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RESIM) - Realizou-se um experimento com o objetivo de se testar o método da de-

capitação e irradiação de plãntulas para ser utilizado na indução de mutação em 

citros. Plãntulas nucelares da cultivar Pêra, provenientes de sementes, com 2 a 

3 ou 3 a 4 folhas verdadeiras, foram decapitadas abaixo da primeira folha e ime 

diatámente irradiadas com doses de 1, 2, 3, 4 e 6 Krad de raios gama. Tais plãn

tulas, além do controle, não irradiado, foram mantidas em câmara úmida e 32 dias 

após b tratamento, foram avaliadas. Observou-se que as plãntulas apresentaram re 

generação, com a nova formação de caule e folhas, através de gema adventícia . 

Nos tratamentos com plãntulas mais novas (2 a 3 folhas) a porcentagem de regene

ração, em geral, foi maior. A porcentagem de regeneração foi menor, quanto maior 
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produziu 501 de letalidade, recomenda-se que doses de 2 a 4 Krad podem ser utili 

zadas para futuros trabalhos envolvendo o mesmo material e métodos. Se em lugar 

deste critério de escolha de dose, escolher-se outro, como desenvolvimento poste 

rior das plantas regeneradas, doses maiores do que estas poderão ser utilizadas. 

Através da observação de mutantes de clorofila em um dos tratamentos com irradia 

ção, concluiu-se que tal método propiciou tanto a obtenção de mutantes sólidos 

como de quimeras. Isto indica que a gema adventícia da qual se formou a nova 

brotação, foi originária de poucas células. Além deste fato pela sua relativa 

facilidade operacional, pode-se recomendar o uso desta metodologia para indução 

de mutação em citros. 
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ABSTRACT - The objective of the present research was to test if the method of 

seedling decapitation before irradiation can be available in mutation breeding 

of citrus species. Nucellar seedlings, originated from seeds of the variety Fera 

with 2 to 3 or 3 to 4 leaves were utilized. These seedlings were decapitated 

below the first leaf and immediately treated with doses of 1, 2, 3, 4 and 6 Krad 

of gamma-rays. They were maintained in a chamber with high moisture content and 

evaluation was done 32 days after the treatment. It was observed that regenera 

tion of seedling with newly formed stem and leaves occurs through adventitious 

bud. In the treatments of the young seedlings (2 to 3 leaves), the percentage 

of regeneration was, in general,higher. It was decreased with the increase of 

radiation dose. For future researches, doses from 2 to 4 Krad of gamna rays can 

be recommended using the same material and methods. These doses were choosen 

based on LD50 that produces SO*, of lethality. If other criterion is utilized , 

such as growth reduction of the regenerated plants, higher doses than LD50 could 

be utilized. Observations of chlorophyll induced mutants lead to the conclusion 

that the method produced both solid and chimeric mutants. This indicates that 

the adventitious bud produced the new growth was originated from a small number 

of cells. In view of this and the fact that this method is relatively simple , 

we can recommende its use in mutation breeding of citrus. 

INTRODUÇÃO 

A iiapcrtâr.ci2 eccnôsica e social dot citros para o Brasil, pode ser 

avaliada pelo total produzido bem como as divisas obtidas nos últimos anos. Is

to tem feito com que cada vez mais sejam intensificadas as pesquisas no sentido 

de se melhorar ainda mais a citricultura no país. Neste sentido, pode-se espe

rar para breve, novos resultados do melhoramento genético, atualmente sendo fei 

to em vários institutos de pesquisa no país. 

Uma das ferramentas que os melhoristas podem utilizar, no sentido de 

aumento da variabilidade genética, refere-se ã utilização de mutações induzidas. 

No Brasil, em revisão feita por TULMANN NETO et alii (1979), os autores descre

vem as pesquisas em andamento em que se utilizava a indução de mutação. Observa 

se que a maioria delas incluía plantas de propagação sexual, apenas em duas (ca

na-de-açúcar e pimenta do reino) trabalhava-sc com plantas de propagação vegeta-

tiva. Porém, desde aquela data até o presente, a Seção de Radiogenética do CE

NA, cm colaboração com outros Institutos, tem procurado aumentar os trabalhos 

com este tipo de plantas incluindo-se por exemplo os citros (TULMANN NETO et 

alii 1982), videira (RIBEIRO et alii 1982) e bem recentemente, a seringueira 

(MENTEN, Informação pessoal, 1983). 

BROERTJES (, VAN HARTEN (1978) fizeram uma revisão sobre a aplicação de 
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métodos de indução de mutação no melhoramento de plantas de propagação vegetati-

va, citando as vantagens que podem ser obtidas quando tais métodos são emprega

dos. Apresentam até tal data, os resultados que relatam a obtenção de mutantes 

comerciais induzidos tanto em plantas ornamentais como em cana-de-açúcar, frutí

feras, e t c . DONINI (1977), em una revisão, também analisa a origem, no que se 

refere ao método de melhoramento utilizado, de uma série de cul ti vares de frutí 

feras. Conclui que em certos casos, como em maçã e laranja, um grande número de 

cultivares surgiu de mutações espontâneas. No Brasil, esta situação é bem conhe 

cida e MOREIRA (1980), discorrendo sobre mutações espontâneas em citros, relem

bra o conhecido exemplo da laranja Baianinha, que é uma variação da laranja Baisi 

na, que por sua vez provém de Seleta. 

05 fatos relatados estimular, portanto, o uso de agentes mutagênicos 

em frutíferas e particularmente, em citros. Isto porque, como se sabe, os muta

gênicos são capazes de aumentar em várias vezes a freqüência de mutações, aumen

tando assim, a variabilidade genética para os melhonstas aplicarem métodos de 

seleção. 

No caso do citro no Brasil, os mutagênicos poderiam ser utilizados 

com vários objetivos, mas sem dúvida uma situação a ser destacada refere-se ã 

' possibilidade de obtenção de resistência ao cancro cítrico. A ocorrência desta 

doença, na principal zona produtora, pode limitar a exportação de citros, para 

países onde existe limitações legais quanto â entrada de materiais contaminados. 

Devido a este risco e por não existirem variedades resistentes ou imunes, a Se

ção de Citricultura do IAC, em conjunto com a Estação Expírimwital de Limeira, 

Instituto Biológico de Sãó Paulo e Seção de Radiogenética do CENA, iniciaram um 

projeto que visa obtenção de fonte de resistência através de indução de mutação. 

Quando se inicia um projeto deste tipo, uma série de aspectos devem ser conside

rados, tais como escolha do mutagênico e dose a ser empregada, bem como escolha 

da metodologia c tipo de material a ser tratado. 

Para o presente projeto, como já justificado (TULMANN NfcTO et alii 

1982), resolveu-se utilizar como agente mutagênico raios-gama da fonte de Co 

do CENA e como material, a cultivar Pêra. Como bem discutido por KUKIMURA et 

alii (1976) e por SPIEGEL-ROY ft K0CHBA (1973), vários são os materiais que podem 

ser tratados com os agentes mutagênicos em citros, tais como sementes, flores, 

gemas, culturas de "callus", gemas adventícias obtidas do corte de caule de plân 

tulas ou ainda de folhas. Una vez que se defina qual material será tratado, e 

muito importante o estabelecimento da metodologia a ser adotada na triagem dos 

possíveis mutantes. Isto porque, como citam BROERTJES 6 VAN HARTEN (1978) , um 

dos principais problemas na indução de mutação em plantas de propagação vegetati 

va, refere-se â formação de quimeras, se o material tratado é de natureza multi-

cclular. Para se superar este obstáculo, no caso de irradiação de gemas, por 
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exemplo, existe netodologia apropriada, que será discutida com detalhes ea outro 

trabalho neste mesmo Congresso. Ainda segundo BROERTJES Ç VAN HARTEN (1978), as 

dificuldades devidas ao quimerismo podem ser largamente restritas ou evitadas pe 

Io uso da técnica da gema adventícia, in vivo ou in vitro. Estes métodos permi

tem que grande número de mutantes sólidos ou não quiméricos, sejam produzidos se 

certos materiais são irradiados antes da regeneração de gemas adventícias. SPIE 

GEL-ROY Ç KOOHBA (1973) e KUKIMURA et alii (1976), sugerem a utilização de plân-

tulas jovens de citros, decapitadas e irradiadas, como um método que pode levar 

ã produção de certo número de nitantes sólidos. 0 princípio envolvido é que 

após a decapitação, em condições de alta umidade, há a formação de "callus" na 

superfície cortada, que dá origem a uma gema adventícia, que se desenvolve em 

caule e folhas. Se esta gema adventícia for originada de una única célula, a 

irradiação pode induzir un mutante sólido, não existindo o quimerismo que é a 

situação comum quando são irradiadas gemas axilares, de natureza multi-celular. 

Baseando-se nos relatos destes autores, decidiu-se que un dos métodos a serem 

utilizados na tentativa de obtenção de mutantes resistentes ao cancro cítricô se_ 

ria o uso de plântulas decapitadas e irradiadas. 

0 objetivo do presente trabalho foi o de estabelecer, para nossas con

dições, a metodologia das plântulas decapitadas e irradiadas na indução de muta 

ção em citros. 

MATERIAL E MÉTODOS 

Sementes provenientes de plantas da cultivar Pêra pré-imunizada contra 

tristeza, foram colocadas para germinação em sacos plásticos de 22 cm de altura 

por 13 cm de diâmetro, contendo uma mistura de areia e terra (501). Tais saqui

nhos foram mantidos sob condições de ripado na Estação Experimental de Limeira, 

até o aparecimento das primeiras folhas, quando foram levados para o CENA e man

tidos em casa de vegetação até que as plântulas atingissem o crescimento adequa

do. Pretendia-se realizar a decapitação quando as plântulas apresentassem 4 fo 

lhas verdadeiras. Observou-se porem grande desuniformidade de desenvolvimento 

nestas plântulas e decidiu-se, portanto, adotar um outro procedimento. A modifi 

cação consistiu em dividir-se as plântulas em dois grupos: un, que foi chamado 

de plântulas mais velhas, possuia de 3 a 4 folhas verdadeiras crescidas, enquan

to que o outro, chamado de plântulas mais novas, possuia de 2 a 3 volhas verda

deiras crescidas. Tal diferença deveu-se provavelmente ao fato das sementes do 

primeiro grupo germinarem antes do que as do segundo grupo. Inicialmente haviam 

sido realizados dois experimentos, mas como em cada um deles utilizou-se número 

relativamente baixo de plântulas, resolveu-se agrupar os dados para una discus

são conjunta. Assim sendo, saquinhos contendo plântulas com 60 dias após o plan 

38S 



tio, foram utilizados para os tratamentos. Bi cada saquinho, inicialmente eram 

identificadas as plãntulas mais velhas e as mais novas, de acordo com os crité

rios descritos anteriormente. En seguida, as plãntulas foram decapitadas e ime 

diatamente irradiadas na fonte de ^ C o do CENA. A irradiação foi feita colocan

do-se cada saquinho no centro da fonte. As doses utilizadas foram de 1, 2, 3, 4 

e 6 Krad com 77,5 Krad/hora além de plãntulas do controle, não irradiadas. Co

mo o objetivo era irradiar-se apenas o epicõtilo decapitado, para que a irradia 

çâb não prejudicasse o enraizamento, os saquinhos foram colocados dentro de anel 

de ferro com 7,3 cm de espessura e da mesma altura dos saquinhos. Tal proteção 

reduziu cerca de 901 a passagem de radiação e portanto, mesmo para 6 Krad. que 

foi a dose mais alta utilizada, não se esperou prejuízo no enraizamento devido à 

radiação. 

Para cada tratamento foram utilizados 10 saquinhos, com numero variá

vel de plãntulas em cada um deles. Apôs a irradiação, os saquinhos foram coloca 

dos em um telado plástico e dentro de telado, mantidos sob una câmara plástica 

com alto teor de umidade. Tal unidade foi mantida graças a um unddificador (ti

po Defensor 3001), capaz de manter o ambiente em contínuas condições de nebuli-

zação. 

A avaliação ocorreu 32 dias após a decapitaçãb, anotando-se o núraero 

de plãntulas capazes de emitirem novas brotações e a partir daí calculou-se a 

porcentagem média de regeneração de cada tratamento. 

nosterioTti«int«. calculou-se a porcentagem de pegamento do material ir

radiado em relação ao controte, considerado como 100,0. Resolveu-se apresentar 

estas porcentagens médias de três maneiras: uma independentemente da idade das 

plãntulas, outra em que só foram incluídas as plãntulas mais velhas e a última 

incluindo apenas as plãntulas mais novas. Com os dados experimentais dose (X) e 

porcentagem média de pegamento em relação ao controle (Y), estimou-se os parâme

tros de regressões entre essas duas variáveis. Através de transformações de X e 

Y (log,\/ , e t c ) , escolheu-se como melhor regressão a que apresentou maior 

coeficiente de determinação. Através dos parâmetros da melhor regressão, esti

mou-se a dose que causava redução de 501 no pegamento (LDso) para os diferentes 

tratamentos. 

As plãntulas foram mantidas por um total de 60 dias em condições de al̂  

ta unidade, período este em que foram feitas outras observações tais como a ocor 

rência de mutantes de clprofila. Depois deste período, foram transferidas para 

casa de vegetação, onde se observou o comportamento sem as condições de alta uni 

dade e relativo sombreamento. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A regeneração das plântulas começou a ocorrer 14 dias após a decapita 
ção . Resolveu-se t e s tar se o processo de regeneração i r i a t e r continuidade quan 
do s e re t i ra s se a plântula da caiara unida. Retirou-se un saquinho, 20 dias a-
pós a decapitação, con plântulas j â mostrando as primeiras folhas novas e pos te 
riormente, comprovou-se que a regeneração havia continuado. Concluiu-se portan 
t o que não havia necessidade de manter-se as plântulas na câmara úmida desde que 
e l a s j á tivessem iniciado o processo de regeneração. 

Quanto ã porcentagem de regeneração, observou-se t r ê s casos d i s t i n t o s : 
No primeiro, na época de avaliação (32 dias após a decapitação). o e p i c ó t i l o das 
plântulas mostravam o mesmo aspecto i n i c i a l , i s t o é , superf íc ie l i s a obtida a-
pós o corte com a tesoura, sem nenhun v e s t í g i o de novo crescimento. No segundo 
caso , observou-se apenas a formação de um "callus" ou então a presença de \m 
"callus" e um pequeno ponto de crescimento. Na terce ira s i tuação , o b s e r v o u - s e 
uma regeneração com un bom desenvolvimento dos novos pontos de crescimento. Re
solveu-se considerar como plantas regeneradas, apenas as que se encontravam nes 
t e último caso descr i to . I s to porque considerou-se que, para f inal idades p r a t i 
c a s , como as do presente caso, não se poderia aguardar por muito tempo , que 
plântulas com "callus" ou com apenas um pequeno crescimento alcançassem o desen
volvimento das plântulas com boa regeneração. 

Na TABELA 1, apresenta-se o número de plântulas decapitadas, u t i l i z a d o 
em cada caso, divididas en plântulas mais novas e mais ve lhas , segundo os c r i t é 
r ios descr i tos anteriormente. Observa-se que o número de plântulas mais novas 
fo i muito superior ao de mais velhas . Este número muito baixo pode t e r concorri 
do para a obtenção de certos dados discrepantes, como será relatado mais adian
te . 

TABELA 1 - t/úmero de plântulas utilizadas nos diversos tratamentos 

DOSE DE RAIOS-GAMA PL*NTJLAS DECAPITADAS (N») 
(KRAD) m i s j ^ ^ m l s ^ , ^ 5 TOTAL 

0 SI 16 67 

1 78 19 97 
2 59 16 75 
3 71 16 87 

4 68 15 83 

6 61 14 75 
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Na TABELA 2. apresenta-se a porcentagem de regeneração, em relação ao 

número de plântulas decapitadas, para as plantas mais novas e velhas, bem como 

a porcentagem de regeneração total, calculada independentemente do estado de de

senvolvimento das plântulas. na época da decapitação. Observando-se os dados, 

pode-se concluir que de modo geral houve um decréscimo na porcentagem de regene

ração, em relação ao controle, com o aumento da dose de raios-gaaa utilizada. A 

penas no caso de plântulas mais velhas, para as de 1 a 3 Krad, existem ligeiras 

discrepãncias, que, como citado anteriormente, podem ser explicadas devido ao 

baixo núnero de plântulas utilizadas. Comparando-se estes dados com os de SPIE

GEL-ROT S KOCHBA (1973), observa-se que certos resultados não são coincidentes . 

De fato, tais autores observaram decréscimos significativos somente a partir de 

2 Krad, enquanto que no presente trabalho, com 1 ou 2 Krad estes efeitos jâ fo

ram observados. Evidentemente, isto pode ter ocorrido pela sensitividade dife

rente ã radiação, dos materiais ou então por certas diferenças experimentais . 

U D dado que reforça a primeira hipótese é quando se observa que as porcentagens 

de regeneração dos controles neste experimento (62,5 a 70,6) não foram muito di

ferentes das daqueles autores (701). 

TABELA 2 - Porcentagem de regeneração, em relação ao número de plântulas decapi

tadas 

WTRF DF. RAIOS-GAMA 
" (KRAD) 

0 

1 : 

2 

3 

4 

6 

raíIS NOVAS 

70,6 

55,1 

50,8 

42,3 

36,8 

26,2 

P»ãGENERAÇto DAS PIÀVPJLAS ( t ) 

MUS VEIHAS 

62,5 

68,4 

31,3 

37,5 

20,0 

7,1 

TOTAL 

68,7 

57,7 

46,7 

41,4 

33,7 

22,7 

Na TABELA 3, relata-se a porcentagem de regeneração dos três casos em 

análise, considerando-se a porcentagem de regeneração dos controles como 100,0. 

De um modo geral, pode-se dizer que a porcentagem de regeneração das plântulas 

mais novas, foi maior do que as mais velhas. Existem discrepãncias, novamente 

para o tratamento com 1 e 3 Krad no caso de plânfjlas mais velhas, atribuídas ao 

número relativamente baixo de plântulas utilizadas neste caso, onde uma ou duas 

plântulas poderiam significar grandes alterações nas porcentagens finais. Ape

sar destas discrepãncias, as tendências gerais são muito fortes e por isto jul

ga-se poder fazer as afirmações acima com certa margem de segurança. 

388 



TABELA 3 - Porcentagem de regeneração, em relação ao controle, considerado como 
100,0 

DOSE DE RAIOS-GAMA 
(KRAD) 

0 

1 

2 

3 

4 

6 

MAIS NOVAS 

1 0 0 . 0 

78,0 

72,0 

59 ,9 

5 2 , 1 

37 ,1 

REGENERAÇÃO DAS PLÂNTULAS ( t ) 

MAIS VELHAS 

100.0 

109,4 

50,1 

60,0 

32,0 

11,4 

TOTAL 

100.0 

84,0 

81,0 

60,3 

49,1 

33,0 

0 cálculo da dose que causou redução de SOt na regeneração (LDçn). foi 

feito utilizjndo-se os dados da TABELA 3, conforme descrito em Material e Meto 

dos e os resultados podem ser visualizados nas FIGURAS 1, 2 e 3. Verifica - se 

que se apenas as plântulas mais novas' foram decapitadas e irradiadas, a LD50 ê* 

de 4,16 Krad (FIGURA 1), enquanto que se apenas plântulas mais velhas forem uti 

lizadas (FIGURA 2), a LD50 seria de 3,04 Krad. Quando não se levar em conta o 

estágio de desenvolvimento na época da decapitação e irradiação, a LD50 e de 

3,96 Krad (FIGURA 3). Este é um resultado que mais uma vez realça a importân

cia da utilização de plântulas mais novas, com duas a três folhas verdadeiras , 

em lugar de plântulas mais velhas, com três a quatro folh?s. Isto porque, além 

da maior porcentagem de pegamento, pode-se utilizar doses maiores, o que do pon

to de vista de indução de mutação é de interesse, quando se objetiva maior fre

qüência de mutação. 

Portanto, baseando-se nos dados das TABELAS 1, 2 e 3 e pelo cálculo 

da LD50. para o material e condições em que o experimento foi realizado, pode-se 

recomendar a utilização de doses entre 2 e 4 Krad. 

Durante o desenvolvimento do experimento, foram feitas algumas observa 

ções e de especial interesse deve-se relatar a presença de alguns mutantes de 

clcrofila. Mesmo antes da decapitação e irradiação, observou-se um mutante es

pontâneo albino, com completa ausência de clorofila. Este mutante não foi utili 

zado para a fase seguinte do experimento, pois, tal planta não iria sobreviver, 

como ocorreu. Sendo assim, só foram decapitadas e irradiadas, plântulas normais 

sob o aspecto de clorofila. Após a regeneração, no tratamento com 1 Krad, foram 

observados de início, dois mutantes albinos, totalmente sem clorofila, semelhan

tes ao mutante espontâneo, descrito anteriormente. Mas com o desenvolvimento 

de outras folhas, observou-se una diferença entre estes dois mutantes. Em um de 

les, todas as folhas novas que surgiram também eram albinas e este mutante pode 
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lUVAUR OBSERVADO 

+:VAIORE3TMAOO 

-sPONTOS COMCOENTES 

-^:9,57XloV4,2«XltfV2 

1X^3,96 krad 

3 4 5 
DOSE (kred) 

FIGURA 1 - Regressão entre dose de radiação (x) e porcentagem de regeneração (y) 
em relação ao controle (=100,0), independentemente do estágio de de 
senvolvinento das plãntulas. ~~ 

LNj= Afie-0.0462 

K=VALOR OBSERVADO 
*- VALOR ESTMADO 

- = P0NTD5 COtClDENTES 

DOSE (krad) 

FIGURA 2 - Regressão^ entre dose de radiação (x) e porcentagem de regeneração (y) 
em relação ao controle (=100,0), das plãntulas mie velhas. 

j j 100,0; 

| e o k O 

5ftO g 40,0 

20,0 

* s VALOR OBSERVADO 

««VALOR ESTIMADO 

- * PONTOS COINCIDENTES 

LNy : 4,73-0,16 X 

LOjoM.iekrod 

3 4 6 
DOSE (krod) 

FIGURA 3 - Regressão entre dose de radiação (x! e porcentagem de regeneração (y) 
em relação ao controle (=100,0) das plãntulas mais novas. 
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portanto, ser chamado de sólido (como explicado na revisão de Literatura Citada 

inicialmente). No outro Mutante, alguns folhas novas apresentava» u a varia

ção, isto é, parte albina e parte normal, enquanto que outras eram completamente 

normais. Neste caso, obteve-se portanto una quiaera. Pode-se concluir então 

que o mstodo de decapitação e irradiação, pode levar tanto ã obtenção de mutan-

tes sólidos, como de quimeras, concordando com o que já havia sido observado por 

KUKIMURA et alii (1976). Como observam BROERTJES et alii (1976) e BROERTJES $ 

VAN HARTEN (1978), existem tipos diferentes de gemas adventícias e nem todas as 

gemas adventícias são originárias de uma única célula, como seria o ideal para 

aplicação em indução de mutação. Citam os autores inclusive que, em muitos ca

sos, gemas adventícias obtidas a partir de caule como no presente trabalho, ori 

ginam-se endogenamente de mais de uma célula. Os dados experimentais relatados 

evidenciaram a obtenção de mutantes sólidos e de quimeras e permitem concluir , 

portanto, que a gema adventícia obtida pela decapitação do epicótilo foi origi

nária de mais de uma célula. Apesar desta situação, como dito anteriormente , 

não ser a ideal, pela facilidade do método, julga-se que ele pode trazer resulta 

dos de interesse no melhoramento do citros. Evidentemente, sabendo-se de tal 

situação, devem ser tomados certos cuidados quando de sua utilização. No caso 

de obtenção de resistência ao cancro cítricô, por exemplo, quando se inocularem 

plantas obtidas através deste método, na época da seleção, pode-se eventualmen

te obter tanto uma planta totalmente sem sintomas (mutante sólido) como também 

uiid pidllld >|UÉ «jJlcwaiU p ô l t é vOS ICUULO UM> s i n t a i s » 6 p a i l c Sem ' (ifulmêióa) . 

Neste último caso, devem ser multiplicadas apenas as gemas da parte sadia da 

planta, para futuras observações. 

Depois das observações citadas, as plantas foram colocadas em casa de 

vegetação, a pleno sol, para observações no desenvolvimento. Notou-se que as 

plantas que sobreviveram no tratamento com a dose mais alta (6 Krad) apresenta

ram um bom desenvolvimento, quando amparadas ao controle. Este fato indica que 

se em lugar de utilizar-se o LD50 como critério para a escolha da dose, esco

lher-se a sobrevivência e desenvolvimento posterior, doses maiores podem ser re

comendadas. Neste caso, haveria necessidade de tratar-se grande número de 

plãntulas, devido a baixa porcentagem de regeneração que seria obtida. 

CONCLUSÕES 

Os dados obtidos experimentalmente, permitiram o estabelecimento das 

seguintes conclusões: 

.1 - A decapitação de plãntulas de citros da cultivar Pêra, com 2 a 4 

folhas verdadeiras, e sua manutenção em câmara úmida, possibilita a obtenção de 

alta porcentagem de regeneração, através de gemas adventícias. 
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2 - Quanto mais desenvolvida for a plántula decapitada. Menor será a 

porcentagem de regeneração. 

3 - A irradiação de plãntulas decapitadas coa diferentes doses de 

raios-gama, produz um decréscimo na porcentagem de regeneração. 

4 - Para o •sano Material e condições experimentais, baseando-se no 

cálculo da LD$o< pode-se recoaendar doses de 2 a 4 Krad para indução de Mutação. 

Dentro deste intervalo, doses um pouco Maiores podem ser uti l izadas, se apenas 

plãntulas bem novas forem empregadas. 

5 - 0 método utilizado propicia tanto a obtenção de mutantes sólidos 

como de quimeras, indicando que a gema adventícia pode originar-se de mais de 

uma célula. 

6 - Pela facilidade de execução, recomenda-se a utilização do método 

na indução de mutações em c i tros , desde que na época de seleção para a caracte

r í s t ica desejada, sejam tonados os devidos cuidados devido à situação de quime-

risao que pode ocorrer. 
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