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ferentes pHs da solução tampão (Com pré-tratamento das

sementes por oito horas sm água destilada). 97

Figura 8. Curvas de fertilidade de plantas M., tratadas com SA, a

diferentes pHs da solução tampão (Sem pré-tratamento das

sementes em água destilada) 98



.JU.

página

Figura 9. Curvas de fertilidade) de plantas M,,, tratadas con- SA, a

diferentes pHs da solução tampão (Com pré-tratamento das

sementes por oito horas de água destilada) 93



1. RESUMO

O emprego de agentes mutagênicos físicos e químicos, para i£

duzir mutações em plantas, é um método de melhoramento de grande utilidade.

Sementes de arroz de sequeiro, da variedade "Dourado Preco-

ce", feram-submetidas-a tratamentos mutaginicos com radiação gama, neutrons

térmicos e rápidos, sulfato de dietila (DES) e azida sódica CSA].

Nesses tratamentos procurou-se estudar os efeitos biológicos

causados- na geração M/, come-por exemplo, o efeito na sobrevivência, altura

de plãntulas, fertilidade de plantas e mutação de clorofila.

Os dados obtidos foram-analisaáes pelo "Teste de Independên-

cia", sendo que, para a altura de plãntulas tratadas com SA, foi possível-a

composição de um quadra de análise de variância. No-entanto, para a fre-

qüência de mutação de clorofila, usou<-se de dois métodos de cálculo: (1) nú

mero de mutações por 100 panículas M,. e (2) número de mutantes por 100 plân

tulas fL.
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A radiação gama não mostrou, para a sobrevivência de plenty

las M., queda com o aumento das dosagens usadas, mas para o DES, o aumento

nas concentrações provocou queda na sobrevivência, o mesmo ocorrendo com a

SA. Todavia, para a SA pode-se também constatar tal efeito com o aumento \\

da acidsz e a presença de pré-tratamento das sementes em água destilada. j

A altura da plântulas M,, decresceu quando a dosagem de radia

çâo gama, concentrações de DES, concentrações e acidez de SA cresceram. 0

mesmo ocorreu com a fertilidade de plantas I*L, que também foi medida para

os neutrons eapresentou comportamento similar.

A fertilidade de plantas mostrou-se como a característica

mais sensível aos tratamentos mutagênicos, sofrendo reduções drásticas com

altas dosagens ds radiação gama e neutrons, altas concentrações e acidez de

SA.

Com a freqüência de mutação de clorofila em plântulas M_. po

de-se notar que as respostas variaram de acordo com o agente mutaginico em-

pregado, e também com as condições testadas para cada um deles. 0 método

de cálculo também fez variar essa freqüência.

A máxima freqüência de mutação de clorofila encontrada coube

a SA, que baseada no número de mutações por 100 paniculas M^ induziu 40,74

mutações a concentração de 5 x 10 M e pH * 4,0 sem pré-tratamento em

água destilada. Para o método dos mutantes por 100 plântulas M,, o maior

resultado encontrado foi de 10,67 mutantes a 1 x 10 M e pH • 4,0, para se-

men* es pré-tratadas em água destilada por oito horas.
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O pré-tratamento en água destilada, das sementes tratadas

com SA, foi o responsável pelos maiores danos fisiológicos, todavia, impli-

cou nas maiores freqüências de mutação.

Com esses parâmetros analisados, pôde-se aquilatar a sensiti_

vidade do material aos diferentes mutagênicos empregados, bem como compará-

los dentro das condições do experimento.

Desse modo, para a freqüência de mutação de clorofila, nas

dosagens usadas, ojj neutrons térmicos mostraram-se superiores a radiação gja

ma. Com os neutrons rápidas, essa informação não foi possível obter devido

a escassez de dados. Contudo, com a SA esse problema não ocorreu e pôde-se

claramente perceber seu melhor comportamento diante dos demais mutagênicos

usados.

0 DES provocou os menores danos fisiológicos, mas não indu-

ziu mutações nessas condições usadas, requerendo assim um esiudo mais deta-

lhado, para que se possa obter informações mais precisas.
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2. INTRODUÇÃO

De Vrlesj em 1904, denominou de mutações, as mudanças heredi_

tárias que ocorriam nos seres vivos. Verificou que essas alterações apare-

ciam de modo espontâneo em Oenothem lama/uJUjana. e eram transmitidas às ge-

rações seguintes.

Entretanto, tais alterações podem também, serem induzidas por

agentes mutagênicos. MULLER (1927) induziu mutações usando dos raios-X e

AVESBACB e ROBSOS (1942) conseguiram o mesmo com o gás mostarda, ambos em

Vto&ophLta. meJtãnoQO&tV.^ Com essas descobertas, um novo campo foi aberto •

as mutações passara a ser obtidas por meio de aplicação de produtos físicos

e químicos.

0 uso de agentes mutagênicos físicos e químicos em plantas

superiores, passou a tor um grand* Interesse, uma vez que com o uso destes

é possível obter-se um sensível aumento na freqüência de mutação. Tal au-

mento, implica em maiores chances de se encontrar mutações de interesse pa-

ra o melhoramento.
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O desenvolvimento desse novo campo foi acelerado, e uma gran

de quantidade de novos mutaginicos foi e tem sido testados em inúmeras pla£

tas cultivadas. Esse desenvolvimento atingiu o ponto tie serem as mutações

induzidas consideradas um método de melhoramento, e que é hoje o responsá-

vel pela obtenção de diversas variedades melhoradas.

Os mutagênicos mais usados nos estudos de indução de mutação

são: os raios-X, as radiações gama, os neutrons, os agentes alquilanten co-

mo metano sulfonato de etila (EMS), sulfato de dietila (DES), etilenr mina

(EI) e outros.

As plantas autógamas apresentam-se como ±qukj.&t> moi. ,< slisa

das nesse campo, sendo que, tais análises referem-se prirci. . Imente a danos

fisiológicos na germinação, sobrevivincia e altura de plântu.'.^ , •? a altera

ções genéticas. Com os resultados obtidos de tais análises, pode-se aquiIa

tar a sensitividade do material e também as condições mais favoráveis para

que haja o mínima de danos fisiológicos e a máxima freqüência aa mutação.

Foram usados no presente trabalho, agentes mutagáfllcos físi-

cos (radiação gama, neutrons tármicos e rápidos) e químicos íf..u"ato de

dietila - DES e a azida sôdica - SA), visando estudar os saltos ds cada

um deles na sobrevivincia e altura d« plãntulas fL. fertilidade de plantas

M1 e na freqüência de mutação de clorofila em plãntulas M_. Além disso,pro

curou-se também comparar os mutaginicos físicos e químicos, embora todos

eles tenham suas condições específicas como dosagens, concentrações e pHs.
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3. REVISA) BIBLIOGRÁFICA

O estudo das mutações induzidas passou a ser mais intensifi-

cado após os resultados de MOLLES (1927), que desenvolveu um método de aná-

lise para estudar os efeitos das irradiações com raios-X em VJtOAQpkita. meta

nogcat&i. (Demonstrou com isso, ser possível a produção de alterações gené-

ticas, elevando assim a freqüência de mutação de modo marcante em relação a

espontânea.

Trabalhos com- plantas superiores vieram logo a seguir e apre

sentavam resultados positivos no uso de raios-X. GAGER e BLAKESLEE (1927)

trabalharam com VatuACt &totmo>Jüm » observaram qua as irradiações provoca-

vam aberrações cromossômicas e mutações do tipo gênica.

Os primeiros resultados de cereais irradiados, foram oriun-

dos das pesquisas de STABLER (2928a, b), obtendo-os em milho e cevada, os

quais foram semelhantes aos de HÜLLEE (1927).

Dentre os cereais estudados, os pr^iros resultados em se-

mentes de arroz, são de ICBIJIHA (1934), que aplicou sobre elas raios-X e
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induziu o aparecimento de trissõmicos, tstrassômicos e triplóides.

As epesquisas com indução de mutação em sementes de arroz

usando de raios-X continuaram nos anos seguintes, e IMAI (1935) t KAVSA

(192S)1, RAMIAH e PABTBASARATBY (1938)1 e XAGAWA (1940)1, obtiveram em seus

estudos mutantes do tipo deficientes em clorofila.

Em 1942, foi relatado o primeiro agente químico capaz de pro_

duzir mutações nos organismos. Esse produto, o gás mostarda, foi usado por

AUERBACE e BOBSOfT em moscas Vno&opbÀla. meZanogflitM., e causou efeito seme-

lhante ao dos raios-X, induzindo mutações letais.

Com essa descoberta o campo de mutagênicos químicos abriu-se

e as pesquisas, visando o uso dos mesmos nos estudos genéticos, foram sendo

aceleradas. Essa ocorrência deve-se ao atrativo potencial desses mutagêni-

cos, aliado ao custo comparativo mais baixo e a relativa facilidade do uso.

Diante dessas perspectivas,uma grande quantidade de produtos químicos têm

sido testados, apresentando bons resultados para a finalidade em questão

(KONZAK *t alii, 1964),

Os mutagênicos físicos e químicos apresentam, segundo GAUL

(1970), os seguintes tipos de efeitos que são de interesse ao ganeticista e

ao melhorista de plantas: (1) dano fisiológico; (2) mutação gênica a (3) mu

tação cromossõmica. Dos afeitos citados, as mutações gênlcas e cromossõmi-

cas podem ser transferidas da geração n. ãs seguintesj no entanto, o dano

fisiológico é restrito à geração M..

2 - citado por CBANDRABATINA (1984).

2 - citado por AVERBACB (1949).
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Os danos fisiológicos são de natureza diferente das muta-

ções, e representam injúrias que podem ser determinadas citologicamente, sen_

do que as da maior interessa prático são: o atraso no crescimento e a morte

do indivíduo irradiado (SPARROW, 1961), No entanto, para o melhoramento de

plantas o interesse é voltado n tratamentos mutagênicos de baixo efeito fi-

siológico e alto efeito genético (GAUL, 1970),

OLIVER (1930) estudou as mutações letais produzidas em VKOÍO_

phÁJtA mzianoQOüktífi irradiada com raios-X, e concluiu que a freqüência de mu_

taçâo aumentava proporcionalmente âs dosagens de radiação aplicadas. LEA

(1958) confirmou esse resultado e complementou-o com novas informações co-

mo: (1) o efeito de determinada dosagem de radiação não depende da intensi-

dade de dose e (2) para uma determinada dosagem, a irradiação de modo lnte£

mitente e ininterrupta não afeta a freqüência de mutação.

Há, no entanto, trabalhos de resultados contrários aos obti-

dos por OLIVER (1930) e LEA (1956), como os de MATSUO «t alii (1958), e JH»

SEL *t alii (1958) e MATSUtíURA (1964).

Por exemplo, em HÀTBUG mi alii (2SSS) tsn=ss qus s bsixss do

sagens, a freqüência de mutações de clorofila que st obteve aumentava pro-

porcionalmente às dosagens. mas quando essas eram altas, (40 KR) a freqüên-

cia diminuía. GAUL (1960) cita mais tarde que essa queda ocorrida à dosa-

gens elevadas, pode ser explicada paio aumento das aberrações cromossômicas

ou pela morte a eliminação das células Iniciais mutadas.

RUSSEL 9b alii (1958) mostraram que nas células metabolica-

mente ativas de canundongos, havia uma dependência da intensidade de dose
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para o efeito da radiação, e também que o modo de aplicação dos raios-X in-

fluía nos resultados. Com sementes de arroz e trigo, MATSUMURA (1964) estu

dou os efeitos dos raios-X e, observando as mutações de clorofila, notou uma

dependência da intensidade de dose, pois, com irradiações agudas, de um mo-

do geral., a freqüência de mutação era maior que com as irradiações crôni-

cas.

Os primeiros pesquisadores que fizeram estudos sobre os efai

tos do aumento das dosagens de radiação ionizante, aplicadas em sementes

dormentes de plantas, foram GENTER e BROWN (1941). Eles irradiaram semen-

tes de feijão com dosagens variáveis de raios-X, e notaram que a emergência

de plantulas e a sobrevivência de plantas decresciam com o aumento das dosa-

gens. Os mesmos resultados foram encontrados por GAUL (1960). com sementes

de cevada: YAMAGUCHI (1962), MIKAELSEN et álii (1968) em arroz, e por dive£

sos autores em diversas culturas.

BIRDIE XEH e HENDERSON (1963), irradiando sementes de arroz

com radiação gama, obtiveram.resposta gradual e linear para redução na so-

brevivência de plantas com o aumento da dosagem usada, e que essa resposta

foi praticamente constante, cabendo a cada aumento de 10 Krads uma queda em

10% de sobrevivência.

Usando-se das radiações, outros fatores são também analisa-

dos e estudados. Como f;or exemplo pode ser citado a taxa de crescimento ou

altura de plantulas, aberrações cromossômicas, fertilidade ou esterilldae ,

freqüência da mutação, espectro de mutação, etc.

A altura de plantulas é um dos primeiros parâmetros analisa-
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cios nos trabalhos de mutação induzida. Com radiação gama,, pode-se observar

que, com o aumento das dosagens, há uma redução gradual e linear na altura

de plãntulas l^ (BIRDIE YEH e HENDERSON, 1963, ANDO, 1970 e EL-KEREDY e ABD-

ALLA, 1976). No sntanto, o crescimento cessa com dosagens elevadas, e is-

so é devido à destruição das auxinas ou de seus precursores (YESODA RAJ et

alii, 1972, EL-AISHY et alii, 1976 e EL-KEREDY e ABD-ALLA, 1976) ou também

pela inativação das células meristemáticas (EL-KEREDY e ABD-ALLA, 1976).

Para fertilidade de plantas M , há um comportamento similar

ao da altura de plãntulas M., isto é, aumentando-se as dosa^ans de radiação

obtém-se como resposta um decréscimo da fertilidade (BIRDIE YEH e HENDERSON,

196Z, MKAELSEN et alii, 1968, MIAH e AWAN, 1971 e EL-KEREDY e ABD-ALLA ,

1976). Contudo, a relação entre o efeito e as dosagens usadas mústrou-se

não linear (lAMAGUCHI, 1962) sendo variável de acordo com a variedade estuda^

da (EL-KEREDY e ABD-ALLA, 1976).

Estudos da fertilidade, levaram ã conclusão de que ela se

apresenta com diferentes gradações, as quais variam de acordo com as dosa-

gens aplicadas (WOO et alii, 1971b). Esses autores, usando radiação gama.

encontraram, em dosagens relativamente baixas (20 a 25 Krads), uma predomi-

nância de plantas M semi-férteis (53,46 a 40,91%). Com a dosagem de 30

Krads, ocorreram mais semi-estéreis (42,78%) e para 40 e 50 Krads a maioria

foi altamente estéril (53.75 e 66,67%).

Quanto às aberrações cromossômicas, o aumento nas dosagsns

de radiação resultou em uma maior porcentagem ds aberrações (YESODA RAJ et

alii, 1972). Os mesmos autores concluíram que há algum ou alguns fatores
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diferentes das aberrações como responsáveis pela esterilidade apresentada.

Quando são aplicados agentes mutaginicos físicos ou químicos

em sementes, é de grande interesse uma comparação de freqüências de mutação

induzida por mutaginicos. No entanto, há especial interesse em determinar-

se a freqüência de mutação cmrrossõmica e de ponto (GAÜL, 1960). 0 autor

procurou estudar os problemas da mutação de ponto em sementes de cevada, i£

radiando-as com raios-Xi entretanto, suas conclusões apresentam analogia pa_

ra as demais culturas.

Para a realização desse estudo, GAUL (I960) taeeu considera-

ções sobre quatro métodos de determinação da freqüência de mutação após o

tratamento das sementes com radiação. Os métodos são: (1) numere de muta-

ções por 100 setores de inflorescência M,, (2) número de mutações por 100

panículas M , (3) número de mutações por 100 plantas M. e (4) número de mu-

tantes por 100 plantas M_. Como possíveis fontes de variação a esses méto-

dos citados, temos: (a) seleção diplôntica de células mutadas, (b) pequeno

tamanho de setores mutados, (c) variação no tamanho de setores de panículas

mutadas e (d) ordem de formação dos perfilhos. Qbs métodos acima citados,

o autor considera o último como o mais adequado a esse tipo de estudo.

Baseado em tais observações, o mesmo autor sugeriu ser bas-

tante interessante uma comparação entre os métodos citados, quando em um e£

perimento são usadas radiações que agem de modo não similar.

HEIlfER et alii (I960) aplicaram radiação gama em sementes de

cevada e analisarem a freqüência de mutação de clorofila, de acordo com

três métodos citados por GAUL. Para a porcentagem de mutantes CL, a rela-
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çâo encontrada entre a freqüência de mutação e as dosagens, mostrou-98 pró-

ximo a linearidade, ao passo que para mutação por panículas e por plantas

tf mostrou-se não linear com doses acima de 60 Krads. No entanto, as maio-

res diferenças determinadas pelos métodos comparados, foram observadas quan

do as dosagens eram altas.

WOO et aVi-i (1971b) encontraram em seus estudos um alto coe-

ficiente de correlação, r • 0,94 entre as taxas de mutação, calculadas ct»n

base em plantas It. e em mutantes PL. As altas dosagen3 foram as responsá-

veis pelas maiores taxas de mutação, muito embora fossem essas dosagens as

que propiciaram os mais altos valores de esterilidade.

1AMAGATA (1986) achou que o aumento de Vi na esterilidade de

sementes de arroz irradiadas com raios-X, proporcionava um aumento de 0,02%

na freqüência de mutação em plantas M_.

Una queda da freqüência de mutação de cloroflla, em trstamen

tos envolvendo dosagens muito altas do mutagênico (aquelas que induzem aci-

ma de 90% de letalidade na gerçâo M.), podaria ser devido a morte de plãn-

tulas mutadas e sua conseqüente eliminação numa determinada população como

também pela seleção de setores mutedos dentro da mesma plântula chamada de

seleção diplôntlca (BSKENDAM, 1961, GAUL, 1961 « 1AHAGUCBI, 1962).

Em sementes de cevada, GAVL (19S8) mostrou que a taxa de mu-

tação de dorofila em plantulas M_ ã independente do grau de esterilidade de

panículas fL, resultado esse também encontrado por BEKElíDAM (1961), para se

montes de arroz. No entanto, não somente a freqüência de mutação de cloro-

fila é independente do grau de esterilidade de panículas M., mas também o
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espectro de mutação (GAVL, 1958).

Relacionado ao espectro de mutação de clorofila, os estudos

de HEINER et alii (1960) apresentam uma divisão das mutações em classes, de

acordo com a coloração apresentada pelo limbo foliar. As classes são divi-

didas em: (1] aJLbina, ausente ds pigmentos amarelos ou verdes» (2) viniáLò,

pigmentos verde-amareiados distribuídos uniformemente ou em gradaçãoi (3)

xantha, pigmentos amarelos distribuidos uniformementei (4) tÍQKina, destrui^

ção transversal de pigmentos amarelos ou verdes e (5) 6-tfUata, listas longi_

tudinais amarelas ou brancas.

No mesmo trabalho, os au^nres mostram resultados do tratamer^

to de sementes ds cevada com radiação gama, obtendo em plântulas fí , 48,6%

de aíbinoò e 37,7% de viAÀjduüt. restando 13,7% as três classes restantes* e

que estão distribuídas de modo aproximadamente igual.

WO et alii (1971b) em seus resultados com sementes de arroz

tratadas com radiação gama, encontraram no tipo aihi.no a maior porcentagem

dentre as classes de mutação de clorofila apresentadas.

Das radisçõss icnizantss empregadas paios geneticistas para

induzirem mutações em plantas, a radiação X foi a primeira. No entanto, com

a introdução dos reatores nucleares, passou-se a utilização dos neutrons.

Os neutrons, segundo apresentado por BRIGGS (1970), são divi_

didos em rápidos e térmicos, com base em seus espectros de energia, e são

essencialmente de fissão, variants energeticamente entre 0,5 a 2,0 MeV para

neutrons rápidos. Pela reação com moderadores, como o carbono e o hidrogê-
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nio, os neutrons rápidos são reduzidos em sua energia a cerca de 0,025 eV,

s em tal estado recebem a denominação de neutrons térmicos.

Os neutrons térmicos e rápidos , foram relatados como sendo

mais eficientes para induzirem vários efeitos biológicos, incluindo genéti-

co e citológicos, quando comparados aos efeitos produzidos pelas radiações

esparsamente ionizantes, como os raios-X ou a radiação gama. Contudo, não

foram detectadas diferenças nos efeitos biológicos entre os dois tipos de

neutrons (CALDEOOTT, 19SS).

Em 1943, GILES observou que a freqüência de todos os tipos

de aberrações cromossõmicas, de ums ou doas quebras, aumentava linearmente

com as dosagens, quando irradiava grãos de pólen de TftaducantÁXL co:n várias

dosagens de neutrons rápidos. Conclui ser o comportamento dos raius-X con_

trário àquele apresentado pelos nsutrons. pois todas as aberrações produzi-

das por neutrons rápidos eram resultantes de um único toque.

Estudos de sobrevivência da plãntulas M., mostraram que os

neutrons têm seu comportamento semelhante ã radiação gama, ocorrendo uma

detectável redução na sobrevivência â medida que a dosagem de neutrons é

aumentada (BIRDIE YEB « HENDERSON, 1963 « MIMELSEN et aUls 1968). No en-

tanto, para os neutrons essa redução ocorre de modo não linear (IAMAGUCHI ,

1962 « BIRDIE YEB e HENDERSON, 1963) e com a radiação gama há uma linearid£

de válida â dosagens menores que SO Kreds (BIRDIE JEB e HENDERSON, 1963).

CBAO « (Mil (1961) mostraram em sementes de arroz, que a so-

brevivência de plãntulas M tratadas com nsutrons térmicos, apresentou- se
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melhor que o controle não tratado, sendo esse resultado similar ao encontra

do por CALDECOTT (19S2) em cevada. Entretanto, BIRDIE YEH e HENDERSON

(1963) afirmam que os resultados encontrados com radiação gama e neutrons

em arroz, diferem grandaments daqueles relatados em cevada.

BIRDIE YER e HENDERSON (1963) em seu trabalho, citam com ba-

se nos resultados obtidos que, comparando os tratamentos com neutrons a ra-

diação gama em sementes de arroz, o primeiro apresenta-se relativamente com

mais alto efeito letal em plantas do que o efeito em altura de plãntulas.

Sementes de arroz irradiadas com raios-X e neutrons térmi-

cos, reduziram a altura de plãntula M a um grau considerável. Porém, o

coeficiente de variabilidade indicou que as sementes irradiadas com neutrons

térmicos foram uniformemente afetadas (CBAO e CEAI, 1961).

Baseado em resultados de altura e sobrevivência de plãntu-

las, obtidos das sementes de cevads irradiadas com neutrons térmicos e

raios-X, CALDECOTT (1952) concluiu que,para igual número de aberrações cro-

mossômicas, a irradiação com neutrons térmicos causou menos danos às plenty

las que os raios-X. Uma considerável quantidade desse: danos induzidos pe-

los raios-X, são atribuídos a ionlzações nos elementos extra-cromossõmico

das células. Não deseja-se com isso dizer que os neutrons tármlcos não te-

nham efeitos semelhantes, mas sim que, em comparação com os ralos-X, mais

eventos ocorrem nos cromossomos que fora deles, quando usa-se de irradia-

ções com neutrons.

0 equivalente biológico de neutrons térmicos para ralos-X,

baseado na produção de aberrações cromossômicas, foi calculada por CALDECOTT
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et álii (1954). e o resultado obtido foi de que 1 R de raios-X eqüivale a

3,0 x 'iQ Nth/cm* de neutrons térmicos, sendo o mesmo valor válido para pro_

dução de mutações.

Para as trocas cromossõmicas, o autor encontrou aproximada-

9 2
mente 1,4 x 10 Nth/cm de neutrons térmicos, eqüivalendo a 1 R de raios-X.

Esse resultado é proxí-u ao calculado por MAÍSÜO et alii (2BS8), o qual

foi feito com bases na dosagens niicesséria para induzir em arroz, uma fre-

qüência igual a 5% de mutações cloro-fila-deficientes.

A freqüência de mutação de cloroflla em sementes de cevada,

baseada em equivalente valor de sobrevivência de plântulas PL. foi calcula-

da por CALDECOTT et álii (1954) que obtiveram um maior resultado quando da

aplicação dos neutrons térmicos que dos raios-X.

MIKAELSEN et álii (1968) basearam-se em dois métodos para o

cálculo da freqüência de mutação de clorofila em sementes de arroz. Os mé-

todos usados foram: número de mutações por 100 panículas M e o número de

nutantes CL por 100 plântulas CL. 0 resultado encontrado em ambos os méto-

dos, apresentou duas a três vezes mais mutações de clorofila para a irradia

ção com os neutrons rápidos que para a radiação gama.

BEARD et álii (1958) calcularam o coeficiente de correlação

entre a dosagem de radiação de neutrons térmicos, e alguns caracteres de

interessa no estudo das mutações induzidas de cevada e milho. Os resulta-

dos obtidos são apresentados na tabela seguinte:
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Tabela . Coeficientes de correlação entre dosagem de neutrons térmicos e

alguns caracteres de interesse, calculados aos 11 e 32 dias após

a geminação e no florescimento.

Correlação

entre

Coeficientes de Correlação

11 dias 32 dias florescimento

cevada milho cevada milho cavada milho

dose-altura

de plantas

dose-sobreviven-

cia d3 plântulas

dose-pôlen normal

-0.964 -0,995 -0,997 -0,995 -:-

-0,730 -0,526 -0,891 -0,895 -;- -:-

-:- -:- -í- -:- -0,9B0 -0,991

DBase estudo, concluiu que há uma correlação negativa entre

a sensitividadB de sementes de cevada e milho e a irradiação com neutrons

térmicos. Em sementas de arroz, SORIANO (1971) constatou que há também uma

associação negativa entre a sensitividade a irradiação com neutrons rápidos

e a altura de plântulas (1..

Além dos mutegênicos físicos, outra importante fonte de ind£

ção da mutação em plantas cultivadas, são as mutagênicos químicos.

0 número de mutagãnicos químicos atualmente i bastante gran-

de, e está continuamente crescendo. No entanto, HELSLOT (1970) diz que pa-
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ra propósitos práticos de indução de mutação, apenas alguns desses são usa-

dos, cabendo a classe dos agentes alquilantes a maioria deles.

Para o tratamento de qualquer material com mutagênico quí-

mico, deve-se de anta-mão determinar as sondiyões nas quais será ele reali-

zado, sendo que a maior ou menor eficiência do mutagênico em induzir muta-

ções vai depender de vários fatores, os quais afetam a ação desses dentro

do sistema biológico (KONZAK et alii, 2984). Alguns desses fatores . são:

concentração (KONZAK et alii, 1964, SATO, 1908 e MZKAEISEN et alii, 1968),

temperatura (KONZAK et alii, 1964, NILAN et alii, 1964 e SATO, 1986), pH

da solução mutagênica (WOO et alii, 1971a, b e KLEINBOFS at alii 1974), tern

po de tratamento (SANDER e MUEBLBAUER, 19??) pré-tratamento (FWESE-GERTZES

et alii, 1964), conteúdo de água nas sementes (SATO, 1966), estágio metabó-

lico das sementes (NILAN et alii, 1973), etc.

0 mutagênico químico DES. que é um agente alquilanta (SESLOT,

1970), tem sido considerado como um dos mais eficientes mutagenicos quími-

cos, induzindo mutações com -alta freqüência e reduzindo ao mínimo as aber-

rações cromossômicas em cevada (KONZAK et alii, 1962 e NILAN et alii, 1964).

Quando faz-se uso de DES nos tratamentos de sementes, visan-

do a obtenção de freqüências elevadas de mutações, é necessário que cuida-

dos especiais sejam legados a ess* mutagênico. 0 CES i um produto pouco

solúvel, e além disso, sua solução apresenta-se muito instável, visto que

sua mala vida pode ser bastante curta. Uma comparação com a do metano sul-

fanato de atila tEMS) é feita por XAMRA e BRVNNER (1970). sendo que esse i

um dos mais poderosos mutagenicos químicos da atualidade (KONZAK et alii,

1964).
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Na tabela seguinte, pode-se visualizar as meias vidas do

DES e do EMS a diferentes temperaturas, e desse modo compará-las.

Tabela . (leia vida de hidrólise dos produtos OES e EMS a diferentes temp£

raturas, segundo os autores KAtiRA 0 BRUNNER (1970).

Temperatura Haia vida de hidróliseS- (h)

(°C) DES EMS

40 0,32 7,42

30 1,00 25,90

20 3,34 93,10

10 13.10 378,00

5 27,B0 796,00

0 59,20 1716,00

&/ Tempo apôs o qual metade da atividade mutagênica da concentração inicial

reagiu com a água para formar ácido e álcool.

De um modo geral, danos na geração M , expressos como redução

na altura de plântulas, aumentam com o aumento da concentração, temperatura

e tempo de tratamento e com o decréscimo do conteúdo de água nas sementes

(SATO, 1966).

0 pH da solução mutagênica, como influente nos resultados

obtidos de tratamentos d» sementes, foi estudado por W00 *t alii, (19?lat

b), qu« trataram sementes de arroz com OES a níveis de pH variando de 3,0 a

11,0, e em plantas ti. obtiveram que: a pH - 3,0 a freqüência de mutação foi
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elevada (12,95%) em contraste com aquela obtida a pH = 1',0 (3,9%). No en-

tanto, a altura de plântuIas apresentou danos mais drásticos a soluções tarn

porradas a pH • 3,0 e 7,0. Com o pH = 11,0 mostraram-se estimuladas para o

crescimento.

A explicação encontrada por W00 et alii (1971a, b) é e se-

guinte: com pHs alto, haver^ provavelmente menor dano nos genes localiza-

dos nas organalas citoplasmãticas, isto é. quando a solução ê tamponada a

níveis de pHs altos, os danos são menores que a pHs baixos, havendo desse

modo uma maior quantidade de plantas M. com mutações e que foram capazes de

sobreviver.

A temperatura de tratamento com OÉS inílui não só na taxa da

hidróllse, mas também na eficiência mutaginica. Segundo KONZAX *t alii

(1964) e SATO (1966), quando os tratamentos são realizados a baixas tempera

turas (0, 5 e 10 °C), a eficiência mutagênica é maior e relativamente menos

injúrias são causadas em plântulas M.. Essn resultado é concordante com

SILAS et alii (1V64),'que fizeram uso de sementes de cevada.

KONZAK et alii (1964) e SATO (1966) relataram que uma taxa

diferencial de hidrólise e difusão do produto químico dentro do sistema bip_

lógico, resultou em um maior número de mutações nos primôrdios das partícu-

las no embrião, justificando assim a variação na eficiência mutagênica en-

contrada a temperaturas diversas.

A alta concentração do mutagênlco OES, tende a causar rslati

vãmente grande quantidade de danos EEINER (1963). Por outro lado, baixas

concentrações do masmo, aplicadas por um longo período de tempo, produzem
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baixa injúria em plãntulas I"L, alta porcentagem de plântulas sobreviventes

ri e elevada freqüência de mutação de clorofila em M_ (KONZAK et alii,

1964).

Pré-tratamsnto de sementes de cevada em água, segundo FROE-

SE-GEKTZEN et alii (1964), afeta profundamente a quantidade de danos fisio-

lógicos causados pelo mutagênlco.

Segundo SILAS et alii (197$), a azida sódica (SA) é um inibi_

dor respiratório sendo usado para estudos de danos induzidos pelas radia-

ções nos cromossomas e no DNA de sementes de cevada. Porém, tem sido rele-

vado que esta droga ê um potente e eficiente mutagênlco químico.

BLIXT (1972) postulou que, os efeitos de aberrações folia-

res seriam um indicativo da existência de aberrações cromossômicas, sendo

que os tratamentos com SA não produzem tais danos (SANDER e MUEHLBAUER,

1977) e deste modo, a alta eficiência em .induzir mutações parece referir-

se âs mutações gênicas (KLEINHOFS et alii, 1974) ou intra gênicas (SANDER e

MUEHLBAUER, 1977).

Os tratamentos com soluções do mutagênico SA são influencia-

dos por fatores como: pH (SILAS et alii, 1973 e SANDER e MUEHLBAUER, 1977),

tempo de tratamento (SANDER e MUEHLBAUER, 1877), pré-tratamento com Q_ ou

N2 (NUAS et alii, 1973 e KLEINHOFS et álii, 1974), concentração (NIKSJED,

1976 e SANDER e MUEHLBAUER, 1977), estágio (wtabõlico das sementes (SILAS et

alii, 1973), etc.

3-citado por SANDER E MUELHBAVBR (1977)
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O pH da solução mutagênica SA, influencia de modo direto o

efeito de indução de mutação. Em partículas PI. de cevada, a freqüência de

mutação foi grande a pH ácido (pH * 3,0] e não provocou efeito constatável

a pH básico CpH - 11.0) (NILAlf et alii, 1973 e KLEIMOFS et alii, 1974). 0

mesmo resultado foi apresentado para a redução na altura de plantulas (1.

(KLEINBOFS et alii, 1974).

Essa grande efetividade em formas ácidas, é provavelmente de_

vido a melhor penetração na membrana celular das moléculas neutras NH3 (NI-

LAN et aliit 2973), uma vez que a azida hidrolizada (NHJ é a forma predo-

minante em soluções de pHs ácidos (KLEIMOFS et alii, 1974).

Sementes de cevada pré-embebldac em 0_ ou N_ saturados em

água. tem como conseqüência um significante aumento na indução de mutantes

deficientes em clorofila (SILAS et alii, 1973 e KLEINBOFS et aliit 1974).

NIKNJED (1976) e PEARSON et alii, (1975), obtiveram em semen,

tes de cevada tratadas com SA, um decréscimo na germinação e altura de plà£

tulas M., a medida em que a concentração do mutagenico era elevada.

SANDEU e- MVEELBAUEE (1977) acharam em P&iun, que não só o

aumento na concentração, mas tembém no tempo de tratamento provocava uma re_

dução na porcentagem d* germinação de plantulas M.. No entanto, parece

existir um maior efeito do tempo de tratamento que da concentração utada,

justificado pela penetração do mutagenico nas células, que apresenta para o

fator tempo uma resposta maior.

PEARSON et alii (197S) obtiveram com o aumento da concentra-
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çâo do mutagênico S£, um atraso na atividade mitõtioa, síntese de ATP eDNA,

e, consequentemente, uma redução no crescimento de plântulas CL.

Q estágio metabólico em que se encontram as sementes a serem

tratadast influi na mutagenicidade da SA, sendo ela um potente mutagênico

químico (NILA et alii, 1973), quando as células em divisão estão no estágio

"S" ou de síntese (SANDER o NILAN, 1974b).

0 pré-tratamento das sementes com água destilada, é um outro

fator que provoca alterações na freqüência de mutação (SANDER e NILAN, 1874

a, b). Os autores, trabalhando com sementes de cevada, acharam para 15

horas de pré-tratamento com água e 2 horas de tratamento com SA. uma fre-

qüência de mutação de clorofila igual a 85%, e com 8 horas de pré-tratamen-

to e 2 horas de tratamento, sob as mesmas condições anteriores, o resultado

foi de 81%.

Estudos de mutagênicos químicos em sementes de cevada duran-

te a última década, mostraram que alguns desses produtos induzem mutação

com freqüência duas a três vezes maiores que as mais altas freqüências en-

contradas nos tratamentos com radiação (EERENBERG et alii, 1958» SEINER et

alii, 1960 « EERENBERG et alii, 1961).

Fazendo-se comparações quanto a eficiência de agentes mutagê_

nicos físicos e químicos, baseada na freqüência de mutação de clorofila, na

geração M_ d* sementes de cevada, observaram U M taxa máxima de mutação da

seguinte ordem: radiação gama 17% (KDNZAK et alii, 1961)i raios-X 15% (CAL-

UECCOT, 19SS « EBRENBEBG et áUi, 1961) i etilenoimina (EI) 28% (ÈRRENBERG et
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alii, 1961) i DES 43>. (BEINER, 1962) j EMS 4B - 57% (EBBENBERC fit alii, 1961)

B SA 52.9 - 85% (NILAN 0 SANDER, 1974a, b).

Analisando o número de mutações de clorofila por paniculas

M , SATO (1966) comparou a eficiência mutagênica de diversos mutagénlcos,

tomando como base a mesma altura de plântulas M.. 0 resultado obtido clas-

sificou os mutagênicos na seguinte ordem de eficiência: EI « EMS » OES >

raios-X > EO. No entanto, WOO at alii (1975b) citam que geralmente a frt-

quência de mutação Induzida por OES é mais baixa que aquela apresentada pe-

los raios-X, contrariando' assim os resultados de SATO (1966).

Quando SATO (1966) analisou a fertilidade de panfculas M.,

baseando-se na mesma redução no crescimento de plântulas M , obteve um re-

sultado diferente do anterior. A classificação agora encontrada. colocou

os mutagênicos na seguinte ordem: EO > DES > EI > raios-X > EMS.

Segundo BEINER et alii (1960), a sobrevivência d* plântulas

M foi reduzida nos tratamentos com DES e irradiação. No entanto, uma dife_

rença na sobrevivência para os dois agentes foi observada quando tomou-se

para base de comparação, os mesmos danos na altura de plântulas n.. 0 re-

sultado encontrado mostrou valores mais elevados de danos a sobrevivência

para o tratamento com OES.

Os resultados obtidos com o u«o do método da indução de muta

ção, indicam que esse pode ser usado eficientemente na obtenção de plantas

matadas e melhoradas, e que irá tornar-se, com o aumento do uso, um método

ainda mais eficiente (WO *t alii, 1971a).
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O maior interessa na aplicação do método da indução de muta-

ção por radiação, está em descobrir-se a combinação das doses de radiação e

o estado metabólico do material a ser tratado, que irá fornecer a maior fre

qüência de mutação com os menores denos à progênle (EL-XESEDJ e ABD-ALLAt

1976). Para os produtos quimicori, o interesse está voltado a acolha daa

condições mais adsquades de concentração, pH, tempo, temperatura, etc, que

irão produzir elevadas freqüências de mutação, • com danos minimos à progê-

ni« (KONZAK et alU, 1964).
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4. MATERIAL

O material usado para a realização do presente trabalho foi

sementes dormentes de arroz (Qfiyza icutiva L.), da variedade brasileira Dou-

rado Precoce, usada para as culturas de sequeiro. As sementes foram muiti-

slicadas no Instituto de Genética, ESALQ/USP, no período agrícola de 1974/

75.

Antes de ser submetida aos tratamentos mutaginicos, as ssmen_

tes sofreram uma seleção visual, visando a eliminação das doentes, chochas

e também de impurezas físicas.

Como agentes mutaginicos físicos foram utilizadas as radia-

ções gama e os neutrons térmicos e rápidos. A radiação gama foi obtida da

fonte de Cobalto-BO do Centro de Energia Nuclear na Agricultura (CENA) da

ESALQ/USP, em Piracicaba, São Paulo. Para os neutrons térmicos e rápidos ,

a irradiação foi realizada no Reator Nuclear do Laboratório de Seibsrsdorf

da Agência Internacional de Energia Atômica (IAEA), Vienna, Austria.

Oois compostos mutagãnlcos químicos foram usados: o sulfato
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de dietila (C H 0) SO de PM = 154,16 (Cario Erba), que é um agente arqul-

lante e a azida sódica NaN» de PM - 65,01 (Merck), um inibidor respiratório.

Para que a expressão dessas drogas químicas no decorrer do

trabalho torne-se mais simples, serão usadas suas abreviações, de acordo com

as citações mais freqüentes da literatura, ou seja, DES e SA respectivamen-

te ao mutagenlcos citados.

0 DES foi usado na forma líquida e a SA como pó, os quais fp̂

ram tamponadbs com ácido cítrico HOC(COOH)(CH2COOH)2.H2O de PM - 210,14

(J.T. Backer) e fosfato de sódio NA2HP04 de PM « 141,96 (Mallinckrodt), de

acordo com os tampões desejados.
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5. MÉTODOS

5.1. Tratamentos mutagênicos

5.1.1. Mutagênicos físicos

5.1.1.1. Irradiação com radiação gama

Nas irradiações com raios gama, as dosagens usadas corraspon,

deram a 0, 8, 16, 24 e 32 KR, a uma taxa de doas igual a 5,35 KR/min., sen-

do qua, para a obtenção dessas dosagens, manteve-se constante a distanciado

material a ser irradiado da fonte, e fez-se variar o tempo de exposição do

mesmo. 0 tratamento foi feito de modo cumulativo.

Nas dosagens usadas, o número de sementes tratadas foi dife-

rente (200, 200, 200, 300 e 400, respectivamente às dosagens), baseado em

que, com o aumento das dosagens, o número de sementes germinadas decresce

(ANDO, 1970 « WOO at alii, 1971a), e para os estudos em questão, precisou-

-se de pelo menos 100 plântulaa germinadas por tratamento efetuado.
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5.1.1.2. Irradiação com neutrons térmicos

Os neutrons térmicos foram obtidos num orifício do reatqr do

tipo "swimming pool", com uma potincia igual a 7,0 MW, no Laboratório de

Seiberadorf (IAEA, Vienna). Para essa irradiação, as sementes foram acondi_

cionadas em tubos plásticos de 1,5 x 6,0 cm, no qual eram colocadas 200 se-

mentas .por dose. 0 método empregado foi o do ar comprimido, com o material

recebendo um fluxo de radiação de 4,69 x 10 Nth/cm /seg,, com a minima

contaminação de raios gama.

Nessas condições, o material recebeu tratamentos de dosagens

iguais a 1,97 x 1013, 3,94 x 10 1 3 e 5,91 x 10 1 3 Nth/cm2, sendo que, logo

após o tratamento, as sementes foram enviadas ao Brasil.

5.1.1.3. Irradiação com neutrons rápidos

As condições usadas para esse tratamento, foram semelhantes

as anteriores, po.4s o material foi tratado no mesmo reator do tipo "swimming

pool" do Laboratório de Seibersdorf. No entanto, para esse tratamento o ma

terial foi colocado em saquinhos plásticos e irradiado pslo método de

"fishing", dentro da "piscina".

0 fluxo de radiação usado foi igual a 1,02 Krad/min., a uma

potência de 8,0 MW. Desse modo, as dosagens obtidas foram iguais a 2 e 3

Krads. cabendo 200 sementes a cada uma delas. Logo depois de irradiado, o

material foi enviado ao Brasil.
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5.1.2. Mutagênicos quTmicos

5.1.2.1. Tratamento com DES

As soluções de DES foram preparadas no Laboratório do Setor

de Radiogenética do CENA, adicionando-se o produto a água destilada pH>7,0,

em diferentes concentrações. Todavia, com esse mutagSnlco, houve um proble

ma inicial referente a sua solubilidade em água destilada, o qual foi sol£

clonado acrescentando-se 15% de álcool etílico 96° a solução. Tomou-se o

cuidado, contudo, da realização de um experimento preliminar, visando medir

até que concentração, em volume de álcool, não iria interferir na germina-

ção, sobrevivência e altura de plântulas a ser submetida a tratamento muta-

ginico.

As concentrações usadas nos tratamentos das sementes com DES

foram de 0,0036, 0,0072, 0,0145 e 0.0290 M, tomando-se o cuidado de a cada

duas horas de tratamento renovar a solução mutagênica, visto qua a meia vi-

da desss produto a temperatura de 25°C, está próxima a esse valor (KANRA a

BRUNNER, 1970).

Para a realização dos tratamentos mutagênicos foram coloca-

das 400 sementes em placas de Petri, onde manteve-se uma constância do volu

me de solução por semente a ser tratada de 0,5 ml.

Durante todo o período de embebição no mutegênico,o material

permaneceu na câmara de crescimento do Instituto de Genética,a uma tempera-

tura constante de 25 Cj disso passaram por uma fase de pôs lavagem em água

corrente de torneira durante 30 minutos. A finalidade dessa lavagem é a de
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eliminar o excesso do protudo presente no exterior das sementes.

5.1.2.2. Tratamento com SA

Com o mutagênico SA foram preparadas soluções tampão pH 3,0,

4,0, 5,0 e 6,0, feitas no Laboratório do Setor de Radiogenética do CENA,

utilizando-se como componentes o ácido cítrico e o fosfato de sódio» 0

ajuste das soluções tampão foi feito no Laboratório do Departamento

de Química da ESALQ, por peagametro eletrônico.

Uma série de experimentos foram realizados com o tratamento

SA, pois para asse produto mutagênico foram usadas quatro concentrações,qua

tro pHs, pré-tratamento em água destilada presente e ausente.

As concentrações usadas para a SA foram iguais a 1 x 10 ,
- 3 - 2 - 2S x 10 , 1 x 10 e 5 x 10 M. preparadas em solução tampão de pH 3,0,

4,0, 5,0 e 6,0 e com pré-tratamento em água destilada por oito e zero ho-

ras.

Foi considerada, também para essas combinações a constância

de 0,5 ml de solução tratamento por semente, sendo usadas para cada uma de-

las 400 sementes, colocadas dentro de placas de Petri. Após o tratamento,

as sementes foram lavadas em água corrente de torneira durante 30 minutos,

visando eliminar o excesso do produto presente em seu exterior. Na tabela

seguinte são apresentados todos os 32 tratamentos usados para a SA.
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Tabela . Tratamentos com SA em sementes de arroz, envolvendo quatro concBn_

trações, quatro pHs e pré-tratamento em água destilada.

Prí-trat. (h)

8

8

8

8

0

G

0

0

1x10~3

(1)

813

814

815

816

013

014

015

016

Concentração (M)

5x10"3

(2]

823

824

825

826

023

024

025

026

1x10'2

(3)

833

834

835

836

033

034

035

036

5x10"2

(4)

843

844

845

846

043

044

045

046

PH

3,0

4.0

5,0

6,0

3,0

4.0

5,0

6,0

5.2. Obtenção dos dados experimentais

Os dados experimentai» foram obtidos tanto para os mutagini-

cos fisioos como para os químicos, seguindo basicamente um mesmo esquema.

Contudo, devido uma carência de tampo, fez-se para os mutaginlcos químicos,

uma variação na parte inicial.

Para que o experimento pudesse caminhar mais rapidamente, se-
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meou-ae logo após os tratamentos, parte do material no campo experimental ,

sendo que a outra parte foi semeada nas caixas de madeira dentro da casa

de vegetação. Com isso, evitou-se o transplante das mudas das caixas ao

campo, e assim a cultura pode ser realizada dentro de seu ciclo normal, e

sem prejuízos aos resultados.

5.2.1. Sobrevivência de plantulas N

Para que esses resultados fossem obtidos, as sementes que S£

freram tratamentos mutagênicos, foram semeadas em caixas de madeira conten-

do terra preparada para o experimento, com a finalidade de padronizar as

condições de tratamento. Essas caixas permaneceram durante todo o tempo de

experimento, dentro da casa de vegetação cio Instituto de Genética, para que

a germinação e o crescimento fossem facilitados e se mantivesse as mesmas

condições ambientais a todos tratamentos executados.

A sobrevivência das plantulas fi. foi anotada 14 dias. após a

semeadura, contendo-se como sobreviventes as plantulas que nesse dia apre-

sentava-se com mais de 3 cm de altura do iolo.

5.2.2. Altura de plantulas Mg

A altura de plantulas n., foi protocolada no mesmo dia quan-

do a sobrevivência foi anotada, tomando-se como medida a altura desde o so-

lo até a extremidade superior do limbo foliar da folha maior. Usou-se dos

dados provenientes de 100 plantulas medidas.
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5.2.3. Fertilidade de plantas M]

Decorrida essa fase da coleta de dados de sobrevivência e ai.

tura de plãntuIas M , foram elas deixadas sob as mesmas condições por mais

3? dias, após o que realizou-se o transplante para o campo.

Com as plantas M, no campo, aguardou-se o estágio final de

maturação de suas panícuias, ponto essa no qual fez-se a colheita dos três

maiores perfilhos férteis (maiores em altura do solo], sendo os mesmos acop_

didonados em saquinhos de papel e levados ao laboratório, para que fossem

submetidos â análise da fertilidade de plantas M..

Na realização dessa contagem, foi tomada uma panícula, das

três existentes no interior de cada saquinho, de modo casual. Por meio de

dois contadores manuais procedeu-se a contagem, sendo que o critério adota-

do, foi a distinção visual das sementes férteis e estéreis.

5.2.4. Freqüência de mutação de clorofila em plãntulas H«

A semeadura das panícuias II. foi realizada em canteiros de

areia, dentro da casa de vegetação, onde receberam duas regas diárias (pe-

ríodo da manhã e a tarde). Nas épocas mais frias, os canteiros eram cober-

tos com plásticos para que a germinação fossa facilitada. A contagem das

plãntulas mutantea e não mutantes ocorreu entre o 12* e o 18» dias após a

semeadura.

Nessa fase experimental, anotou-se separadamente o total de

plãntulas germinadas por panícula e o total d* plãntulas mutantes por paní-
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cuia. Considerou-se como plãntula germinada aquela que no dia da contagem

apresentava-se aproximadamente com mais de 3 cm de altura do solo, e como

plãntula mutante apenas as com clorofila deficiente.

A classificação desses mutantes, usada por HOLM (19S4P, con-

sidera as seguintes classes; (1) albina, ausência de pigmentos amarelos ou

verdesj (2) vinidii, pigmantos verde-claro distribuídos unlformementej (3)

xeuntha, pigmantos amarelos distribuídos uniformementet (4) alvo-vifUdil,

pigmentos verde-claro e extremidade superior da folha com ausência de pig-

mentos j (5) viAido-albina, pigmentos verde-claro na extremidade superior da

folha e ausência de pigmentos nas demais partesj (6) alvo-XMtfha, ausência

de pigmentos na extremidade superior e demais partes com pigmentos amare-

los; (7) xantha-alva, pigmentos amarelos na extremidade superior da folha e

ausência de pigmentos nas demais partes? (8) vÍAÁjdo-x.antha, pigmentos verde

claro na extremidade superior das folhas e demais partes com pigmentos ama-

r8losi (9) xantho-vifUdiò, pigmentos amarelo na extremidade superior e da

mais partes com pigmentos verde-claroi (10) òtAÀata, distribuição transver-

sal de pigmentos amarelos ou verdes e (11) maculata, ausência de pigmentos

distribuída de modo não uniforme.

Para o objetivo desse trabalho, na apresentação dos resulta-

dos, usou-se apenas de quatro classes de mutantesi (a) albina, (b) vifUxUi,

(c) xantha. a (d) "outras". A quarta classe/ denominada de "outras", procu-

rou englobar todas as demais classes citadas. No entanto, para o cálculo

da freqaêrxia de mutação da clorofila, não foi feita distinção am classes.

A freqüência de mutação de clorofila em plãntulas M_, foi

4 - citado por STEAGALL (1977)
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calculada tomando-se ao acaso 50 saquinhos de cada tratamento, e desses se-

meou-se as três paniculas, o que resultaria ao final» um total de 150 pani-

culas semeadas. Contudo, o número de paniculas germinadas não correspondeu

ao número de paniculas semeadas, uma vez que nem todas apresentaram semen-

tes germinadas, devido ao efeito do tratamento.

Dessa contagem, foi possível analisar-se a freqüência de mu-

tação por dois métodos distintos: (1) número de mutações em plântulas N. p£

Io total de paniculas CL, (nesse método, tomou-se apenas como uma mutação ,

quando aram encontradas várias do mesmo tipo na mesma panicula M J ; (2) nú-

mero de plântulas mutantes PL pelo total de plântulas M_.

5.3. Análise estatTstica

Para a altura de plântulas, foi feita uma análise de variân-

cia. Entretanto, para que essa análise de variância pudesse ser realizada,

tomou-se apenas os tratamentos com o mutaginico químico SA. A análise fei-

ta foi em fatorial 4 x 4 (quatro concentrações e quatro pHs), segundo apre-

sentado por BANCROFT (1968).

Devido a ausência de repetições, os valores de "F" apresenta

tios para as concentrações e para os pHs, foram resultantes da comparação de

seus quadrados médios com o do "erro.dentro". Essa comparação é válida es-

tatisticamente, desde que o "erro dentro", não seja grande a tal ponto de

mascarar as diferenças devido aos efeitos dos tratamentos.

Com os demais parâmetros analisados foi aplicado o Teste de

Independência.
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6. RESULTADOS

6.1. Experimento preliminar sobre solubilidade do DES

Os primeiros resultados obtidos foram provenientes de um ex-

perimento preliminar, no qual tratou-se as sementes de arroz com solução de

álcool etílico 96°, a diversas concentrações, mantendo-se a temperatura cons

tante de 25°c, durante todo o período de tratamento.

Procurou-se determinar a máxima concentração de álcool etíl£

co que, diluído em água destilada, não causasse danos fisiológicos âs semeji

tes, e que possibilitasse aumentar a solubilidada do mutaginico químico DES.

A sobrevivência das plãntulas tratadas com essas soluções,

encontram-se na Tabela 1 e Figura 1. No primeiro experimento preliminar

(Experimento 1), ae concentrações usadas estão espaçadas a intervalos de

5%, isso feito, para que fosse possível a determinação de uma concentração

onde a queda na sobrevivência aparecesse de modo marcante, o que foi verifl

cado entre 15 e 20% (Figura 1).
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Para qua a quada fosBe detarminada com maior precisão, fez-se

o segundo experimento preliminar (Experimento 2), no qual, foram usadas

concentrações menos espaçadas ao redor da queda drástica encontrada no Expe

rimento 1. Desse modo, variou-se as concentrações de 12 a 18%, a a conclu-

são a que sa chegou foi: a concentração de álcool etílico 96 a atingir o

objetivo em questão está ao redor de 15%.

6.2. Sobrevivência de plântulas Mj

A sobrevivência da plântulas 1*1., foi um perímetro analisado

para os tratamentos com radiação gama, DES a SA. Para os neutrons térmicos

a rápidos, não foi possível assa análise, pois, quando do início do experi-

mento o material já se encontrava no campo.

Os resultados obtidos são apresentados nas Tabelas 2, 3, 4

a 5 a nas Figuras 2, 3, 4 a 5. Na Tabela 2, os valores apresentados refe-

rem-se ao tratamento das sementes com quatro dosagens de radiação gama ÍB,

16, 24 e 32 KR). Porém, na Figura 2, poda-se observar que não houve uma

tendência marcante do efeito das dosagens da radiação gama sobra a «obrevi-

vência de plântulas M..

Nos tratamentos com o mutagênico químico DES, as quatro con-

centrações usadas (0,0096, 0,0072, 0,0145 a 0,0290 M). apresentaram uma tein

dência da redução na sobrevivência de plântulas, a medida que as concentra-

ções usadas aumentavam (Tabela 3 a Figura 3 ) .

Os resultados das Tabelas 4 a 5, a as Figuras 4 e 5, rafe-
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rem-se ao mutagênico químico SA, estando assim divididos baseado na existe^

cia ou não do pré-tratamento das sementes por oito horas em água destilada.

Na Tabela 4 e Figura 4, tem-se a combinação de quatro concentrações da sol£

ção da SA a quatro pHs do tampão, todos sem o pré-tratamento em água desti-

lada. Observa-se uma tendência de redução na sobrevivência da plântulas M.,

com o aumento das concentrações do mutagênico SA, dentro de um mesmo pH.

Todavia, para ume determinada conoentração, as diferenças da pH não mostra

ram uma tendência clara.

Para os tratamentos mutagânicos qua receberam oito horas da

pré-tratamento em água destilada, os resultados estão na Tabela 5 a Figura

S. Com o aumento da concentração do mutagênico, dentro de um pH, pode-se

observar que há uma sensível redução na sobrevivência da plântulas M.. En-

tretanto, diferenças nos pHs das soluções, dentro de uma concentração, não

mostraram uma tendência determinada.

6.3. Altura de plântulas

Com a altura de plântulas M1, também não foi possível a bte£

ção de resultados para todos os tratamentos, pois oe experimentos com neu-

trons não passaram por assa fase.

Nas Tabelas 2, 3, 6, 7, 8 • 9 a nas Figuras 2, 3, 6 • 7, são

mostrados os resultados referentes a altura da plântulas II.. Na Tabela 2 a

Figura 2, tem-se os tratamentos com radição gama, e destes pode-se notar

uma tendência não clara de redução da altura. Entretanto, todas as dosa

gens usadas apresentam-se com alturas menores que o controle.
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Os tratamentos com DES, mostraram um decréscimo na altura de

plântulas, am relação ao controle, com o aumento das concentrações do muta-

gSnico, Porém, com a concentração mais fraca (0,0036 M), parece que houve

um estimulo ao crescimento, pois nessa concentração a altura média das plân

tulas tratadas foi maior que as não tratadas (Tabela 3 e Figura 3 ) .

As médias das alturas da plântulas PL* dos tratamentos com o

mutaginico SA, são apresentadas nas Tabelas 6 e 7, e Figuras 6 e 7. Na Ta-

bela 6, as sementes não receberem o pré-tratamento em ãgua destilada, e nes-

sas foi verificada uma tendência de redução no crescimento das plântulas, a

medida em que as concentrações foram sendo mais fortes. Essa afirmação é

válida para qualquer pH. Fixando-sa uma concentração e estudando-sa o efel

to do pH, pode-se observar que, de um modo geral, há um decréscimo na altu-

ra de plântulas com o aumento da acidez.

As sementes pré-tratadas por oitos horas em ãgua destilada ,

apresentaram uma tendência de decréscimo »a altura de plântulas M , tanto

para o aumento das concentrações como para o aumento da'acidez (Tabele 7 e

Figura 7).

Com o mutaginico SA, foi possível a elaboração de uma análi-

se da variãncia, em esquema fatorial 4 x 4 , onde numa das ordenadas está a

concentração e na outra o pH. Oesse modo, procedeu-se a análise de variãn-

cia. com a ressalva de que, os valores encontrados para o "F", foram prove-

nientes da comparação dos quadrados médios das concentrações e pHs, com o

quadrado médio do "erro dentro". Isso ocorreu devido ao fato de não pos-

suir repetições para os tratamentos dentro do experimento.
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Os resultados obtidos da análise de varlãncla, são mostrados

nas Tabelas 8 e 9, de onde, poda-se observar a significância para OB valo-

res de "F" obtidos. Para ambos os casos (sem e com pré-tratamento) e para

ambas as fontes de variação (concentrações e pHsl, o "F" mostrou-se signify

cativo ao nível de 1%.

Os resultados apresentados na Tabela 8, indicam que há dife-

renças significativas ao nível de 99% de probabilidade, isto indicando que,

pelo menos um dos pHs usados difere dos demais significativamente e também

que pelo manos uma das concentrações difere significativamente das demais

usadas. Na Tabela 9, tem-se os resultados das sementes que receberam o pré-

-tratamento por oito horas em água destilada, o qual mostrou-se coincidente

com os do material não pré-tratado. Houve também uma diferença significa-

tiva ao nível de 99% de probabilidade entre as concentrações e entre os pHs.

6.4. Fertilidade de plantas M^

A fertilidade de plantas M^ foi uma das características de-

terminadas «n todos os tratamentos com mutagênlcos físicos e químicos, e

seus resultados são apresentados nas Tabelas 2, 3, 10, 11 e 12 e Figuras

2, 3, 8 e 9.

Os tratamentos com neutrons térmicos a rápidos tem seus re-

sultados de fertilidade apresentados na Tabela 12, onde pode-se observar

para ambos os tipo* de neutrons um decréscimo com o aumento das dosagens de

radiação aplicadas.

Com a radiação gama (Tabela 2 e Figura 2), houve um decrésci
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mo da -Fertilidade de plantes n. com o aumento das dosagens, cabendo a mais

forte (32 KR), um decréscimo de 75%. em relação do controle náo irradiado .

0 mutagênico químico DES, que tem BBUS resultados apresenta-

dos na Tabela 3 s Figura 3, não mostrou marcante redução na fertilidade com

o aumento das concentrações, havendo apenas uma pequena oscilação de 2 a 3%

de queda em relação ao controle tratado com água.

A fertilidade de plantas M, para oe tratamentos com o muta-

gênico químico SA, é apresentada nas Tabelas 10 e 11. Os resultados das se-

mentes não pré-tratadas em água destilada não mostraram uma tendãncia clara

de redução na feritlidade de plantas M1 (Tabela 10 e Figura 8). Já as se-

mentes pré-tratadas em água destilada por oito horas» mostraram uma tendên-

cia de redução, a medida que as concentrações e a acidez eram aumentadas

(Tabela 11 e Figura 9).

6.5. Freqüência de mutação de clorofila em piintuias Mg

Para o cálculo das freqüências de mutação de clorofila em

plãntulas f1?, os números de paniculas M1 e plãntulas M2> foram bastante va-

riáveis para os tratamentos* uma vez que a germinação e a sobrevivência das

plãntulas fíy são afetadas pelo efeito dos tratamentos.

Na Tabela 13, estão presentes os resultados das freqüências

tie mutação de clorofila, calculadas com base no total de paniculas n, e de

plãntulas H-. Nessa tabela foram agrupados os tratamentos com radiação ga-

ma e também aqueles com DES.
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Pode-se observar nas Tabelas 12 e 13, que há variações nos

resultados obtidos quando o método empregado é o de panículas M^ ou de plân_

tulas M_. Por exemplo, para o método das panículas CL, a freqüência mais

13 2 <•
elevada correspondeu a dosagem de 3,94 x 10 Nth/cm de neutrons térmicos

(37,76%)j para as plântulas M_ a dosagem de 24 KR de radiação gama (1,73%).

Os tratamentos com OES, não mostraram mutações para ambos os métodos usados

para o cálculo da freqüência.

Com os tratamentos que envolveram o mutagênico químico SA,

construiu-se duas tabelas v.a resultados (Tabelas 14 e 15). A primeira mos-

tra as freqüências de mutações de clorofila, para as sementes que não rece-

beram o prê-tratamento em água destilada cabendo a Tabela 15, os resultados !

referentes ao material pré-tratado por oito horas em água destilada. :

Em todas as tabelas de freqüência de mutação pode-se obser-

var a apresentação do número de panículas M. e de plântulas M_ analisadas,

para servir de indicativo de precisão dos resultados encontrados.

!

Os resultados do Teste de Independência para a freqüência

de mutação de clorofila em plântulas M_, acham-se nas Tabelas 16 e 17. Fa-

zendo-se uma análise dos mesmos, pode-se perceber claramente o comportamen-

to bastante variável do material, quando esse é submetido a tipos diferen-

tes de tratamentos e a dosagens e concentrações variáveis do mesmo mutagê-

nico.

As mutações de clorofila apresentadas nos diversos tratamen-

tos, podem ser classificadas em várias classes segundo HOLM (19S4). Toda-
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via, para a execução desse trabalho, adotar-se-e a divisão em apenas quatro

classes, que sáo: aJLbina., xantha, virUdü e "outras".

0 espectro de mutação de cloroflla é apresentado na Tabela

16, e observa-se que o tipo albino foi, para todos os mutagênlcos, aquele

que se apresentou como o mais freqüente, correspondendo a 66,67% com neu-

trons térmicos, 100,00% com neutrons rápidos, 78,57% com radiação gama e

58,79% com o mutagênico químico SA (englobou-se os resultados das sementes

pré-tratadas e não pré-tratadas).

6.6.

A LOe- (dose que causa 50% de letalidade) e a GRen(dose que

causa uma redução de 50% no crescimento, em termos de altura de plântulas),

podem ser estimados a partir das Figuras 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Contudo, essas

figuras foram construídas baseadas apenas nas dosagens e concentrações usa-

das no experimento, s com isso, qualquer extrapolação de resultados é uma

aproximação daquilo que realmente irá ocorrer.

Com os neutrons térmicos e rápidos não foi possível a obten-

ção dos dados de sobrevivência e altura de plântulas M , e desse modo, não

foram estimados os valores da LO__ e da GR5n-

Para os tratamentos com radiação gama, não se pode estimar

os valores de LCLQ e de GRgn» apenas citar que correspondem a dosagens sups

riores a 32 KR, que foi a máxima usada no experimento (Figura 2).

Com o mutagênica químico OES, tem-se na Figura 3, que a máxi
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ma concentração usada (0,0290 ri), não foi capaz de atingir a LD__ e a GR ,
50 so

de onde pode-se concluir que seus valores estão acima dessa concentração.

Os resultados apresentados na Tabela 19, que foram estimados

a partir das Figuras 4, 5, 6 e 7, referem-se ao mutagãnico SA. De um modo

geral pode-se dizer que, tanto para alcançar os valores de LD__ como as de

GRçt). foi nacessário concentrações mais fortes do mutagênico, quando as se-

mentes tratadas não sofreram pré-tratamento «m água destilada. Para as se-

mentes pré-tratadas por oito hora» em água destilada, as concentrações exi-

gidas para que os valores da LD5Q ti da GR-Q fossam atingidas, foram mais

fracas.
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7. DISCUSSSO

7.1. Irradiação com radiação gama

O uso das radiações gama em sementes da arroz* mostrou os ro

suitados apresentados na Tabela 2 e na Figura 2. A principio, tais resulta-

dos vem indicar que a máxima dosagem usada (32 KR), oodsria ser ainda maior,

uma vez que, seu efeito na sobrevivência a na altura da plãntulas n , não al_

cançou os valores de L0s_ a da GRçn'

Na geração M., os efeitos fisiológicos d* maior intarasss,

qua segundo SPARROW (1961) são a sobrevivência • a altura de plãntulas, não

mostraram-se pronunciados, chegando mesmo a atingir uma carta constância com

o aumento dás dogaaens usadas (Figura 2), o qua vem contrariar trabalhos apre_

sentados por outros autoras como GENTES « BROWS (1941) t GA.UL (1980), YAMAGU_

CHI (1982), HIKAELSEN *t alii (1986) m outros, qua mostraram existir uma re-

dução na sobrevivência e altura de plãntulas com o aumento das dosegens.

Mesmo assim a altura de plãntulas sofreu um pequeno decrés-

cimo, mas«não linear, e mostrou em todos os tratamentos uma redução em
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ralação ao controle, não havendo casos como os ancontrados por STEAGALL

(1977), onde a altura de plântulas de alguns tratamentos superou a do contro_

le.

Essas resultados obtidos não concordaram com aqueles ancon-

trados na literatura, como foi citado acima, dentro dessas condições de tra-

tamento do presente trabalho, onde a máxima dosegem usada 132 KR) não foi

capaz de atingir os valores de LD-- e da GR50> Com isso deaeja-se dizer

que. usando-se de maiores dosagens, os resultados viriam ser diferentes des-

ses aqui relatados.

Para a fertilidade de plantas M., os resultados mostraram um

decréscimo acentuado com o aumento das dosagens (Figura 2). A dosagem mais

forte (32 KR) coube uma redução de 75% da fertilidade em relação ao controla

e com 24 KR a queda foi de 55%. Com isso, pode-se notar que o efeito da ra-

diação gama sobre a fertilidade foi bem maior que sobre a sobrevivência • el_

tura de plântulas, mostrando assim que a fertilidade é um dos caracteres mais

sensíveis a irradiação.

A freqOênâia de mutação de cloroflia manteve-se crescente até

a dosagem de 24 KR, após o que verificou-se uma queda da mesma a 32 KR, afi£

moção essa válida para os dois métodos de análise usados. Contudo, isso vem

discordar do trabalho da BEINER *t alii (I960), que usaram métodos de análi-

se diferentes e obtiveram resultados também diferentes.

A quada da freqüência de mutação de clorof lia nas dosagem al_

tas pode ser justificada pela baixa fertilidade das plantas M . Quando as
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plantas foram Irradiadas com dosagens elevadas, a fertilidade foi seriamen-

te afetada, perdendo as sementes que poderiam estar carregando mutações,

acarretando assim em baixa na freqüência de mutação de clorpfila.

Faseado nos resultados encontrados, conclui-se qua, visando

o uso das radiaçõas gama em sementes de arroz, com a finalidade de òbtar-M

os menores danos fisiológicos e as maiores freqüências da mutação, a dosagem

mais adequada estaria entre 20 e 30 KR. No presente experimento, a dosagem

de 24 KR mostrou-se com a maior freqüência de mutação de clorofllá, para am-

bos os métodos de análise e concomitantemente apresentou a sobrevivência e a

altura de plântulas pouco afetadas. A fertilidade de plantas nessa dosagem,

não foi acentuadamente reduzida (Figura 2).

7.2. Irradiação com neutrons térmicos e rápidos

Nas sementes de arroz irradiadas com neutrons térmicos e rá-

pidos, não foi possível a contagem dos sobreviventes nem a medida da altura

d3 plântulas, implicando assim em ausência de informes relacionados aos da-

nos fisiológicos na geração M .

No entanto, os resultados de fertilidade de plantas M. mos-

traram, para os dois tipos da neutrons, uma queda com o aumento das dosa-

gens, sendo que, para os neutrons térmicos essa queda foi mais acentuada (Fi

gura 12). Quanto a freqüência de mutação de clorofllá, foi observada uma

queda gradual com o aumento das dosegens, para ambos os tipos de neutrons,

quando o método analisado foi o do número de mutantes por 100 panícuias M_

(Tabela 12).
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Essa queda ocorrida na fraqüêncie de mutação da dorofila,

pude ser explicada tomando-se como base a baixa fertilidade apresentada por

sssss tratamentos, que devido a isso estaria eliminando plântulas mutan-

tes f\ , influindo assim nos resultados encontrados (semelhante a radiação

gama).

0 uso de dois métodos de analisa de freqüência de mutação do

dorofila, para o neutrons térmicos e rápidos, apresentou variações nos re-

sultados. Para o método do número de mutações por paniculas M.. os neutrons

13 2térmicos com o fluxo de 3,94 x 10 Nth/cm produziram a maior freqüência

(36,76). Com os neutrons rápidos, foi a dosagem de 3 Krads que proporcionou

a maior freqüência (5,53).

O equivalente biológico de neutrons térmicos para a radiação

gama, baseado na produção da mutação de dorofila, foi calculada usando-se

13 2das dosagens de 32 KR de radiação gama c 1,97 x 10 Nth/cm da neutrons tír

micos, que produziram aproximadamente a mesma freqüência de mutação (0,99 e

0.S4 respectivamente). Esse cálculo levou ao resultado de que 1 R de radi£
* 9 2

ção gama eqüivaleu a 1,62 x 10 Nth/cm de neutrons térmicos, resultado es-

se, que difere do encontrado por CALDEOOTT (2964) em sementes da cavada, que

foi igual a 3,0 x 10B Nth/cm2.

0 espectro de mutação de cloroflia para os mutaginicos empre

gados, encontram-se na Tabela 18, onda pode-se observar uma diferença entre

os dois tipos de de neutrons usados. Pois para os neutrons térmicos a taxa

de albino foi de 86,67%, enquanto que para os rápidos, todos os mutantes ob_

tidos pertenceram a essa classe, sendo assim 100% a taxa de albino. 0 tipo

xcMtha. não foi observado para ambos, e o vifddU está presente com 4,17% pa_

ra os neutrons térmicos, e o tipo "outros" com 29,17%.
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7.3. Tratamento com mutagenico químico OES

O OES foi um dos dois mutagênicos químicos empregados no pre

sente trabalho. Sabe-se que o produto OES s um eficiente agente mutagenico•

que seus danos a estrutura cromoasômica são baixos (SILAS *t alii, 1964) tBw

do esse o motivo de seu uso no trabalho em pauta.

Os danos a sobrevivência de plantulas M1 qut são encontrados

na Tabela 3 e Figura 3, foram pequenos, embora com o aumento das concentra-

ções tenha ocorrido um decréscimo dessa, e consequentemente um possível au-

mento nos danos; não alcançando níveis significativos.

Com a altura de plantulas M., foi verificado o mesmo compor-

tamento apresentado pela sobrevivência, pois os danos foram pequenos, embora

tenha havido um decréscimo com o aumento das concentrações, que também não

chegou a ser significativo. Todavia, com a menor concentração, parece que

houve um estímulo ao crescimento, e com isso as plantulas M. tratadas [26,07

cn) mostraram-se mais altas que as não tratadas (24,61 cm).

Diante desses resultados obtidos, verifica-se que os danos

fisiológicos na geração II., são baixos quando as sementes são tratadas com o

mutagenico OES, o que vem concordar com a literatura consultada (KONZAK *t

alii, 1981 « SILAS tt alvit 1984).

A fertilidade de plantas M. também pouco sofreu com as con-

centrações empregadas, pois mesmo com a máxima concentração usada (0,0290 11}

a fertilidade foi de 97,311 em relação ao controle, concordando com o traba-

lho de ÃSDO (1970), que não encontrou redução drástica para a fertilidade.
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Dos resultados obtidos com o agente mutagênico DES, a grande

surpresa ficou reservada a freqüência de mutação, de dorofila que para am-

bos os métodos de cálculo mostrou-se igual a zero, em todas as concentra-

ções empregadas.

Deste modo, não foi observado um aumento na fraquência de mu_

taçâo de clorofila em plântulas FL, com o aumento das concentrações do muta_

gênico DES. contrariando assim os resultados encontrados na literatura, qua

afirmam existir um aumento proporcional na freqüência de mutação com o au-

mento das concentrações dos mutagênicos como o DES, EI, ENS e outros (KON-

ZAK et alU, 1965, SATO 1966 e MIKAELSBN et aliit 1968).

Uma tentativa para explicar esta contradição serie baseada

no erro de amostragem em conseguincia da queda na sobrevivência de plântu-

las, porém o mesmo não se verificou nesse experimento. Para os tratamentos

com os demais mutagênicos a amostra foi de mesmo tamanho, mas, houve sem-

pre uma freqüência de mutação de clorofila diferente de zero. Diante do ex_

posto, ve-se que apenas o errro de amostragem não foi uma explicação sufi^

ciente para os resultados encontrados.

Outra dúvida seria a concentração usada, mas para «ase pro-

blema temos W00 et dlii (1977b)t que usaram uma concentração de 0,01 para o

DES, e fazendo variar o tempo de tratamento, obtiveram diversas freqüências

de mutação. No presente trabalho, são usadas as concentrações de 0,0145 e

0,0290 II que são superiores aquelas citadas como capazes da induzir muta-

ções. Portanto, uma hipótese de qu« as concentrações usadas poderiam ser

fracas em demasia não tem justificativa.
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O OES é um produto pouco solúvel, alam do que sua solução é

muito instável a temperaturas acima de 25°C (KONZAK «t alii, 1964). Para re

solver esses problemas, foi necessário aumentar-se a solubilidada do produto

acrescentando-se a solução água destilada e OES,o álcool etilico 96°, e as-

sim foi conseguida uma solução saturada a 0,0290 (1; e ao mesmo tempo

zcu-38 o tratamento a temperatura constante de 25°C.

A explicação dos resultados obtidos com o OES, pode ser me-

lhor fundamentada se baseada na solubilidade a na instabilidade do produto.

Com o acréscimo do álcool etilico na água destilada, houve

um aumento de temperatura na solução. Esse aumento, juntamente com a tempe-

ratura ambiente do local onde a solução foi solubllizade, mais o tempo gasto

para tal, poderiam produzir um somatório de efeitos capaz de ultrapassar a

meia vida de hidrólise do mutagênico. Isso fez com que esse perdesse sua ca

pacidade, antes mesmo de ser tratado o material.

7.4. Tratamento com mutagihico qtifmico SA

Foram realizados 32 tratamantos com a SA, combinando-sa para

isso quatro concentrações, quatro pHs e pri-tratamento por oito horas em

água destilada presente a ausenta. Essa grande quantidade de tratamentos ,

em relação aos demais mutagênicos, á justificada pala existência de poucas

informações a respeito do mutaginioo SA aplicado em sementes.

0 uso de diferentes pHs na solução tampão, i basaada na in-

fluência direta deste na eficiência tnutagênica da SA (NILAN st alii, 1973 «

KLEISHOFS et alvit 1974),
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Pelos resultados obtidos (Tabalas 4 e 51, a sobrevivência de

plântulas M mostrou-se afetada pelo pH a concentração das soluções do muta-

gênico, bem como pelo pré-tratamento am água destilada. No experimento sem

pré-embediçáo, coube ao pH maior acidez (pH • 3,0) e concentração mais alta

-2 »
(5 x 10 11), um maior efeito que os demais (apenas 17,35% da sobrevivência
em ralação ao controle).

Quando as sementes foram submetidas a pré-tratamento em água

destilada, houve um decréscimo na sobrevivência, o qual foi mais drástico

que para as sementes não pré-tratadas. Pois para a concentração mais forte

e o pH de maior acidez, os danos fisiológicos foram tão intensos que a sobre

vivência caiu a zero.

A L0 5 Q foi estimada, a partir das Figuras 4 a 5, para todos

os pHs usados no mutagênico SA. Essa estimativa pode ser vista na Tabela

19, de onde pode-se perceber que,as sementes pré-tratadas raquereram menores

concentrações do mutagênico para que a LD.Q seja atingida. A explicação pa

ra tal pode aar dada pela possível melhor penetração do produto no material

pré-embebido em água destilada.

A altura de plântulas f^ apresentou seu comportamento seme-

lhante a sobrevivência . Assim, os maiores danos fisiológicos ocorreram com

as concentrações mais elevadas e com os pHs mais ácidos. As sementes que re

ceberam pré-tratamento em água destilada, mostraram-se mais afetadas com o

mutagênico, pois tiveram sua altura média bastante reduzida em relação ao

controle.

Para a altura de plântulas M., pôde ser esticada a GR , (Flgu-
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ras 6 e 7), permitindo cam -seus valores que se chegasse a seguinte conclu-

são: quando as sementes eram pré-embebida em água, a GR.Q apresentava-se com

valores menores,em comparação ao material setn o período de pré-embebição (T£

bela 19). Tal fato pede ser justificado pela possível melhor psnet ação do

mutaginico no interior das células semelhante ao que ocorre com a altura.

Em uma análise geral, englobando-se sobrevivência • altura de

plântulas M., pode-se concluir que os danos fisiológicos foram maiores com

-2 -2
as concentrações mais fortes (1 x 10 e 5 x 10 II), o que Já havia sido

comprovado por NIKNJED (1976) e PEARSON »t alii (1976) em cevada. Com os

pHs mais ácidos (pH - 3,0 e 4,0} e com o pré-tratamento das sementes em

água destilada, também houve maiores danos, sendo o mesmo anteriormente cons_

tatado por SILAS et alii (197S) « SANDER « NILAN (1974a).

Pode-se, de um modo geral, dizer-se que o pré-tratamento das

sementes em água destilada, vem atuar sobre a membrana celular, fazendo com

isso que a penetração do mutagênico dâ-se de forma mais rápida e eficiente.

A fertilidade de plantas M. não mostrou-se drasticamente afe

tada com as mais elevadas concentrações • os pHs mais ácidos, quando as se-

mentes não sofreram pré-tratamento. No entanto, o mesmo não foi verificado

para as sementes que receberam pri-tratamento em água destilada, pois para

esse caso houve uma ação mais drástica das concentrações elevadas e dos pHs

ácidos (Figuras 8 i 9 ) .

A freqüincia d» .mutação, de clorof ila em plãntulas I"L, que

pode ser observada nas Tabelas 14 e 15, de um modo geral, mostrou-se crescer^
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te com o aumente das concentrações de SA. Contudo, essa tendência pode ser

mais claramente visualizada para as sementes pré-tratadas, o que pode ser

observada em ambos os métodos de cálculo.

Para as sementes que não receberam o pré-tratamento, há uma

tendência mais clara para o método do número de mutações por 1CQ panfculet

M.. Para o método do número de mutantes por 100 plântulas M_, ocorreu algu-

rras inversões da freqüência, ou seja, onde a concentração foi maior a fre-

qUância foi menor e vice-versa.

£ relatado por SANDER e NILAN (1974), que há alterações nas

freqüências de mutação de clorofila, quando as sementes são pré-tratadas em

água destilada, em relação as não pré-tratadas, o que também foi verificado

no presente trabalho. Sem o pré-tratamento, a freqüência máxima encontra-

da para o método do número de mutantes por 100 plântulas M foi de 5,37 a

-2
concentraçap de S x 10 II com pH * 5,0 enquanto que para a3 sementes pré-

-tratadas, a freqüência máxima foi de 10,67 a concentração 1 x 10~2 li com

pH * 4,0.

Há casos, entretanto, que o número de panículas M • plântu-

las nn, ú muito pequeno para ser representativo como amostragem do tratemen

to realizado, e deste modo, pode estar influindo nos resultados obtidos (Ta

balas 14 e 15).

Pela aplicação do Taste de Independência para as freqüências

de mutação de clorofila, obteve-se os valores de qui-quadrado para as con-

centrações duas a duas. dentro de um mean» pH (Tabela 16), e também para os

pHs dois a dois, dentro de uma mesma concantração (Tabela 17).
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Dos resultados obtidos, pode-se perceber que todos os trata-

mentos diferiram do controle tratado apenas com água destilada. Dentro dos

pHs 5,0 e 6,0, para as somBntes não pré-tratadas, todas as concentrações fo-

ram diferentes entre si, o mesmo ocorrendo para todos os pHs na concentração

-2 -3
5 x 10 II. Contudo, para a concentração mais fraca (1 x 10 M) praticamen_
te não foi constatada diferenças entre os pHa das soluções tampão.

Desses resultados pode-se concluir que, usando-se de baixas

concentrações do mutaginico SA, e um período de pré-tratamento em água desti_

lada, a variação de pH não traz resultados positivos.

Baseado no trabalho realizado por SILAS et alii (1973), po-

de-se tentar uma explicação para o que foi observado, pois pode ocorrer que,

com concentrações não muito elevadas e pré-tratamento em água destilada, ha-

ja uma igualdade de penetração na membrana a pHs ácidos (pH 3,0) e a pHs me

nos ácidos (pH 6,0}. Desse modo, a azida hidrolizada (NH,), não levariavajn

tagens para penetrar nessa ou naquela condição e implicaria em igualdade de

ação.

Para pHs não mutio ácidos (pH 5,0 e 6,0), a predominância da

azida hidrolizada na solução nãoéverificada (KLEINBOFS «t alii* 1974), e com

o pré-tratamento ausente, as diferenças entre as concentrações (1, 5, 10 e

50 vezes), manifestaram-se nas freqüências da mutação de clorofila, implican

do assim em que, todas as comparações feitas no Teste de Independência mos-

traram-se com os valores de qui-quadrado significativos para as concentrações

(Tabela 16).
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De um modo geral, as freqüências de mutação declorofila são

maiores para as sementes pré-tratadas em água destilada, quando a análise

é feita pelo método do número de mutantes por 100 plântulas M . Entretanto,

para o número de mutações por 100 panículas M., o mesmo não foi verificado,

pois ocorreram variações nas freqüências. Porém, em ambos os métodos usa-

dos para o cálculo da freqüência de mutações de clorofila, a máxima verify

cada para as sementes que receberam pré-tratamento em água destilada (39,25

para fi. e 10,67 para plântulas M ).

Dos tratamentos realizados com o mutagênlco SA pode-se con-

cluir que: (1) o pré-tratamanto por oito horas em água destilada, faz com

que os danos fisiológicos sejam maiores dentro de qualquer concentração a

qualquer pH, e que a freqüência de mutantes por plântulas aumentei {23 o au

manto da acidez implicou em maiores danos fisiológicos, mas conconitantemeri

te aumentou a freqüência de mutação» (3) o aumento da concentração compor-

tou-se semelhantemente ao aumento da acidez, ou seja, aumentando os danos

fisiológicos e a freqüência de mutaçãoj (4) recomenda-se fazer-se novos es-

tudos com o mutagênlco SA, aumentando ainda mais as concentrações, usando

de novos pHs para a solução tampão e variando o tempo de pré-tratamento, sem

pre com o intuito de obter-se menores danos fisiológicos e maiores freqüên-

cias de mutação.

7.5. Comparação dos efeitos biológicos de radiação gama, neutrons,DES e

SA

Para a comparação dos efeitos biológicos de produtos físicos
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e químicos, foram consideradas a sobrevivência e a altura de plântulas M.,

fertilidade de plantas M. e mutação de clorofila.

A radiação gama apresentou-se, dentro das dosagens usadas,

como um mutagênico físico de baixos danos fisiológicos a sobrevivência e al_

tura de plântulas M , mostrando-se menos acentuada que a SA. Entretanto, o

OES comportou-se de modo similar a radiação, causando baixos danos fisioló_

gicos a essas duas características,

Com relação a fertilidade de plantas n., os mutagânicos flsl_

cos foram mais drásticos, causando maior redução da mesma com o aumento das

dosagens. Com o DES a queda praticamente não existiu, e para a SA variou

bastante, mas sempre com maiores efeitos que o OES.

Analisando-se as freqüências de mutação de clorofila, calcu-

lada pelo método do número de mutações por 100 panículas M., pode-se perce-

ber que, entre os mutaginicos físicos, os neutrons térmicos foram os mais

eficientes nas dosagens estudadas.

Esses nButrons reduziram bastante a fertilidade, mas apresen

taram uma elevada freqüência de mutação de clorofila. Com uma fertilidade

de 71,58% induziram 8,62 mutações, e com 37,52% induziram a mais alta fre-

qüência para agentes físicos (36,76 mutações).

Os neutrons rápidos foram menos eficientes que a radiação ga

ma, embora tenham mostrado freqüências maiores, como 5,53 mutações por 100

panículas M.. A fertilidade para esse caso foi reduzida ao nível de 28,84%,

o que não ocorreu com a radiação gama.
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Oeste modo, uma classificação dos agentes físicos, em ordem

de eficiSncia mutagênica, dentro das dosagens empregadas, coloca os neu-

trons térmicos em primeiro lugar para esse método de cálculo.

Para o OES, não ocorreu mutações em ambos os métodos de cál-

culo, e assim sendo, sua eficiência não foi mostrada nas concentrações usa-

das.

A máxima freqüência de mutação de clorofila em 100 paniculas

M foi observada para a SA, sendo igual a 40,74 mutações, e a fertilidade

desse tratamento foi de 45,51% em relação ao controle . Em 100 plântulas

li-, obteve-se 10,67 mutantesi freqüências superiores as apresentadas pelos

mutagênicos físicos.

Comparando-se mutagênicos físicos e químicos, com base em

ambos os métodos de cálculo das freqüências de mutação, conclui-se que a SA

mostra-se, na maior parte das condições usadas (concentração, pHs e pré-tra_

tamento em água destilada), como mais eficiente.

Com esses resultados, uma classificação envolvendo os agen-

tes físicos e químicos, comparando suas eficiências mutagênicas com base no

número de mutações por 100 paniculas PL, a ordem a que se chega é a seguin-

te: SA > neutrons térmicos > radiação gama > neutrons rápidos > OES.

Tomando-se como base de comparação o método do número de mu-

tantes por 100 plântulas M_, o resultado encontrado, indica uma maior efi-

ciência das radiações gama em relação a ambos os tipos de neutrons. Envol-

vendo também os produtOB químicos, a SA é aquele de maior eficiência.
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No entanto, a classificação dos agentes físico e químicos,

quanto a eficiência mutagênica baseada no número de mutantes por 100 plânfru

Ias M , s, para as condições deste trabalho , a seguinte: SA > radiação

gama > neutrons térmicos > neutrons rápidos > OES. Portanto, difere da en-

contrada com o método anterior.

A generalização dessa eficiência ê arriscada, devido ao fato

de que, poucos tratamentos foram utilizados para representar cada mutagâni-

co estudado, mas mesmo assim, a idéia é totalmente válida, e serve como

orientação a novos estudos com esses produtos aplicados em sementes da ar-

roz.
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8. CONCLUSÕES

Com os resultados obtidos neste trabalho, pôde-se apontar as

seguintes conclusões:

a. As radiações gama, dentro dos dosagens usadas, não mostra^

ram acentuada redução na sobrevivência e altura de plântulas CL, com o au-

mento das dosagens. A fertilidade de plantas M. decresceu de modo marcante

e a freqüência de mutação elevou-se.

b. Os neutrons térmicos e rápidos reduziram a fertilidade de

plantas M^ com o aumento das dosagens usadas* e não mostraram-se mais efi-

cientes em induzir mutações de clorofila que as radiações g«na.

c. 0 DES causou baixos danos fisiológicos a geração M,, todjs

via não induziu o aparecimento de mutantes deficientes em clorofila.

d. fi SA mostrou-se com o melhor comportamento diante dos de-

mais mutagênicos, no que diz respeito a indução de mutações e mutantes de

clorofila.
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e. O aumento das concentrações e da acidez, para o mutagêni-

co SA. implicou em um aumento nos danos fisiológicos, entretanto, a frequên

cia de mutação de clorofila, de um modo geral, tambám foi crescente.

f. 0 pré-tratamento das sementes com água destilada fez com

que essas apresentassem uma maior sensitividade aos tratamentos com a SA.Os

danos fisiológicos foram maiores e as freqüências da mutação da clorofila, al_

cangaram máximos superiores, ao material não pré-tratado.

g. A fertilidade de plantas M. foi o parâmetro mais sensível

para estudar-se a sensitividade das sementes d* arroz aoa diferentes mutag£

nicos usados.
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9. SUMMARY

Dry rice seeds of the variety "Dourado Precoce" were treated

with gamna rays, thermal and fast neutrons, di-ethyl sulphate (OES) and so-

dium azide (SA).

Biological effects ef these-treatments were studied in the PL

generation' and survival, seedling height, plant fertility and chlorophyll

mutation frequency were calculated.

The obtained data were analysed by "independent test".x For

plant height, it was possible to organize a variance analysis. For chloro-

phyll mutations, two analysis methods were used: (1) mutation number for 100

M. panicles and (2) mutant number for 100 ("L seedlings.

The gamma-ray treatments showed no survival decreasing with

the increased of dosage, but for OES and SA increased dosages caused the

decrease of survival. ^

/ However, the same effect was seen in the SA treatments where

the increase of acidity of buffer solution accompanied with pre-treatment in
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distillsd water decreased survival number.

The fL seedling height was decreased with the increase of

gamma-ray dosage, DES concentration, SA acidity and concentration.

The M1 plant fertility for nsutron treatment was also decrea-

sed with dose.

Plant fertility is one of the most sensitive charachtsrs for

mutagenlc treatments, with drastic reductions with higher gamma-ray, and-

neutron dosages^ and with high SA acidity and concentrations.

As for chlorophyll mutations, the responses were varied accor-

ding to mutagen dosages and test conditions for each one. Calculating me-

thods-alsa affected this frequency.

The maximum chlorophyll mutation frequency was- obtained in the

SA treatment: 40,74 mutations were observed on the basis of 100 M,. panicles

-2
at S x 10 M and pH - 4,0 without pre-treatment in distilled water, and

10,67 mutants on the basis of 100 M2 seedlings at 1 x 10~
Z M and pH * 4,0 with

pre-treatment in distilled water.

Pre-traated seeds with distilled water showed larger physiolo-

gical damages in the SA treatments and higher mutation frequencies.

Regarding chlorophyll mutation frequency, thermal neutrons

were more efficient than gamma-rays in the present work. For fast neutrons,

it was impossible to draw any conclusions due to few informations obtained.

However* SA was the most efficient among the mutagens used.

DES showed lower physiological damages in the M1 plants but did

not Induce mutations in the used conditions, flore detailed studied will be

necessary to draw more accurate conclusions.
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Tabela 1. Porcentagem média ds sobrevivência de plãntulae, tratadas com álcool

etilico 96°. Tomada 14 dias após a semeadura.

Concentração

[\ em volume) Experimento 1 Experimento 2

5

10

12

13

14

15

16

17

16

20

25

30

94(100,00)

90( 95,75)

86í 93,62]

96(100,00)

96(102.13)

6( 6.36)

2( 2.13)

2( 2,13)

86( 89,58)

98(102,06)

94C 97.92)

92( 85.83)

10( 10,42)

4( 4,17)

4( 4,17)



Tabela 2. porcentagem média de sobrevivência e altura de plântulas M. (em cm), tomadas 14 dias após a

semeadura, e fertilidade de plantas M , nas diferentes dosagens dB radiação gama.

Cosagens (KR)

16 24 32

Sobrevivincia 93.50(100.00) 92.50(98.93) 90.50(96.79.) 84,67(90.56) 90,75(97.06)

Altura de plântulas 24.61(100,00) 21.63(87.89) 19,97(81.15) 21,19(86.10) 18,57(75.46)

Fertilidade 82.36(100.00) 63,56(77.17) 51.12(62.07) 37,09(45.03) 20.72(25.16)

NI*



Tabela 3. Porcentagem média de sobrevivência e altura de plántulas M (em cm), tomadas 14 dias após a

semeadura, e fertilidade de plantas M , nas diferentes concnetrações ds DES

Concentrações (M)

0 ' 0,0036 0.0072 0,0145 0,0290

Sobrevivência

Fertilidade

93,50(100,00) 89,25(94,45) 7B,50(63,98) 78,25(83,69) 72,25(77.27)

Altura de plántulas 24.61(100,00) 26.07(105,93) 24,48(99.47) 22.52(31.51) 19.39(78.79)

82,36(100.00) 79,65(96,71) 80.13(97,29) 77.69(94,33) 80.14(97,31)

VJ
OI



Tabela 4. Porcentagem mãdla de sobrevivência de plântulas P^, tomadas 14 dias após a semeadura. nas di

ferentes concentrações e pHs do mutagênico SA (Sem pré-tratamento em água destilada).

Concentração (M)

pH — .

0 1 x 10~3 S: x 10"3 1 x 10~2 5 x 10~2

3 93,50(100,00) 85.50(91,44) 85,00(90,91) 61,00(65,24) 16,50(17,65)

4 931,50(100,00) 92.50(98,93) 53,50(57.22) 91.50(97,86) 75.50(80.75)

5 93.50(100.00) 94.50(101,07) 64.50(90.37) 78,50(83,96) 37,00(39,57)

6 93,50(100.00) 95.25(101.87) 94.50(101.07) 88.50(94,65) 90,00(96.26)



Tabela 5. Porcentagem média de sobrevivência de plântulas M . tomadas 14 dias após a semeadura, nas di

farentes concentrações a pHs do mutaginlco SA (Com prá-tratamento em água destilada).

Concentração (II)

pH

o 1 x 10~3 5 x 10~3 1 x 10~2 5 x 1(f2

3 93.50(100.00) 68.00(72.73) 48.00(51,34) 7.00(7.49) - s -

4 93.50(100.00) 84.00(89.84) 69.00(73,80) 31.50(33.69) 20.00(21.39)

5 93,50(100.00) 68.50(73,26) 51.50(55,08) 82,50(66.85) 35,50(37,97)

6 93,50(100,00) 93.00(99.47) 90.00(96,26) 84.50(90,37) 40.50(43.31)

"SI
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Tabela 6. Altura média da plântulas M. (em cm), tomadas 14 dia9 após a semeadura, nas diferentes con-

cantraçôas e pHs do nutagânlco SA (Sem pré-tratamento am água destilada).

PH
Concentação (PI)

1 x 10"3 5 x 10"3 1 x 10-2 5 x 10
-2

24.61(100.00) 21.62(87,75) 10.35(42,06) 6.58(26.74) 3.10(12.60)

4

5

24.61(100,00) 25.40(103.21) 15.75(64.00) 15.67(63.67) 10,24(41.61)

24,61(100,00) 21,55(67.57) 13.10(77,61) 14,46(58,84) 7.57(30,76)

24,61(100,00) 23.58(95.81) 23.54(95,65) 23.33(94,80) 13.58(55.18)

•M
(O



Tabela 7. Altura media de plântuias M (em cm), tomadas 14 dias após a semeadura, nas.diferentes con-

centrações e pHs do mutagenico SA (Com pré-tramanto em água destilada).

pH

Concentração (II)

1 x 10-3 5 x 10
-3

1 x 10-2 5 x 10-2

3

4

24.61(100,00) 21,77(86.46) 3,64(15.60) 1.26Í 5.20)

24,61(100,00) 23,93(97,24) 9,72(39,50) 3,63(15,65) 3,40(13,61)

24,61(100,00) 24.28(98,66) 12.59(51,16) 9,92(40,31) 5,11(20.76)

24,61(100,00) 27.96(113,69) 25.47(103.49) 21,34(86.71) 9.40(38.20)

§
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Tabela 8. Análise de variância de altura de plântulas M.. tratadas com SA,

sem pré-tratamento das sementes em água destilada.

Fonte de Variação

Entra

PH

Concentração

pH x Concentração

úentro

Total

GL

15

1517

1532

3

3

9

on

77,6443

140,8684

8,2592

0.1306

F

593.7108**

1077,1569**

63,1544**

Tabela 9. Análise de variância de altura de plântulas M., tratadas com SA.

com pré-tratamento das sementes em água destilada.

Fonte de Variação

Entre

pH

concentração

pH x concentração

Dentro

Total

6L

15

1243

1264

3

3

9

155

297

12

0

011

.5822

,1052

.6897

.1801

863

1649

70

F

**
.7546

,6680**

.4592**

** significãncia ao nível de 1% de probabilidade



Tabela 10. Fertilidade média de plantas (1 . nas diferentes concentrações e pHs do mutagãnico, SA, ISem

pri-tratomanto em água destilada).

at. Concentração (M)

0 1 x 10" 3 5 x 10~ 3 1 x 10" 2 5 x 10~ 2

3 82,48(100,00) 71,68(66,93) 39.75(48,21) 33.08(40,12) 59.28(71.69)

4 82.46(100.00) 76.35(92,59) 35,75(43.35) 27.47(33.31) 37.53(45.51)

5 e..,46(100.00) 52.76(63.98) 41.72(50,59) 27,00(32,74) 30,55(37.05)

6 82,46(100,00) 54,64(66.26) 58.88(71.40) 58.51(70.96) 41.52(50.35)



Tabela 11. Fertilidods média da plantas M » nas diferentes concentrações « pHs do mutagênico SA. (Com

prá-tratamento em água destilada).

Concentração (M)
pH. .— .

0 1 x 10~3 5 x 10~3 1 x 10~2 5 x 10~2

3 82.46(100.00) 79.27(96.13) 49,11(59.57) 8.44(10,23) - : -

4 82.46(100.00) 73.78(69.47) 25.09(30.43) 12.62(15.30) - : -

5 82.46Í1Q0.00) 45.80(55.54) 40.56(49.19) 19.72(23,91) 5,84( 7,08)

6 82.46(100,00) 73.96(89.69) 80.50(97.62) 66,52(80.67) 27.41(33.24)

Cd



Tabela 12. Fertilidade média de plantas M. e freqüência de mutação de clorofila (baseada no total de

panículas M. e plãntulas M_), para neutrons térmicos e rápidos.

N9 panículas N9 plãntulas N9 mutações por N9 mutantes por
Tratamentos Fertilidade

M1 n 2 100 panículas fí^ 100 plãntulas M_

Nautrons térmicos

tx 1013 Nth/cm2)

1.97

3.94

5.91

Nautrons rápidos

(Krads)

2

3

Controle

58.95(71.58)

3Ü.90C37.52)

10.83(12.91)

47.39(57,54)

23.75(28.84)

82.36(100.00)

232

185

172

206

199

150

15.596

8.979

4.361

10.840

7.889

16.302

B.62

36.76

2.23

0.38

5.53

0.00

0.94

0.78

0.27

0.98

0.38

0.00

CD
4»



Tabela 13. Freqüência de mutação de clorofila (baseada no total de panículas M e plântulas M ) , para

a radiação gama e o OES.

Tratamentos
N* panículas N* plântulas N* mutações por N* mutantes por

M 2 1C0 panículas ̂  100 plântulas ft?

Radiação Gama (KR)

8

16

24

32

DES (II)

0.0036

0.0072

0.0145

0.0290

Controle

149

123

77

117

150

45

120

56

150

10.148

6.171

2.078

3.958

11.123

3.825

7.141

4.621

16.302

4.03

4.07

10,39

7.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.36

0.37

1.73

0.99

0.00

0,00

0.00

0.00

0.C0

CD
U1



Tabela 14. Freqüência de mutação de clorofila (baseada no total de panículas M e plântulas M ), para

o mutagênlco SA (Som pré-tratamento das sementes em água destilada).

Tratamentos
pH Concentração (M)

N9 pan£culas

M1

N9 plântulas

M2

N9 mutações por

100 panículas M.

N9 mutantes por

100 plântulas M_

3

3

3

3

4

4

4

4

S

S

S

5

6

6

6

6

Controla

1 x 10

5 x 10

1 x 10

5 x 10

-3

-3

-2

1 X 10

S x 10

1 x 10

5 x 10

1 X 10

S x 10

1 x 10

-2

-3

r3

-2

-2

-3

-3

S x 10

1 X 10

S x 10

1 x 10

5 x 10

-2

-2

-3

-3

-2

-2

91

57

12

78

106

43

11

27

115

120

98

83

124

51

115

110

7.231
1.994

795

5.000

7.442

3.133

170

635

7.761

8.221

4.536

2.438

7.992

3.457

7.437

5.278

5,49
36,84

0,00

0.00

6,60

18,60

18,18

40,74

3.48

14.17

38.77

37,35

0.00

0.00

20.91

14.78

150 16.302 0,00

0.11

4,36

0,00

0,00

0.42

0,41

5.29

3.47

0,37

1.09

4.19

5.37

0,00

0,00

2.07

1,02

0.00

f»
m



Tabela 15. Freqüência de mutação de clorofila (baseada no total de panfculas M. e plântulas ftJl, para

o mutagênlco SA (Com pré-tratamento das sementes em água destilada).

Tratamentos

pH Concentração (M)

N9 panículas

M1

N9 plântulas

M2

N9 mutações por

100 panículas M

N9 mutantes por

100 plântulas M_

3

3

3

3

4

4

4

4

5

S

s
5

6

6

6

6

1 X 10

5 x 10

1 X 10

5 x 10

1 x 10

5 x 10

1 x 10

5 x 10

1 x 10

5 x 10

1 X 10

S x 10

1 X 10

5 x 10

1 X 10

5 x 10

-3

-3

-2

-2

-3

,-3

-2

-2

-3

r3

-2

-2

-3

-3

-2

-2

113

BB

6

139

107

40

- : -

122

140

62

13

97

96

37

44

7.105

2.668

55

• —

7.388

2.231

703

4.491

3.789

1.402

79

7.254

8.765

2.264

738

1.77

35.23

16.67

2.16

39.25

35.00

-s-

1.64

17.86

38.71

0,00

8,25

9.37

13.51

34.09

0.27

8.30

7.27

-:-

0.46

9.77

10.67

-:-

0,25

2.51

3.65

0.00

0.50

0.52

1.41

4.34

control* 150 16.302 0.00 0.00



Tabela 16. Significâncla dos qui-quadrados entre todas as concentrações de SA, sem e com pré-tratamen-

to «n água destilada, tomadas duas a duas. Aplicou-se o "Teste de Independência" aos valo-

res de freqüência de mutação de cloroflla.

Concentração 1 2 3 4 1 2 3 4 . 1 2

0 *** *** - - *** *** *** *** *** *** *** *** - - *** ***

1 - *** NS * - MS *** *** — *** *** *** - - *** ***sem pra- . D

tratamento
3 - - - - - - - u s _ _ _ * _ - „ , * * *

0 *** *** *** - *** *** *** - *** *** *** - *** *** *** ***

1 - *** *** - - *** *** - . *** *** H3 NS *** ***
com p r i -

2 mm *• MS "* *• *" HS ** ~ ~m it n g ^ » ftftft A M
tratamento

3 - - _ - - . _ _ - . . - M S - _ - * * *

concentração 0 - material não tratado com mutaginico *** aignificâncla ao nível da 1°/oo da probabilidade

1 »1 x 10~3 M ** signLfieSncia ao nival da 1% da probabilidade

2 • 5 x 10~3 n * significância ao nival da S\ da probabilidade

3 * 1 x 10~2 II MS não significância
CD

4 - 5 x 10 * M



Tabela 17. Significância dos qui-quadrados entre todos os pHs das soluções tampão de SA, sem e com pré-

tratamento em água destilada, tomados dois a dois. Aplicou-se o "Teste de Independência*

aos valores de freqüência de mutação de clorofila.

Concentração 3 4 4 4

sem pre-

tratamento

*** - - *** - -

** MS - ' *** ***

** *** *** *** *** * * f t

*** - -

*** MS

** *** ***

*** - -

*** *

*** * ***

com pre-

tratamento

4

S

6

MS -

MS MS

* MS

MS - - MS

*** *** - MS ***- -

*** *** *** *** *** *** - MS

Concentração

1 * 1 x 10"3 M

2 « 5 x 1Q~3 M

3 « 1 x 10~2 M

4 - 5 x 10"2 M

*** significância ao nível de 1°/oo de probabilidade

** significância ao nível de 1% de probabilidade

* significância ao nível de 5% de probabilidede

MS não significância

o»
co
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Tabela IS. Porcentagem média das classes de mutações para todos os agentes

mutagenicos empregados. (Todas as dosagens e concentrações fo-

ram englobados para cada mutagênico).

Tratamentos C l a 8 8 M d8 M u t a« 5» 8 t%J

albina xantha vi/iiáu "owtMi"

Radiação Gama

Neutrons Térmicos

Neutrons Rápidos

Azida Sádica

78,57

66,67

100,00

58.79

10,71

0,00

0,00

23,35

10

4.

0.

12,

.17

17

00

36

0,00

29,17

0,00

5,50

Tabela 19.ValoresdsLD_QeGRS[), estimados a partir das dosagens e concen-

trações usadas, de radiação gama, DES e SA.

Tratamentos

Radiação Gama (KR)

DES (11)

SA (M) (sem pró-tratamento)

pH - 3,0

pH * 4,0

pH » 5,0

pH - 6,0

SA (M) (com pré-tratamento)

pH - 3,0

pH - 4,0

pH - 5,0

pH - 6,0

1

3

5

1

2

3

X

X

X

X

X

X

I

>o

IO"2

IO"2

IO"3

10"2

IO"2

IO"2

LD!SO

>32

,0290

a
>5

a

>5

a

a
a
a

3

X

5

X

7

3

4

5

X IO"2

IO'2

X

1(

X

X

X

X

10"2

f2

IO"3

IO'2

10"2

10"2

5

2
1

2

3

5

3

X

X

X

X

X

X

X

Gl
\l3

>32

>0,0290

10"3a

IO"2»

10-2a

>5 )

10"3a

10"3 a

10"3 a

10" 2a

7

4

3

( '

4

5

7

5

X

X

X

10

X

X

X

X

10"3

IO"2

10"2

-2

10"3

IO"3

10"3

10"2
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Figura 1. Curvas da sobravivêncla de plãntulas tratadas com álcool etílico 96°.
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Figura 2. Curvas de sobrevivência e altura de plântulas M-, e fertilidade de plantas M., tra
tadas com radiação gama.
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Figura 3. Curvas de sobrevivência e altura de plântulas

tratadas com o mutagênico químico OES.
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s



100.

90.

ao.

70.

60.

5 50.
c

1 40.

30.

20-

10.

• — — pH - 5.0

— •—•pH • 6.0
pH- 3,0

pH - 4,0

..-3 I
1x15"5x10 * 1x15 " 5x10"
Concentração («) am log.

Figura 4. Curvas da sobravlvincla da plântulas (11. tratadas COM O mutaganico químico SA. a difsren

tas pHs da solução tampão. (San prâ-tratamento das sementes em água destilada)
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Figura S. Curvas da sobrevivância da plantulas n)( tratadas com SA, a diferentes pHs da solu-

ção tampão (Com pré-tratamanto dae awnantaa por oito hora* am água destilada).
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Ftgura 6. Curvas da altura da plântula« M., tratada» com SA, a difsrsntea pHt da solução tampão
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Figura 7. Curva» de altura de plântulas f^, tratadas com SA. a diferentes pHa da solução tampão

(Com prá-tratamento das sementes por oito horas em água destilada).
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Figura 8. Curvas de fertilidade da plantas M.« tratadas com SA, a diferentes pHs da solução tem-
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Figura 9. Curvas de fertilidade de plantas HJ, tratadas com SA, a diferentes pHs da solução tampão

(Com pré-tratamento das sementei por oito horas de água destilada).
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