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Introdução 

A cultura de tecidos de Canavalia ensiformis (L) 

DC., uma importante leguminosa, tem se 

demonstrado como alternativa promissora para 

produção in vitro de substâncias de interesse, como 

L-canavanina e medicarpina
1
. O etileno é um dos 

hormônios que regula o desenvolvimento de plantas 

e sua relação com as poliaminas tem sido estudada 

devido à sobreposição de suas rotas biossintéticas
2
. 

O presente trabalho avaliou a influência de etileno e 

poliaminas no crescimento in vitro de C. ensiformis. 

Resultados e Discussão 

Plântulas de C. ensiformis foram cultivadas in vitro 
durante 22 dias com os seguintes tratamentos: 
metilglioxalbis-(guanilidrazona) (MGBG), ácido 1-
aminociclopropano-1-carboxílico (ACC), tiossulfato 
de prata (STS), aminoetoxivinilglicina (AVG), 
espermina (SPM), uma membrana para troca 
gasosa com uma (1M), ou duas (2M) membranas 
de PTFE de 0,45 µm de poro, perclorato de 
mercúrio (MP) e grupo controle (GC). Observou-se 
que os níveis de poliamina nas partes aéreas foram 
menores que o GC para todos os tratamentos, 
exceto MGBG (Tabela 1). Para as raízes houve 
aumento quando tratado com STS. 

Tabela 1. Níveis de poliaminas, nos tecidos das plântulas, e etileno 

na atmosfera dos frascos de cultura de Canavalia ensiformis 

Trat. Poliaminas (µg g
-1

 MF) Etileno (µL kg
-1

 h
-1

) 

 Parte aérea Raiz  

GC 332 164 7032 

MGBG 347 117 2874 

ACC 224 40 3332 

STS 205 240 12788 

AVG 132 143 0 

SPM 314 43 0 

2M 172 16 0 

MP 184 102 0 

1M 98 48 0 

O tratamento com STS proporcionou maior 
produção de etileno enquanto que os demais 
tratamentos causaram redução na liberação de 
etileno 
Na Figura 1 observa-se que os inibidores de etileno 

(AVG e MP), sistema com uma (1M) e duas 

membranas (2M), espermina (SPM) e inibidor da 

síntese de poliaminas (MGBG) levaram ao aumento 

do crescimento das plântulas em relação ao 

controle. 

 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Influência do etileno e 
poliaminas no crescimento de 
plântulas de C. ensiformis após 

22 dias de cultivo in vitro. A- 

AVG; B- GC; C- 1M; D- 2M; E- 
SPM; F- STS; G- ACC; H- 
MGBG; I – MP. 
 
 
 

Conclusões 

Poliaminas exógenas, captadores de etileno, 

inibidores de etileno e sistema de membranas para 

trocas gasosas podem ser úteis para melhorar o 

crescimento in vitro de C. ensiformis, afim de que 

se possa trabalhar com a espécie in vitro na 

produção de compostos de interesse. 
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