avaliar dois tipos de açúcar e concentrações na 

multiplicação in vitro de oliveira cultivar Arbequina. 

 

Material e métodos 

O presente trabalho foi realizado no Laboratório de Micropropagação de Plantas 

Frutíferas, Departamento de Fitotecnia da Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel, da 

Universidade Federal de Pelotas, RS.  

Para a multiplicação in vitro foram utilizados segmentos caulinares com duas gemas, 

sem ápice com aproximadamente 1cm de comprimento, obtidos de brotações de plantas de 

oliveira Arbequina cultivadas in vitro.  
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O meio de cultura utilizados foi constituído pelos sais e vitaminas do meio MO 

(RUGINI, 1984) + 100 mg L-1 de inositol + 2,19 g L-1 de glutamina, acrescidos de 4 mg L-1 

de zeatina e adicionado o açúcar (sacarose ou manitol) de acordo com a concentrações do 

tratamento (15, 30 ou 45 g L-1).  

O pH (5,8) foi ajustado antes da inclusão do ágar (0,8%) e o meio foi autoclavado a 

121ºC e 1,5 atm por 20 minutos. Foram utilizados frascos contendo 30 mL de meio de 

cultura. Após a inoculação, os explantes foram mantidos em sala de crescimento a 25 ± 2ºC, 

fotoperíodo de 16 horas e densidade de fluxo de fótons de 27 µmol m-2 s-1. Os tratamentos 

constituiram-se de dois tipos de açúcar (sacarose e manitol) e três concentrações de açúcar 

(15, 30, 45 g L-1), num fatorial 2x3, totalizando seis tratamentos. O delineamento 

experimental utilizado foi inteiramente casualizado com quatro repetições por tratamento, 

onde cada repetição constituiu-se de um frasco com quatro explantes cada.  

 Aos 60 dias de cultivo o material foi avaliado quanto ao número médio de brotações, 

comprimento médio de brotações e número de folhas/brotação. Os dados foram submetidos 

à análise de variância e as médias dos tratamentos comparadas estatisticamente pelo teste de 

Duncan (α=0,05), através do uso do programa estatístico SANEST (ZONTA; MACHADO, 

1987). Os dados de número médio de folhas e o número médio de brotações foram 

transformados segundo raiz quadrada de x + 0,5, em que x é o número obtido. 

 

Resultados e discussão 

Através da análise da variância verificou-se que houve diferenças significativas para 

açúcares e para concentrações de açúcares para as variáveis número médio de brotações, 

comprimento médio de brotações e para número médio de folhas (tabela 17A).  

No desdobramento das médias pelo teste de Duncan verificou-se que para as três 

variáveis analisadas a sacarose proporcionou os melhores resultados, sendo estatisticamente 

superior ao manitol. E para concentrações, observou-se que a menor concentração 

proporcionou também os melhores resultados, com exceção da variável número médio de 

brotações que a concentração de 15 g L-1 não apresentou diferenças estatísticas da 

concentração 30 g L-1 (tabela 1). 

  Na multiplicação de oliveira cultivar Maurini, Leva et al. (1994), utilizaram 

diferentes concentrações de sacarose e manitol e observaram que a concentração de 34 g L-1 
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destes dois açúcares promoveu melhores resultados, embora o manitol tenha proporcionado 

o aumento do número de brotos. Esses autores ressaltam que o manitol pode substituir a 

sacarose no cultivo in vitro de oliveira. Esses resultados discordam dos resultados do 

presente trabalho, onde para a cultivar Arbequina, 15 g L-1 de sacarose propiciou os 

melhores resultados para todas as variáveis analisadas.  

A melhor resposta da sacarose obtida com este trabalho também foi obtida por 

Lucchesi e Mensuali-Sodi (2004), durante a multiplicação de Phillyrea latifolia, onde a 

sacarose (30 g L-1) também mostrou melhores resultados quando comparada ao manitol (34 

g L-1). No cultivo de embriões de oliveira, cultivar Manzanillo, García et al. (2002) 

utilizaram sacarose e maltose, e observaram que a sacarose promoveu maior comprimento 

de brotação e número de folhas. De acordo com Khan et al. (2002), a proliferação de 

brotações em oliveira também depende da cultivar em estudo, podendo as diferentes 

cultivares apresentarem diferentes respostas as diferentes cultivares. 

Na multiplicação de mirtileiro, Damiani e Schuch (2008) utilizando diferentes 

concentrações de sacarose estes autores observaram que 15 g L-1 de sacarose favoreceu o 

aumento do número de folhas, a taxa de multiplicação, o desenvolvimento de brotações e a 

massa fresca. Donini et al. (2007) durante a multiplicação de porta-enxerto de macieira M-9, 

observaram que a adição de 30 g L-1 de sacarose proporcionou maiores médias de número 

de folhas e número de brotações, sendo que para essa última variável, não apresentou 

diferenças da concentração de 15 g L-1 de sacarose. Erig e Schuch (2004) em trabalho com 

marmeleiro cultivar MC, concluíram que a utilização de 25 e 30 g L-1 sacarose promoveu 

com sucesso a multiplicação desta cultivar. 

Em trabalho com macieira cultivar Gala, Rodrigues et al. (2006) observaram que a 

ausência de sacarose causou morte ou a atrofia dos explantes, sendo que as concentrações de 

30, 45 e 60 g L-1 foram mais eficientes para a multiplicação desta cultivar. Bezerra et al. 

(2003), durante a multiplicação de macieira cultivar Golden Delicius obtiveram maior 

número de brotações foi obtido quando utilizada a concentração de 60 g L-1 de sacarose. Ao 

contrário do presente trabalho, onde as menores concentrações proporcionaram os melhores 

resultados. De acordo com Leite et al. (2000), os níveis de sacarose normalmente utilizados 

em cultura de tecidos podem inibir a fotossíntese, pois na presença de açúcar as plantas não 

desenvolvem a capacidade fotoautotrófica.  
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Nicoloso et al. (2003) durante a multiplicação in vitro Pfaffia glomerata testaram 

diferentes fontes de açúcar (sacarose, frutose, maltose, lactose e glicose) em diferentes 

concentrações, observaram que a sacarose foi a melhor fonte de açúcar testada e as 

concentrações de 30 a 60 g L-1 proporcionaram maior número de brotações e comprimento 

médio de brotação para essa espécie. Na micropropagação de Phoenyx dactylifera cultivar 

Khanezi, Al-Khateeb (2008) também utilizaram diferentes fontes de açúcar (sacarose, 

glicose, frutose e maltose) em diferentes concentrações, e observaram que a utilização de 30 

g L-1 promoveu maior altura de brotações. 

 

Conclusões 

De acordo com os resultados obtidos na presente pesquisa pode-se concluir que a 

utilização de 15 g L-1 de sacarose é eficiente como fonte de açúcar na multiplicação in vitro 

de oliveira cultivar Arbequina. 
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Tabela 1 – Número médio de brotações, comprimento de brotação (cm) e número médio de 

brotações de explantes multiplicados de oliveira (Olea europaea L.) cultivar Arbequina aos 

60 dias de cultivo em meio com diferentes tipos de açúcares e concentrações 

Variável Açúcar 

Número de 

brotações 

Comprimento de 

brotações (cm) 

Número de 

folhas/brotação 

Sacarose  1,27 a  0,48 a 5,86 a 

Manitol  0,66 b 0,31 b 3,19 b 

Concentração (g L-1) Número de 

brotações 

Comprimento de 

brotações (cm) 

Número de 

folhas/brotação 

15 1,23 a 0,54 a 6,88 a 

30 0,98 ab 0,33 b 3,62 b 

45 0,65 b 0,31 b 3,18 b 

Médias seguidas de mesma letra minúsculas nas colunas não diferem entre si pelo teste de 

Duncan ao nível de 5% de probabilidade de erro. 
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ARTIGO 5 

 

 

 

EFEITO DO NITRATO DE PRATA E DE DIFERENTES TIPOS DE VEDAÇÃO NA 

MULTIPLICAÇÃO IN VITRO DE OLIVEIRA CV. ARBEQUINA 

 

(Normas Revista Ciência Rural) 
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Efeito do nitrato de prata e de diferentes tipos de vedação na multiplicação in vitro de oliveira 

cv. Arbequina 

Effect of silver nitrate and differents types of sealing on in vitro multiplication of olive tree cv. 

Arbequina 

 

RESUMO- O tipo de tampa utilizado no frasco de cultura é um fator que irá determinar a 

qualidade do microambiente dentro dos frascos através das trocas gasosas com o ambiente 

externo. Devido à ação negativa do etileno nas culturas in vitro, há vários estudos sobre os 

inibidores de etileno, como o nitrato de prata. Este trabalho teve como objetivo avaliar diferentes 

tipos de vedação e o efeito do nitrato de prata na multiplicação in vitro de oliveira. Para isso 

foram utilizados segmentos nodais de plantas de oliveira cultivadas in vitro, com 2 gemas e sem 

ápice. Os tratamentos constituíram-se de três tipos de vedação (tampa, papel alumínio e filme 

plástico) e nitrato de prata (presença ou ausência) adicionado ao meio MO. Após a inoculação, o 

material foi mantido em sala de crescimento fotoperíodo de 16 horas e densidade de fluxo de fótons 

de 27µmol m
-2 
s
-1
. Aos 60 dias o material foi avaliado quanto ao número médio de brotações por 

explante, comprimento médio de brotação e número médio de folhas por brotação. Foi observado 

que quando a tampa ou o papel alumínio foram utilizados houve maior número de brotações, a 

utilização de papel alumínio como vedação proporcionou maior número de folhas e a utilização de 

nitrato de prata e a vedação com papel alumínio proporcionaram explantes de maior tamanho. 

Pode-se concluir que a utilização de papel alumínio como vedação e a adição de 10 mg L
-1
 de 

nitrato de prata ao meio de cultura MO apresenta melhores resultados na multiplicação in vitro de 

oliveira cv. Arbequina. 

Palavras-chave: micropropagação, regulador de crescimento, vedação dos frascos, Ag NO3 

ABSTRACT-The type of cover used on the culture flask is the factor that will determine the 

microenvironment inside on the flasks through gas exchange with external environment. Due the 

negative action of ethylene on in vitro cultures, there are many studies about ethylene inhibitors, 
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one of them is the silver nitrate. This work had as objective to evaluate different types of sealing 

and the effect of silver nitrate on in vitro multiplication of olive tree. Nodal segments of olive tree 

cultivated in vitro, with two buds and without apex were used. The treatments consisted in tree 

types of sealing (cover, aluminum and plastic film) and silver nitrate (presence or absence) added 

in the MO medium. After inoculation, the material was kept in growth room of 16-hours 

photoperiod and photon flux density of 27µmol m
-2 
s
-1
. On the 60

th
 days, it was assessed the average 

shoot number per explant, average shoot height and average leaves number per shoot. It was 

observed the use of cover and aluminum provides higher number of shoots; the use of aluminum 

provides the largest average leaves number; the silver nitrate and sealing with aluminum provide 

longer size of explants. The use of aluminum as sealing and the addition of 10 mg L
-1
 of silver 

nitrate in the MO culture medium presents better results on in vitro multiplication. 

Key-words: micropropagation, growth regulator, seal of flasks, Ag NO3 

INTRODUÇÃO 

O Brasil é um dos maiores importadores de produtos de oliveira da América do Sul, onde o 

consumo dos derivados dessa cultura é praticamente importado, sendo a Argentina um dos maiores 

fornecedores, além da Espanha e Portugal. (PIO et al., 2005; MESQUITA et al., 2006). A 

propagação vegetativa ou assexual de plantas frutíferas é a mais recomendada, pois ela possibilita a 

manutenção das boas características da planta. A multiplicação de plantas frutíferas por via 

vegetativa pode ser feita de várias maneiras, sendo que cada espécie se adapta melhor a cada uma 

delas (DONADIO et al., 2002). Através da propagação in vitro é possível propagar espécies de 

difícil multiplicação pelos métodos clássicos e, ainda obter mudas sadias, livres de vírus e outros 

patógenos, produzindo assim um material de alta qualidade genética e sanitária. 

O microambiente dentro dos frascos de cultura parece ser um ambiente homogêneo, mas na 

verdade é um dos responsáveis pela variabilidade no comportamento das culturas, uma vez que os 

fatores determinantes para a qualidade do microambiente são os tipos de frasco, tipo de tampa e 

quantidade de meio presente (SOUZA et al., 2007; BANDEIRA et al., 2007). O tipo de tampa 
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utilizado no frasco de cultura é um fator que irá determinar a qualidade do microambiente dentro 

dos frascos através das trocas gasosas com o ambiente externo, sendo outro fator de estudo no 

cultivo in vitro. As tampas plásticas são as mais utilizadas em laboratórios comerciais, mas papel 

alumínio e algodão são alternativas utilizadas em pequenos laboratórios, além de ter custos mais 

baixos, proporcionam maiores trocas gasosas com o meio ambiente (GRATTAPLAGLIA & 

MACHADO, 1998).  

O etileno é um gás regulador de crescimento produzido pelos vegetais e produz efeitos 

importantes e de grande aplicação comercial, mas no cultivo in vitro, a produção e ação desse gás 

afetam diretamente na resposta do explante, sendo ela positiva ou negativa (PASQUAL et al., 

2002). O ambiente fechado, no qual os explantes são submetidos, proporciona de modo geral, o 

acúmulo de etileno, que mesmo em pequenas concentrações pode ser fisiologicamente ativo e 

desencadear vários processos, dentre estes a abscisão foliar (NEPONUCENO et al., 2007). Seus 

efeitos deletérios podem ser controlados pelo tipo de vedação dos frascos, sendo que, este fator é 

mais relevante do que a composição do meio de cultura.  

Devido a ação negativa do etileno nas culturas in vitro, há vários estudos sobre os inibidores 

de etileno (PASQUAL et al., 2002; BANDEIRA et al., 2007), um deles é o nitrato de prata 

(AgNO3) que age inibindo a ação do etileno (AL-KHAYRI & AL-BAHRANY, 2001; OZDEN-

TOKATLI et al., 2005; MARINO et al., 2008). De acordo com Giridhar et al. (2001), o uso de 

nitrato de prata tem efeito positivo nos estudos de multiplicação e enraizamento in vitro. Este 

trabalho foi realizado com o objetivo de avaliar diferentes tipos de vedação e o efeito do nitrato de 

prata na multiplicação in vitro de oliveira cv. Arbequina. 

MATERIAL E MÉTODOS 

O presente trabalho foi realizado no Laboratório de Micropropagação de Plantas Frutíferas, 

Departamento de Fitotecnia da Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel, da Universidade Federal de 

Pelotas, RS.  
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Para a multiplicação in vitro foram utilizados segmentos caulinares com duas gemas, sem 

ápice com aproximadamente 1cm de comprimento, obtidos de brotações de plantas de oliveira 

Arbequina cultivadas in vitro.  

O meio de cultura utilizado foi constituído pelos sais e vitaminas do MO (RUGINI, 1984), + 

100 mg L-1 de inositol + 30 g L-1 de sacarose + 2,19 g L-1 de glutamina, adicionados de 10 mg L-1 de 

nitrato de prata de acordo com o tratamento (com ou sem nitrato de prata). O pH (5,8) foi ajustado 

antes da inclusão do ágar (0,8%) e o meio foi autoclavado a 121ºC e 1,5 atm por 20 minutos. Foram 

utilizados frascos contendo 30 mL de meio de cultura. Após a inoculação, os explantes foram 

mantidos em sala de crescimento a 25 ± 2ºC, fotoperíodo de 16 horas e densidade de fluxo de fótons 

de 27 µmol m-2 s-1. 

 Os tratamentos constituiram-se de três tipos de vedação (tampa de alumínio, tampa de papel 

alumínio e tampa de filme plástico) e nitrato de prata (presença ou ausência), num fatorial 3x2, 

totalizando seis tratamentos. O delineamento experimental utilizado foi inteiramente casualizado 

com quatro repetições por tratamento com quatro repetições por tratamento, onde cada repetição 

constituiu-se de um frasco com quatro explantes cada. Aos 60 dias de cultivo o material foi avaliado 

quanto ao número médio de brotações, comprimento médio de brotações e número de 

folhas/brotação. Os dados foram submetidos à análise de variância e as médias dos tratamentos 

comparadas estatisticamente pelo teste de Duncan (α=0,05), através do uso do programa estatístico 

SANEST (ZONTA & MACHADO, 1987). Os dados de número médio de folhas e o número médio 

de brotações foram transformados segundo raiz quadrada de x + 0,5, em que x é o número obtido. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Através da análise da variância verificou-se que para número médio de brotações e para 

número de folhas por explantes houve diferenças significativas para vedação, já para a variável 

comprimento médio de brotação, houve diferenças para a interação entre vedação e nitrato de prata 

(tabela 18A).  
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O desdobramento das médias pelo teste de Duncan mostrou que para número de brotações 

quando a tampa de metal ou tampa de papel alumínio foram utilizadas proporcionaram maior 

número de brotações (1,86 brotações), não diferindo entre si. Já para a variável número de folhas, a 

utilização de tampa de papel alumínio como vedação proporcionou maiores médias (8,57 folhas) 

(tabela 1). Para comprimento médio de brotação, a utilização de nitrato de prata e a vedação com 

tampa de papel alumínio proporcionaram brotações de maior tamanho (1,32 cm), sendo superior aos 

demais tratamentos (tabela 2 e figua 1). 

Observou-se que os explantes cultivados em frascos com vedação com tampa de filme 

plástico secaram e conseqüentemente morreram. Isso se deve ao fato de o meio de cultura ter 

secado, independente da adição ou não do nitrato de prata. No material mantido em frasco com 

tampa de metal, também foi observado que o meio de cultura secou, no entanto, os explantes 

sobreviveram. O único tratamento como tampa que não provocou a desidratação do meio de cultura 

foi o com a tampa de papel alumínio (figuras 2 e 3).  

Em seu trabalho de multiplicação de mirtileiro, Damiani & Schuch (2008) utilizaram 

diferentes vedações, e observaram que esses diferentes materiais não alteraram o comprimento das 

brotações. Já para número de folhas e para taxa de multiplicação observaram que a vedação com 

tampa de filme plástico promoveu os melhores resultados, não apresentando diferenças em 

comparação com papel alumínio. Resultados semelhantes foram obtidos por Donini et al. (2007), na 

multiplicação in vitro do porta-enxerto de macieira M-9, onde o maior número de brotações foi 

obtido quando papel alumínio foi utilizado como tampa, não apresentando diferenças do filme 

plástico.  

No cultivo de Melissa officinalis, Ribeiro et al. (2007) ao utilizarem diferentes tipos de 

vedação, observaram que o material cultivado com a vedação de papel alumínio apresentou 

melhores resultados. Na multiplicação in vitro de framboeseira e amoreira, Leitzke (2007) observou 

que a utilização de papel alumínio proporcionou maior número de brotações para amoreira, e maior 



 

 

82 

 

número de gemas, de folhas e de brotações para framboeseira, sendo que para essa última espécie 

não houve diferenças com a utilização de papel alumínio e filme plástico.  

Assim como os trabalhos citados acima, o papel alumínio também proporcionou bons 

resultados no presente trabalho.  Todavia, os resultados satisfatórios também obtidos por estes 

autores, para diferentes espécies, com a utilização do pelo filme plástico não concordam com os 

resultados encontrados neste trabalho, onde este tipo de vedação propiciou os piores resultados 

durante a multiplicação in vitro de oliveira cultivar Arbequina, o que corrobora com Grattapaglia & 

Machado (1998), que relatam que frascos fechados com película de PVC (filme plástico), não têm 

mostrado bons resultados para diversas culturas. 

Segundo Grattapaglia & Machado (1998), as tampas que vedam totalmente o frasco podem 

ser úteis para prevenção de contaminação, mas não permitem trocas gasosas adequadas. Cuzzol et 

al. (1996) observaram ótima sobrevivência de plantas aclimatizadas de Dianthus caryophyllus, 

onde estes autores atribuem o sucesso da aclimatização à condição de baixa umidade durante o 

cultivo in vitro oferecida pela vedação do tipo tampas de algodão.  

No presente trabalho pode-se observar que mesmo não havendo diferenças para número de 

brotações e para número de folhas, a adição de nitrato de prata (10 mg L-1) associado a vedação 

com papel alumínio proporcionou maior comprimento das brotações, o que pode já ser visualizado 

na Fig. 1. Resultados semelhantes foram obtidos por Neponuceno et al (2007) ao avaliarem dois 

tipos de inibidores de etileno na cultivo in vitro de angico, observaram que quando utilizaram 5 µM 

de nitrato de prata no meio de cultura, este promoveu maior número de gemas e maior número de 

brotações. Já quando utilizaram concentração maior, de 10 µM observaram maior número de folhas. 

Na multiplicação in vitro de Vanilla planifolia, Giridhar et al. (2001) observaram efeito 

positivo da adição de 20 µM de nitrato de prata ao meio de cultura, promovendo maio número de 

brotações (5,6 brotações) e aumento no tamanho das brotações. Goh et al. (1997), durante a 

micropropagação de Garcinia mangostana observaram que a adição de nitrato de prata nas 

concentrações de 10 e 20 µM promoveu aumento significante no número de brotos regenerados. No 
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trabalho com pistache, Ozden-Tokatli et al. (2005) observaram que a adição de 48 µM de nitrato de 

prata proporcionou aumento da freqüência de formação de brotações (83,3%), quando comparado 

ao tratamento controle. 

Todavia, Pasqual et al. (2002) no cultivo de anteras de cafeeiro observaram que as diferentes 

concentrações de nitrato de prata utilizadas influenciaram negativamente na percentagem de calos 

formados. Schuch & Peters (2001) em trabalho de organogênese de macieira cultivar Gala 

observaram que nos tratamentos em que os explantes foram colocados em meio de cultura sem a 

presença de nitrato de prata, apresentaram maior formação de brotações por explante (2,32 sem e 

1,69 com nitrato de prata).   

Al-Khayri & Al-Bahrany (2004), em trabalho de embriogênese em palmeira, relatam que o 

nitrato de prata estimulou a formação de calos e desenvolvimento de calos nesta espécie, e a 

concentração dependeu da cultivar.  De acordo com Al-Khayri & Al-Bahrany (2001), a utilização 

de nitrato de prata como inibidor da ação do etileno pode ter uma resposta variada no cultivo in 

vitro, em algumas espécies pode estimular a proliferação de calos, regeneração de brotos, e a 

embriogênese somática, porém, em outras espécies, pode inibir. 

CONCLUSÕES 

De acordo com os resultados obtidos na presente pesquisa pode-se concluir que a utilização de 

papel alumínio como vedação e a adição de 10 mg L-1 de nitrato de prata ao meio de cultura MO 

apresentam melhores resultados na multiplicação in vitro de oliveira cultivar Arbequina. 
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Tabela 1 - Número médio de brotações e número de folhas por brotação de explantes multiplicados 

de oliveira (Olea europaea L.) cultivar Arbequina cultivada em meio de cultura com presença ou 

ausência de nitrato de prata e diferentes tipos de vedação aos 60 dias de cultivo 

Variável Vedação 

Número de brotações Número de folhas 

Tampa  1,86 a 5,76 b 

Alumínio 1,86 a 8,57 a 

Filme plástico 0,09 b 0,28 c 

Médias seguidas de mesma letra minúscula na coluna não diferem entre si pelo teste de Duncan ao 

nível de 5% de probabilidade de erro. 
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Tabela 2 – Comprimento médio de brotações (cm) de explantes multiplicados de oliveira (Olea 

europaea L.) cultivar Arbequina cultivada em meio de cultura com presença ou ausência de nitrato 

de prata e diferentes tipos de vedação aos 60 dias de cultivo 

Nitrato Vedação 

Com Sem 

Tampa  0,64 b A 0,53 a A 

Alumínio 1,32 a A 0,74 a B 

Filme plástico 0,00 c A 0,12 b A 

Médias seguidas de mesma letra minúscula nas colunas, e maiúsculas nas linhas, não diferem entre 

si pelo teste de Duncan ao nível de 5% de probabilidade. 

 

 

 

Figura 1- Explantes de oliveira (Olea europaea L.) cultivar Arbequina multiplicados em meio sem 

(A) e com nitrato de prata (B) em frascos com vedação de tampa de papel alumínio. 
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Figura 2- Explantes de oliveira (Olea europaea L.) cultivar Arbequina multiplicados em meio sem 

nitrato de prata e diferentes tipos de vedação (A= tampa de metal, B= tampa de filme plástico e C= 

tampa de papel alumínio). 

 

 

 

Figura 3- Explantes de oliveira (Olea europaea L.) cultivar Arbequina multiplicados em meio com 

nitrato de prata e diferentes tipos de vedação (A= tampa de metal, B= tampa de filme plástico e C= 

tampa de papel alumínio). 
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CONCLUSÕES GERAIS 

 

De acordo com os resultados obtidos na presente pesquisa pode-se concluir no 

geral que: 

• Há maior sobrevivência da cultivar Koroneiki e maior taxa de estabelecimento 

in vitro das cultivares Koroneiki e Picual quando cultivadas sob luz branca; 

• Dentre os meios de cultura testados, os meios WPM e MO proporcionam 

melhores resultados no estabelecimento de oliveira cultivar Arbequina; 

• A utilização de 2 mg L-1 de  BAP  e de 2 ou 4 mg L-1 de zeatina são eficientes, 

respectivamente, para e estabelecimento e a multiplicação in vitro de oliveira 

cultivar Arbequina; 

• A utilização de 15 g L-1 de sacarose é eficiente como fonte de açúcar na 

multiplicação in vitro de oliveira cultivar Arbequina; 

• A utilização de papel alumínio como vedação e a adição de 10 mg L-1 de 

nitrato de prata ao meio de cultura MO apresenta melhores resultados na 

multiplicação in vitro de oliveira cultivar Arbequina. 
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Tabela 1A- Análise da variação e testes de significância para oxidação de explantes 
aos 14, 21 e 28 dias de cultivo in vitro em explantes de diferentes cultivares de 
oliveira (Picual, Frantoio e Koroneiki) sob diferentes qualidades de luz (branca, azul, 
verde e vermelha) 

Dias Fonte de variação GL QM F Prob.>F 
Luz  3 199,575 1,49 0,23047 
Cultivar  2 134,297 1,01 0,37654 
Luz x cultivar 6 216,256 1,62 0,16850 
Resíduo  36 133,19   

14 

Média geral 
Coeficiente de variação (%) 

6,06 
190,37 

 

Luz  3 295,900 1,54 0,21947 
Cultivar  2 973,902 5,07 0,01139 
Luz x cultivar 6 187,045 0,97 0,54250 
Resíduo 36 191,97   

21 

Média geral 
Coeficiente de variação (%) 

10,70 
129,44 

 

Luz  3 431,974 1,89 0,14687 
Cultivar  2 2718,044 11,92 0,00024 
Luz x cultivar 6 172,589 0,76 0,60990 
Resíduo 36 228,05   

28 

Média geral 
Coeficiente de variação (%) 

18,34 
82,30 

 

Tabela 2A- Análise da variação e testes de significância para contaminação fúngica 
aos 14, 21 e 28 dias de cultivo in vitro em explantes de diferentes cultivares de 
oliveira (Picual, Frantoio e Koroneiki) sob diferentes qualidades de luz (branca, azul, 
verde e vermelha) 

Dias Fonte de variação GL QM F Prob.>F 
Luz  3 53,907 1,22 0,31547 
Cultivar  2 44,106 1,00 0,37958 
Luz x cultivar 6 24,503 0,55 0,76399 
Resíduo  36 44,10   

14 

Média geral 
Coeficiente de variação (%) 

1,66 
400,00 

 

Luz  3 53,907 1,22 0,31547 
Cultivar  2 44,106 1,00 0,37958 
Luz x cultivar 6 24,503 0,55 0,76399 
Resíduo 36 44,10   

21 

Média geral 
Coeficiente de variação (%) 

1,66 
400,00 

 

Luz  3 78,411 1,60 0,20529 
Cultivar  2 102,914 2,10 0,13541 
Luz x cultivar 6 63,709 1,30 0,28157 
Resíduo 36 49,00   

28 

Média geral 
Coeficiente de variação (%) 

2,21 
316,23 
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Tabela 3A- Análise da variação e testes de significância para percentagem de 
sobrevivência e percentagem de estabelecimento de explantes de diferentes 
cultivares de oliveira (Picual, Frantoio e Koroneiki) sob diferentes qualidades de luz 
(branca, azul, verde e vermelha) aos 45 dias de cultivo 

Variável  Fonte de variação GL QM F Prob.>F 
Luz  3 2650,901 7,99 0,00053 
Cultivar  2 6135,117 18,50 0,00003 
Luz x cultivar 6 461,013 1,39 0,24457 
Resíduo  36 331,612   

Percentagem de 
sobrevivência 

Média geral 
Coeficiente de variação (%) 

47,16 
38,61 

 

Luz  3 3563,354 13,40 0,00003 
Cultivar  2 1459,185 5,48 0,00840 
Luz x cultivar 6 772,964 2,90 0,02026 
Resíduo 36 265,853   

Percentagem de 
estabelecimento 

Média geral 
Coeficiente de variação (%) 

21,64 
75,32 

 

 
Tabela 4A- Análise da variação e testes de significância para contaminação fúngica 
aos 14, 21 e 28 dias de cultivo in vitro em explantes de oliveira cultivar Koroneiki 
cultivadas in vitro em meio de cultura WPM com combinações de zeatina e AG3 

Dias Fonte de variação GL QM F Prob.>F 
Concentração zeatina 1 8,318 0,03 0,86065 
AG3 1 261,363 0,92 0,64262 
Zeatina x AG3 1 108,125 0,38 0,55364 
Resíduo  12 282,567   

7 

Média geral 
Coeficiente de variação (%) 

23,81 
70,59 

 

Concentração zeatina 1 0,347 0,00 0,97083 
AG3 1 40,434 0,14 0,70675 
Zeatina x AG3 1 47,937 0,17 0,68362 
Resíduo 12 271,207   

14 

Média geral 
Coeficiente de variação (%) 

26,26 
62,70 

 

Concentração zeatina 1 0,347 0,00 0,97083 
AG3 1 40,434 0,14 0,70675 
Zeatina x AG3 1 47,937 0,17 0,68362 
Resíduo 12 271,207   

21 

Média geral 
Coeficiente de variação (%) 

26,26 
62,70 
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Tabela 5A- Análise da variação e testes de significância para percentagem de 
sobrevivência, percentagem de estabelecimento e formação de calos em explantes 
de oliveira cultivar Koroneiki cultivadas in vitro em meio de cultura WPM com 
combinações de zeatina e AG3 aos 45 dias de cultivo 

Variáveis Fonte de variação GL QM F Prob.>F 
Concentração zeatina 1 881,193 4,11 0,6285 
AG3 1 1342,065 6,26 0,02647 
Zeatina x AG3 1 545,304 2,54 0,13374 
Resíduo  12 214,185   

Percentagem de 
sobrevivência 

Média geral 
Coeficiente de variação (%) 

56,17 
26,05 

 

Concentração zeatina 1 339,844 2,55 0,13281 
AG3 1 146,448 1,10 0,31529 
Zeatina x AG3 1 319,346 2,40 0,14417 
Resíduo 12 132,794   

Percentagem de 
estabelecimento 

Média geral 
Coeficiente de variação (%) 

51,05 
22,57 

 

Concentração zeatina 1 395,935 1,2642 0,28278 
AG3 1 2606,189 8,3211 0,01324 
Zeatina x AG3 1 52,297 0,1670 0,69156 
Resíduo 12 313,200   

Percentagem de 
formação de 

calos 

Média geral 
Coeficiente de variação (%) 

32,23 
54,89 

 

 
Tabela 6A- Análise da variação e testes de significância para contaminação fúngica 
aos 14, 21 e 28 dias de cultivo in vitro em explantes de oliveira cultivar Arbequina 
cultivada em diferentes meios de cultura e concentrações de zeatina. 

Dias Fonte de variação GL QM F Prob.>F 

Meios  2 535,383 1,44 0,25254 
Concentração zeatina 2 339,786 0,91 0,58561 
Meio x Zeatina  4 947,944 2,55 0,06085 
Resíduo  27 370,529   

7 

Média geral 
Coeficiente de variação (%) 

51,95 
37,05 

 

Meios  2 1085,366 4,59 0,01877 
Concentração zeatina 2 109,517 0,46 0,63935 
Meio x Zeatina  4 664,851 2,81 0,04447 
Resíduo 27 236,287   

14 

Média geral 
Coeficiente de variação (%) 

61,78 
24,88 

 

Meios  2 1200,281 5,81 0,00806 
Concentração zeatina 2 63,602 0,31 0,74158 
Meio x Zeatina  4 456,222 2,21 0,09407 
Resíduo 27 206,549   

21 

Média geral 
Coeficiente de variação (%) 

63,45 
22,64 
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Tabela 7A- Análise da variação e testes de significância para oxidação aos 14, 21 e 
28 dias de cultivo in vitro em explantes de oliveira cultivar Arbequina cultivada em 
diferentes meios de cultura e concentrações de zeatina. 

Dias Fonte de variação GL QM F Prob.>F 
Meios  2 19,602 0,50 0,61732 
Concentração zeatina 2 19,602 0,50 0,61732 
Meio x Zeatina  4 49,007 1,25 0,31339 
Resíduo 27 39,205   

14 

Média geral 
Coeficiente de variação (%) 

1,47 
424,264 

 

Meios  2 137,219 1,61 0,21617 
Concentração zeatina 2 78,411 0,92 0,58800 
Meio x Zeatina  4 78,411 0,92 0,53335 
Resíduo 27 84,945   

21 

Média geral 
Coeficiente de variação (%) 

3,68 
249,80 

 

 
Tabela 8A- Análise da variação e testes de significância para contaminação 
bacteriana aos 14, 21 e 28 dias de cultivo in vitro em explantes de oliveira cultivar 
Arbequina cultivada em diferentes meios de cultura e concentrações de zeatina. 

Dias Fonte de variação GL QM F Prob.>F 
Meios  2 78,411 2,00 0,15327 
Concentração zeatina 2 19,602 0,50 0,61732 
Meio x Zeatina  4 19,602 0,50 0,73846 
Resíduo  27 39,205   

7 

Média geral 
Coeficiente de variação (%) 

1,47 
424,26 

 

Meios  2 235,233 2,57 0,09339 
Concentração zeatina 2 58,808 0,64 0,53808 
Meio x Zeatina  4 117,616 1,28 0,29978 
Resíduo 27 91,479   

14 

Média geral 
Coeficiente de variação (%) 

4,43 
216,02 

 

Meios  2 94,942 0,67 0,52207 
Concentração zeatina 2 64,174 0,45 0,64403 
Meio x Zeatina  4 237,872 1,69 0,18067 
Resíduo 27 140,767   

21 

Média geral 
Coeficiente de variação (%) 

6,25 
189,675 
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Tabela 9A- Análise da variação e testes de significância para percentagem de 
sobrevivência, percentagem de estabelecimento em explantes de oliveira cultivar 
Arbequina cultivada em diferentes meios de cultura e concentrações de zeatina aos 
45 dias de cultivo 

Variáveis Fonte de variação GL QM F Prob.>F 
Meios  2 1041,615 4,56 0,01927 
Concentração zeatina 2 5,442 0,02 0,97727 
Meio x Zeatina  4 512,286 2,24 0,09028 
Resíduo  27 228,535   

Percentagem de 
sobrevivência 

Média geral 
Coeficiente de variação (%) 

21,16 
71,43 

 

Meios  2 1041,615 4,56 0,01927 
Concentração zeatina 2 5,442 0,02 0,97727 
Meio x Zeatina  4 512,286 2,24 0,09028 
Resíduo 27 228,535   

Percentagem de 
estabelecimento 

Média geral 
Coeficiente de variação (%) 

21,16 
71,43 

 

 
Tabela 10A- Análise da variação e testes de significância para número médio de 
brotações, comprimento médio de brotações e número médio de folhas por explante 
estabelecido de oliveira cultivar Arbequina cultivada em diferentes meios de cultura e 
concentrações de zeatina aos 45 dias de cultivo 

Variáveis  Fonte de variação GL QM F Prob.>F 
Meios  2 0,107 3,98 0,02956 
Concentração zeatina 2 0,001 0,04 0,95540 
Meio x Zeatina  4 0,046 1,73 0,17012 
Resíduo  27 0,027   

Número de 
brotações 

Média geral 
Coeficiente de variação (%) 

0,91 
18,05 

 

Meios  2 0,021 0,97 0,60746 
Concentração zeatina 2 0,029 1,33 0,27939 
Meio x Zeatina  4 0,019 0,86 0,50327 
Resíduo 27 0,021   

Comprimento 
de brotação 

Média geral 
Coeficiente de variação (%) 

0,12 
120,24 

 

Meios  2 0,431 2,21 0,12662 
Concentração zeatina 2 0,024 0,12 0,88246 
Meio x Zeatina  4 0,216 1,11 0,37116 
Resíduo 27 0,194   

Número de 
folhas/brotação 

Média geral 
Coeficiente de variação (%) 

1,20 
36,70 
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Tabela 11A- Análise da variação e testes de significância para contaminação 
fúngica aos 14, 21 e 28 dias de cultivo in vitro em explantes de oliveira cultivar 
Arbequina cultivada em meio de cultura com diferentes citocininas e concentrações  

Dias Fonte de variação GL QM F Prob.>F 
Citocinina 2 100,218 0,53 0,59646 
Concentração  2 128,259 0,68 0,51655 
Citocinina x 
concentração 

4 36,089 0,19 0,93809 

Resíduo  27 187,067   

7 

Média geral 
Coeficiente de variação (%) 

5,48 
249,44 

 

Citocinina 2 195,619 0,78 0,53174 
Concentração  2 223,659 0,90 0,57969 
Citocinina x 
concentração 

4 167,364 0,67 0,61765 

Resíduo  27 247,916   

14 

Média geral 
Coeficiente de variação (%) 

8,36 
188,14 

 

Citocinina 2 131,436 0,46 0,63784 
Concentração  2 164,898 0,58 0,56905 
Citocinina x 
concentração 

4 332,939 1,18 0,34164 

Resíduo  27 282,073   

21 

Média geral 
Coeficiente de variação (%) 

12,41 
135,33 
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Tabela 12A- Análise da variação e testes de significância para contaminação 
bacteriana aos 14, 21 e 28 dias de cultivo in vitro em explantes de oliveira cultivar 
Arbequina cultivada em meio de cultura com diferentes citocininas e concentrações  

Dias Fonte de variação GL QM F Prob.>F 
Citocinina 2 173,740 0,78 0,52961 
Concentração  2 531,778 2,40 0,10811 
Citocinina x 
concentração 

4 236,639 1,06 0,39206 

Resíduo  27 221,527   

7 

Média geral 
Coeficiente de variação (%) 

13,21 
112,63 

 

Citocinina 2 120,978 0,28 0,75492 
Concentração  2 189,794 0,45 0,64547 
Citocinina x 
concentração 

4 330,019 0,78 0,54454 

Resíduo  27 418,452   

14 

Média geral 
Coeficiente de variação (%) 

36,64 
55,83 

 

Citocinina 2 38,076 0,10 0,90143 
Concentração  2 18,973 0,05 0,94972 
Citocinina x 
concentração 

4 380,747 1,03 0,40751 

Resíduo  27 367,364   

21 

Média geral 
Coeficiente de variação (%) 

39,77 
48,18 

 

 
Tabela 13A- Análise da variação e testes de significância para oxidação aos 14, 21 
e 28 dias de cultivo in vitro em explantes de oliveira cultivar Arbequina cultivada em 
meio de cultura com diferentes citocininas e concentrações  

Dias Fonte de variação GL QM F Prob.>F 
Citocinina 2 214,940 0,65 0,53077 
Concentração  2 347,970 1,06 0,36034 
Citocinina x 
concentração 

4 339,055 1,03 0,40740 

Resíduo  27 327,073   

21 

Média geral 
Coeficiente de variação (%) 

35,55 
50,87 
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Tabela 14A- Análise da variação e testes de significância para percentagem de 
sobrevivência e percentagem de estabelecimento em explantes de oliveira cultivar 
Arbequina cultivada em meio de cultura com diferentes citocininas e concentrações 
aos 45 dias de cultivo 

Variáveis Fonte de variação GL QM F Prob.>F 
Citocinina 2 753,642 10,57 0,00064 
Concentração  2 694,833 9,74 0,00092 
Citocinina x 
concentração 

4 229,820 3,22 0,02719 

Resíduo  27    

Percentagem de 
sobrevivência 

Média geral 
Coeficiente de variação (%) 

6,60 
127,78 

 

Citocinina 2 753,642 10,57 0,00064 
Concentração  2 694,833 9,74 0,00092 
Citocinina x 
concentração 

4 229,820 3,22 0,02719 

Resíduo  27    

Percentagem de 
estabelecimento  

Média geral 
Coeficiente de variação (%) 

6,60 
127,78 

 

 
Tabela 15A- Análise da variação e testes de significância para número médio de 
brotações, comprimento médio de brotações e número médio de folhas por explante 
estabelecido de oliveira cultivar Arbequina cultivada em meio de cultura com 
diferentes citocininas e concentrações aos 45 dias de cultivo 

Variáveis  Fonte de variação GL QM F Prob.>F 
Citocinina 2 0,429 5,94 0,00739 
Concentração  2 0,560 7,76 0,00249 
Citocinina x 
concentração 

4 0,145 2,01 0,11980 

Resíduo  27 0,072   

Número de 
brotações 

Média geral 
Coeficiente de variação (%) 

0,88 
30,20 

 

Citocinina 2 1,678 5,34 0,01108 
Concentração  2 1,400 4,45 0,02081 
Citocinina x 
concentração 

4 0,402 1,28 0,30164 

Resíduo  27    

Comprimento 
de brotação 

Média geral 
Coeficiente de variação (%) 

0,33 
168,50 

 

Citocinina 2 4,400 0,55 0,00164 
Concentração  2 3,523 6,85 0,00421 
Citocinina x 
concentração 

4 1,085 2,10 0,10653 

Resíduo  27 0,514   

Número de 
folhas/brotação 

Média geral 
Coeficiente de variação (%) 

1,21 
59,08 
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Tabela 16A- Análise da variação e testes de significância para número médio de 
brotações, comprimento médio de brotações e número médio de folhas por explante 
multiplicado de oliveira cultivar Arbequina cultivada em meio de cultura com 
diferentes citocininas e concentrações aos 60 dias de cultivo 

Variáveis  Fonte de variação GL QM F Prob.>F 
Citocinina 2 0,088 1,39 0,26338 
Concentração  2 0,216 3,40 0,04694 
Citocinina x 
concentração 

4 0,045 0,72 0,58889 

Resíduo  27 0,063   

Número de 
brotações 

Média geral 
Coeficiente de variação (%) 

1,21 
20,83 

 

Citocinina 2 0,116 2,48 0,10058 
Concentração  2 0,105 2,25 0,12283 
Citocinina x 
concentração 

4 0,662 1,41 0,25404 

Resíduo  27 0,046   

Comprimento 
de brotação 

Média geral 
Coeficiente de variação (%) 

0,33 
65,27 

 

Citocinina 2 1,154 4,15 0,02604 
Concentração  2 0,998 3,59 0,04027 
Citocinina x 
concentração 

4 0,856 3,08 0,03222 

Resíduo  27 0,277   

Número de 
folhas/brotação 

Média geral 
Coeficiente de variação (%) 

1,82 
28,91 
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Tabela 17A- Análise da variação e testes de significância para número médio de brotações, 
comprimento médio de brotações e número médio de folhas por explante multiplicado de 
oliveira cultivar Arbequina cultivada em meio de cultura com diferentes com diferentes 
açúcares e concentrações aos 60 dias de cultivo 

Variáveis  Fonte de variação GL QM F Prob.>F 
Açúcar 1 0,392 12,54 0,00261 
Concentração  2 0,118 3,78 0,04156 
Açúcar x concentração 2 0,088 2,81 0,08509 
Resíduo  18 0,031   

Número de 
brotações 

Média geral 
Coeficiente de variação (%) 

1,20 
14,70 

 

Açúcar 1 0,170 6,70 0,01763 
Concentração  2 0,130 5,14 0,01686 
Açúcar x concentração 2 0,019 0,76 0,51838 
Resíduo 18 0,025   

Comprimento 
de brotação 

Média geral 
Coeficiente de variação (%) 

0,39 
40,48 

 

Açúcar 1 2,163 6,82 0,01682 
Concentração  2 1,493 4,71 0,02213 
Açúcar x concentração 2 0,174 0,55 0,59073 
Resíduo 18 0,317   

Número de 
folhas/brotação 

Média geral 
Coeficiente de variação (%) 

2,22 
25,35 

 

Tabela 18A- Análise da variação e testes de significância para número médio de brotações, 
comprimento médio de brotações e número médio de folhas por explante multiplicado de 
oliveira cultivar Arbequina cultivada em meio de cultura com presença ou ausência de nitrato 
de prata e diferentes tipos de vedação aos 60 dias de cultivo 

Variáveis  Fonte de variação GL QM F Prob.>F 
Vedação  2 1,560 60,86 0,00001 
Nitrato de prata 1 0,004 0,18 0,67768 
Vedação x Nitrato   2 0,037 1,47 0,25524 
Resíduo  18 0,025   

Número de 
brotações 

Média geral 
Coeficiente de variação (%) 

1,28 
12,49 

 

Vedação  2 1,871 44,08 0,00001 
Nitrato de prata 1 0,209 4,92 0,03756 
Vedação x Nitrato   2 0,256 6,03 0,00989 
Resíduo  18 0,042   

Comprimento 
de brotação 

Média geral 
Coeficiente de variação (%) 

0,55 
36,85 

 

Vedação  2 9,874 65,12 0,00001 
Nitrato de prata 1 0,075 0,49 0,50476 
Vedação x Nitrato   2 0,326 2,15 0,14354 
Resíduo  18 0,151   

Número de 
folhas/brotação 

Média geral 
Coeficiente de variação (%) 

2,13 
18,26 

 

 


