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Introdução: Com a descoberta dos efeitos dos reguladores vegetais sobre as plantas e os benefícios 
promovidos por estas substâncias, muitos compostos e combinações desses produtos têm sido 
pesquisados. Smilax sp. conhecida como salsaparrilha e japecanga, é uma planta nativa do Cerrado 
brasileiro, usada na medicina popular como antirreumático, anti-sífilis, anti-hipertensivo e diurético. 
Objetivo: O objetivo deste estudo foi avaliar a influência da fração acetato de etila (AC) de Smilax sp.  no 
desenvolvimento in vitro de A. cepa. Material e métodos: Folhas de Smilax sp. foram coletadas, 
seccionadas, secadas em estufa e trituradas em moinho de facas. Posteriormente, foram extraídas com 
metanol em aparelho de Soxhlet para a obtenção do extrato. O extrato foi solubilizado em uma mistura 
de metanol:água e extraído com acetato de etila para a obtenção da fração. As sementes de A. cepa 
foram adquiridas comercialmente. Foram utilizadas sementes Red Creole Chata Roxa (Feltrin®). As 
sementes foram desinfestadas com hipoclorito de sódio 1% por 1 minuto e lavadas três vezes em água 
destilada autoclavada. Tubos contendo meio de cultura MS, suplementados com 30 g/L de sacarose, 5 
g/L de ágar e a fração AC nas concentrações de 250, 500, 750 e 1000 μg/mL foram autoclavados. Como 
controle positivo foi utilizado 1 mg/mL de ácido diclorofenoxiacético (2,4-D), 0,5 mg/mL de giberelina, 2 
mg/mL de 6-benzilaminopurina (BAP) e controle negativo meio MS suplementado com dimetilsulfóxido. 
Após a inoculação, as sementes foram mantidas em sala de crescimento a 27 ± 1 °C, fotoperíodo de 16 
horas, por 30 dias. As porcentagens de sementes germinadas, oxidadas e contaminadas foram 
observadas em intervalos de 7 dias. Ao final do teste foram analisados o tamanho do caule e da raiz. 
Resultados e discussão: A porcentagem de germinação variou de 60 a 100%. Os resultados indicaram 
que a fração AC apresentou diferença estatística em relação ao 2,4-D, giberelina e BAP, quando 
avaliados tamanho do caule, nas concentrações 250, 500, 750 μg/mL, apresentando médias mais altas 
que os controles testados. Em relação ao tamanho da raiz os resultados não apresentaram diferenças 
estatísticas. Sugere-se que a fração acetato de etila de Smilax sp. possa futuramente ser usada como 
hormônio vegetal, uma vez que os resultados indicaram promoção do crescimento em relação aos 
controles positivos testados. 
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