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Resumo
A fim de otimizar a produção da Garcinina brasiliensis por ser uma espécie de grande
interesse, uma vez que é composta por diversos compostos farmacológicos, plantas foram
cultivadas em vasos no qual pulverizou-se citocininas BAP e 2-iP nas concentrações 0,0;
4,44; 8,88 17,76 µM , com adição de 0,5 mg L-1 de ANA. Sabendo que o estudo anatômico
fornece informações seguras sobre as alterações histológicas causadas pelas citocininas, foram
feitas análises anatômicas após 120 dias de cultivo, no qual foram separadas 3 folhas por
tratamento. Os melhores resultados foram obtidos com o uso do BAP.
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INTRODUÇÃO
A espécie G. brasiliensis da família clusiaceae possui diversas atividades
farmacológicas porém suas sementes são recalcitrantes, o que dificulta sua germinação e
portanto propagação da espécie. Com intuito de aumentar a produção e conservação da faz-se
necessário otimizar as condições de cultivo através do uso de reguladores de crescimento
(MORAIS et al., 2012). As citocininas atuam em vários processos morfogenéticos, como no
desenvolvimento do sistema vascular (ALONI, 2001), na funcionalidade dos estômatos
(POSPÍŠILOVÁ et al., 2000) na formação do sistema fotossintético (CHERNYAD'EV,
2000), na expansão celular (HUFF; ROSS, 1975) e na diferenciação do mesofilo. Assim, o
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presente trabalho teve como objetivo investigar a eficácia de duas fontes de citocininas (BAP
e 2-iP) na anatomia foliar de Garcinia brasiliensis
.
METODOLOGIA

O experimento foi realizado no Laboratório de Biotecnologia Ambiental &
Genotoxicidade da UNIFAL-MG.
Após 120 dias de cultivo foram selecionadas 3 folhas de cada tratamento com 3
repetições cada folha. As folhas foram seccionadas na região do caule e em seguida fixadas
em FAA de composição 90% álcool absoluto, 5% Ácido acético e 5% formol. Foram
realizados os cortes a mão livre e fizeram-se cinco lavagens, sendo a primeira em HCL 50%
por oito minutos, a segunda foi feita em água acidificada 1% por cinco minutos e as outras
três lavagens foram com água destilada com duração de cinco minutos cada. Logo após, foi
utilizado o corante Safrablau para coloração do material. Os resultados foram documentados
por meio de fotos pelo Axio Scope A1 e as medições feitas com o auxílio do software
AxioVision SE64 Rel. 4.8. Foram medidos a espessura do mesofilo, parênquima paliçádico e
lacunoso, espessura da epiderme adaxial e abaxial, da cutícula abaxial e adaxial e a área do
xilema e floema.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Pôde-se perceber que a citocinina BAP promoveu maior espessura do mesofilo quando
comparado ao 2-iP na concentração de 8,8 µM, uma vez que nessa concentração de BAP foi
obtido uma espessura de 350,35 µm e apenas 312,45 µm em plantas pulverizadas com 2-iP. A
maior espessura ao utilizar 8,8 µM de BAP pode ser reflexo do aumento no teor de clorofila.
(OLIVEIRA et al., 2008). Esse aumento proporciona vantagens às plantas, pois é nele que
ocorrem os principais processos fisiológicos. (ARAUJO et al. 2009).
O BAP promoveu melhor resultado quando comparado com o 2-iP na concentração de
17,76 µM para o comprimento do parênquima paliçádico. Nessa mesma concentração o 2-iP
causou redução no comprimento de tal parâmetro, devido a um possível efeito tóxico. O
parênquima paliçádico está relacionado com a fotossíntese sendo, portanto de extrema
importância seu espessamento para permitir maior fixação de CO2 (CASTRO et al., 2009).
Para a espessura da epiderme adaxial e cutícula abaxial foi obtido o mesmo
comportamento que o parênquima paliçádico.
A área do floema não foi influenciada pelas fontes de citocininas testadas. Porém
houve influência entre as concentrações, sendo que as maiores áreas foram obtidas nas
concentrações de 4,4 e 8,8 µM BAP. Isso ocorre, pois as citocininas atuam sobre a divisão
celular e síntese de DNA, produzindo células competentes à diferenciação do sistema
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vascular, e também está relacionado com o aumento dos açucares solúveis totais nessas
concentrações, já que é o floema que transporta a seiva elaborada.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Portanto, pode-se perceber que para a anatomia filiar da G. brasiliensis, a citocinina
que possibilitou maior incremento foi o BAP, uma vez que ele apresentou melhores resultados
quando comparado com o 2-iP na maioria dos parâmetros analisados, além de ter
incrementado a área do floema.
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