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EMBRIOGENESE SOMATICA EM Citrus sinensis, C.

reticulata, C. nobilis x Citrus deliciosa
Autora: Adriana Patrícia Ricci
Orientador: Prof. Dr. Francisco de Assis Alves Mourão Filho
RESUMO

A maioria dos processos de regeneração de plantas em citros
por cultura de tecidos envolve embriogênese somática indireta. A
otimização desse processo é importante para o desenvolvimento de
trabalhos de melhoramento in mtro e micropropagação. Realizaram-se
estudos em calos de tangerina 'Ponkan' (Citrns reticulata, Blanco),
tangerina 'Cravo' (Citrns reticulata, Blanco), laranja 'Itaborai' (Citrns
sinensis, L. Osbeck.), laranja 'Valencia' (Citrns sinensis, L. Osbeck) e

tangerina 'Kinnow' (Citrns nobilis Lour. x Citrns deliciosa Tenore) visando
avaliar o efeito de diferentes

carboidartos na embriogênese somática.

Utilizou-se o meio MT acrescido de sacarose, galactose, glicose, maltose e
lactose nas concentrações de 18, 37, 75, 110 e 150 mM. O meio de
cultura utilizado para a maturação dos embriões somáticos continha
sacarose nas concentrações de 0, 15, 29, 44, 58 e 73 mM, na presença ou
não de 0,5 g L-i carvão ativado; 73 mM de sacarose e GA3 na concentração
de 0.1 mg L-I, na presença ou não de 0.5 g L-i carvão ativado. O estímulo
à

embriogênese somática foi

mais eficiente em meio de cultura
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suplementado lactose e galactose. Quanto à maturação de embriões, os
meios de cultura contendo 58 e 73 mM de sacarose foram aqueles que
geraram um maior número de plantas em tangerina 'Ponkan? e laranja
Valência'.

SOMATIC EMBRYOGENESIS IN Citrus sinensis, C.

renculata and C. nobilis x C. deliciosa

Author: Adriana Patrícia Ricci
Adviser: Dr. Francisco de Assis Alves Mourão Filho

SUMMARY

Most of the plant regeneration processes in citrus, through
tissue culture, involves indirect somatic embryogenesis. The optimization
of this process is important for the development of in vitro plant
improvement and micropropagation studies. Studies to evaluate the effect
of different carbohydrates in somatic embryogenesis were conducted using
calli from tangerine 'Ponkan' (Citros reticulata, Blanco), mandarin 'Cravo'
(Citros reticulata, Blanco), sweet orange 'Itaborai' (Citros sinensis, L.

Osbeck.), sweet orange 'Valência' (Citros sinensis, L. Osbeck) and
tangerine 'Kinnow' (Citros nobilis Lour. x Citros deliciosa Tenore). The
culture medium used was MT supplemented with sucrose, galactose,
glucose, maltose or lactose with the following concentrations of 18, 37, 75,
110 and 150 mM. The culture medium used for the maturation of somatic
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embryus had 0, 15, 29, 44, 58 and 73 mM of sucrose, in the presence or
absence of 0,5 g. L-l of activated charcoal. Seventy-three mM of sucrose
with 0.1 mg. L-l of GA3 in the presence or absence 0.5 g. L-l of activated
charcoal was also tested. Overall, the carbohydrates galactose or lactose
induced a higher number of somatic embryos. Sucrose concentrations of
58 and 73 mM generated a higher number of plantlets from mature
embryos of tangerine 'Ponkan' and sweet orange 'Valência'.

lINTRODUçAo

A produção paulista de citros, que corresponde a 80% da
produção brasileira, no ano agrícola 2000/2001 foi estimada em 347,7
milhões de caixas de 40,8 Kg (IEA, 2001), o que corresponde a 1/3 de
toda a produção mundial, e coloca o Brasil como primeiro produtor
mundial de citros (FAO, 2001). Embora ocupe essa posição de liderança,
diversos problemas têm ameaçado a citricultura paulista nos últimos
anos. Os pomares paulistas apresentam, de uma forma geral, uma das
mais baixas produtividades do mundo, ao redor de 2,0 quilos por metro
quadrado.

Diversos

fatores

são

responsáveis

por

essa

baixa

produtividade, destacando-se, o baixo potencial genético de nossas
variedades, tratos culturais inadequados e a ameaça de diversas pragas
e doenças, tais como Cancro Cítrico, Clorose Variegada dos Citros, Pinta
Preta e Declínio dos Citros (Pompeu Junior, 1991; Fundecitrus, 2001).
Apesar da grande variabilidade genética existente entre os
citros e outros gêneros da família Rutaceae, a grande proporção de
pomares implantados em São Paulo encontra-se em um número
bastante reduzido de variedades copa e porta-enxertos.

° melhoramento

genético tradicional tem apresentado limitações à obtenção de novas
variedades de copa e porta-enxerto, e as variedades desenvolvidas neste
último século têm sido originadas a partir de seleções naturais e
mutações (Soost & Cameron, 1975). As primeiras barreiras encontradas
pelos melhoristas de citros estão relacionadas à sua complexa biologia,
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podendo-se

destacar

poliembrionia

nucelar

(apomixia),

elevada

heterozigose, auto e interincompatibilidade e longo periodo juvenil
(Cameron & Frost, 1968; Grosser & Gmitter Jr, 1990a; Machado, 1997).
Para que o país se mantenha numa posição de destaque,
torna-se necessário a obtenção de plantas com elevado potencial
genético

e

livre

de

patógenos,

possibilitando

o

aumento

da

produtividade. Neste sentido, a produção de plantas utilizando técnicas
de cultura de tecidos pode ser considerada promissora (Coelho, 1997). A
cultura de tecidos e células surgiu como uma técnica auxiliar no
processo de melhoramento genético das espécies cítricas. Pesquisas
nesta área foram iniciadas com a obtenção de embriões nucelares in
vitro a partir de espécies poliembriônicas, para a produção plantas

isentas de viroses. Posteriormente, intensificou-se a obtenção de calos
nucelares devido a possibilidade de se obterem embriões somáticos em
grande quantidade a partir desses calos.
Uma outra estratégia utilizada para o melhoramento de
variedades de citros, tanto para copa como para porta-enxerto, consiste
na hibridação somática onde faz-se a combinação de parentais
complementares, a fim de se transferir características desejáveis à nova
planta como resistência à Phytophthora, Cancro Cítrico, CVC, Declínio,
déficit hídrico,

dentre

outras.

A hibridação somática apresenta

vantagens sobre a hibridação sexual para o melhoramento de citros,
pois permite combinar parentais com características complementares,
sem perda significativa do vigor, na maioria dos casos, resultando em
adição de características dominantes aos híbridos (Grosser & Gmitter
Jr., 1990a).

o

sucesso da aplicação de técnicas de micropropagação,

incluindo aquelas por embriogênese, depende não só dos fatores
inerentes ao tecido vegetal (genéticos e fisiológicos), como também do
meio de cultura e das condições do ambiente em que a cultura é
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mantida, permitindo a indução, a multiplicação e o crescimento das
brotações adventícias. As exigências nutricionais requeridas para o
crescimento de um tecido em condições in vitro variam entre espécies,
variedades e até mesmo dentro da própria planta o que toma necessário
a otimização dos meios de cultura (Cristofani, 1991).
Tendo em vista a importãncia da embriogênese somática,
tanto para o melhoramento in vitro como para a micropropagação dos
citros, este trabalho foi realizado visando:
- Avaliar diferentes fontes e

concentrações de carboidratos na

embriogênese somática de cinco variedades de citros.
Avaliar o efeito do ácido giberélico (GA3 ) , da sacarose e do carvão
ativado, na maturação de embriões somáticos de cinco variedades de
citros.

2 REVISÃO DE LITERATURA

2.1 A cultura de tecidos em espécies cítricas

o

melhoramento das espécies cítricas por meio de métodos

convencionais pouco tem contribuído para o aumento do número de
variedades comerciais na citricultura mundial, quando comparado ao
progresso alcançado para outras espécies. Isto se explica pelo fato da
hibridação e melhoramento em citros estarem seriamente limitados pela
poliembrionia, esterilidade, incompatibilidade e longo período juvenil
(Cameron & Frost, 1968; Grosser & Gmitter, 1990a).
Os primeiros trabalhos de cultura de tecidos de citros
iniciaram-se na década de 50 (Schroeder & Spector, 1957), sendo
posteriormente intensificados com o desenvolvimento dos meios de
cultura MS (Murashige & Skoog, 1962) e MT (Murashige & Tucker,
1969), os quais propiciaram grandes avanços nas técnicas de cultivo in
vitro.

Dentre as técnicas de cultura de tecidos, a embriogênese
somática vem adquirindo importãncia crescente em programas de
melhoramento dos citros, pois, permite a realização de trabalhos
envolvendo mutagênese, hibridação somática, transferência de genes,
preservação de germoplasma e propagação de cultivares livres de
doenças (Marin & Duran-Villa, 1988; Ollitrault et al., 1992; Mourão
Filho & Grosser, 1992; Mendes-da-Gória, 1998).
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Com o desenvolvimento de outras técnicas biotecnológicas,
surgiram novas expectativas para o melhoramento de citros. As
pesquisas sobre protoplastos abriram amplas possibilidades para o
melhoramento genético das espécies cítricas (Cristofani, 1991; Mourão
Filho et al., 1996). A técnica de fusão de protoplastos tem sido utilizada
para a produção de muitos híbridos somáticos, tendo estes, grandes
potenciais para o melhoramento de variedades tanto copa quanto portaenxerto (Grosser & Gmitter Junior, 1990a; Grosser, 1993; Ling &
Iwamassa, 1994).
Os híbridos somáticos apresentam grande potencial por
serem tetraplóides e manterem o genoma integral dos parentais, devido
à não segregação meiótica. Assim, os genes deletérios recessivos

existentes nos parentais não se expressam e as características
controladas por genes dominantes ou codominantes presentes em cada
um dos parentais podem expressar-se nos híbridos (Grosser & Gmitter,
1990b; Oliveira et al., 1994).
A partir da década de 80, a hibridação somática pela fusão
de protoplastos passou a ser utilizada em programas de melhoramento
genético de citros, tendo sido obtidas novas combinações parentais nos
centros de pesquisa em Israel, Japão e EUA (Grosser & Gmitter, 1990a).
Para a aplicação da técnica de hibridação somática em citros, torna-se
necessária a obtenção de calos embriogênicos, fundamentais para a
regeneração de plantas via embríogênese nos processos de pós fusão
(Mourão Filho & Grosser, 1992; Benedito et al., 2000). Apesar da
disponibilidade de trabalhos utilizando este tipo de explante para
muitas espécies cítricas, há necessidade de se obterem resultados para
espécies de interesse comercial, tanto para variedades copa, quanto
para variedades porta-enxerto, sob as condições de cultivo e ambiente
do Brasil (Mendes-da-Gória et al., 2000). Isto se deve ao fato de que uma
série de fatores interferem na calogênese e embriogênese in vitro, tais
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como genótipo da planta matriz, estado fisiológico do explante,
condições ambientais às quais os explantes são expostos e meio de
cultura (Button & Kochba, 1977). A técnica de fusão de protoplastos
depende grandemente do desenvolvimento e adaptação de protocolos
para regeneração de plantas via embriogênese somática nos processos
de pós-fusão (Benedito et al., 2000).
Embriogênese somática a partir de calos tem se mostrado,
muitas vezes, ser limitante no processo de melhoramento genético de
citros e tem sido alvo de intensas pesquisas, com o intuito de maximizar
a produção de plantas oriundas ou não de fusão de protoplastos (Vardi
et al., 1982; Kobayashi et al., 1982).
2.2 Embriogênese somática

Embriogênese somática é um processo que vem sendo
estudado em cultura de tecidos de mais de 30 famílias (Raghavan, 1976;
Ammirato, 1983; Coelho 1997, Tomaz 2000). É muito importante na
propagação de plantas, onde células somáticas sofrem uma seqüência
de desenvolvimento semelhante ao processo de formação do embrião
zigótico e trata-se de uma ferramenta essencial para pesquisas básicas
no desenvolvimento de embriões (Dudits et al., 1991) e outros aspectos
da fisiologia da planta (Jacobsen, 1991).
Embora não esteja completamente esclarecido se a maioria
ou apenas determinadas células do explante ou do calo apresentam
competência embriogênica, alguns fatores como o tipo de explante, o
genótipo da planta matriz, condições de cultivo e o meio de cultura
podem afetar a embriogênese somática in vitro (Button & Kochba, 1977).
Qualquer célula que,

sob determinadas condições de

crescimento, possui capacidade para resultar na formação de embriões
somáticos é

denominada célula com competência embriogênica.
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Segundo Sharp et alo (1980), a embriogênese somática pode ser iniciada
por dois diferentes caminhos. Em algumas culturas, a embriogênese
ocorre diretamente na ausência da formação de qualquer calo para
determinar a célula pró-embriõnica. Respostas para este modelo foram
verificadas em células nucelares de variedades poliembriõnicas de Citrus
(Sharp et al., 1982), e em embriões imaturos de Malus pumila (James et
al., 1984). O segundo tipo de desenvolvimento requer a proliferação
prévia de calos, e embriões originam-se da célula embriogênica induzida
no

calo.

Este

modelo

é

o

mais

comumente

observado

como

demonstraram alguns trabalhos com embriões imaturos de Zea mays
(Vasil & Vasil, 1980), e em folhas e caule de Petunia inflata (Handro et
al., 1973). As células embriogênicas são caracterizadas por um denso
citoplasma contendo grande quantidade de grãos de amido e um núcleo
relativamente grande com nucléolo bem escuros (McWilliam et al.,
1974).
A expressão destes dois padrões embriogenéticos parece
estar relacionada com os eventos determinativos da citodiferenciação
durante o ciclo mitótico. Yeoman (1970) observou que o destino de
determinadas células filhas, após a mitose, define-se em um ciclo
mitótico anterior à diferenciação, isto é, células que passarão por um
processo

embriogenético

são

derivadas de

uma divisão

celular

determinativa antecedente. Para Sharp et alo (1982), estas células
determinadas podem sofrer uma pausa pós mitótica até que as
condições

sejam

favoráveis

para

o

início

da

seqüência

de

desenvolvimento característico da embriogênese somática.
Além das descrições geralmente aceitas sobre aspectos
estruturais das células embriogenéticas, Williams & Maheswaran (1986)
salientaram que existem muitos outros aspectos a serem estudados.
Entre estes, destacam-se a

origem dos embriões somáticos, a

importãncia da separação fisica ou fisiológica das células iniciais, a
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similaridade com a embriogênese zigótica e a importância relativa dos
fitorreguladores no processo indutivo.
Em algumas espécies, estudos histológicos têm confirmado
a provável origem unicelular dos embriões somáticos quando o
desenvolvimento diretamente de um explante, ou como embriões
secundários quando eles originam-se da superfície de outros embriões
somáticos. Em Citrus sinensis, embriões somáticos podem originar-se de
uma única célula na epiderme de embriões somáticos mais avançados
(Button et al., 1974).
A questão da ongem uni ou multicelular dos embriões
somáticos parece estar diretamente relacionada ao comportamento das
células. Haccius (1978) elaborou sua definição de embrião não zigótico
como um novo indivíduo originado de uma célula simples, sem
apresentar conexões vasculares com os tecidos maternos. Contudo,
Raghavan (1986) e Tisserat et alo (1979) foram mais cautelosos ao
afirmarem que a origem a partir de células simples não foi demonstrada
em muitos casos, onde embriões bipolares normais aparentemente
foram formados a partir de agregados celulares.
Na embriogênese somática indireta, via calos ou suspensões
celulares, parece ser normal a formação de agregados de células
embriogenéticas, os chamados complexos proembrionários, a partir dos
quais um ou vários embriões somáticos podem se desenvolver.
Agregados celulares proembriogenéticos foram assinalados surgindo a
partir de células simples que passaram por eventos de redeterminação
(Williams & Maheswaran, 1986). Embriões somáticos foram obtidos a
partir de agregados embriogenéticos ou nódulos calosos de Cichorium
endiuia (Vasil & Hildebrandt, 1966), de células múltiplas de Carica
papaya (Litz & Conover, 1981) e por vários destes explantes em Petunia
inflata (Handro et al., 1973), e Phoenix dactylifera (Tisserat & De Mason,

1980). Estas ocorrências poderiam ser explicadas com base na
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comparação entre o complexo celular proembrionário e o suspensor das
angiospermas, apesar de que outros fatores poderiam justificar os
diferentes padrões de expressão embriogenética a partir de um mesmo
tipo de complexo proembrionário (Haccius, 1978).
2.2.1 Controle da embriogênese somática

2.2.1.1 Tipo e estágio de desenvolvimento do explante

o primeiro trabalho de embriogênese somática em espécies
frutíferas envolveu a regeneração de Citrus sp. por tecidos nucelares em
1956. A significância deste trabalho não foi totalmente apreciada na
época, e tem sido muito discutida nos dias de hoje, uma vez que
naquela época os explantes mais utilizados para cultura de tecidos eram
discos de folha, segmento de raiz e segmentos internodais, o que
dificultava muito mais o trabalho, visto que necessitavam de ser
desinfestados. Hoje, o uso de tecidos nucelares tem facilitado muito a
introdução e manipulação de variedades in mtro (Litz & Gray, 1992).
Pesquisas realizadas por Ragan et alo (1968) resultaram na
obtenção de explantes nucelares de Citrus grandis, sem passar por fase
intermediária de calo.

Embriões somáticos de Citrus microcarpa

apresentaram a formação de uma massa globular pro-embriônica que
produziu em abundância embriões somáticos secundários (Maheshwari
& Rangaswamy, 1958).

O estágio de desenvolvimento e o estado fisiológico dos
tecidos do explante são os aspectos mais importantes para a iniciação
de culturas embriogênicas. Para isto, é fundamental o reconhecimento
de tecidos embriogênicos competentes em estágios iniciais. Neste
sentido, Street (1976) desenvolveu o conceito de que a indução da
divisão celular por si só não revela a totipotência das células, que parece
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ser dependente do estado fisiológico das células do explante e das
condições existentes durante a iniciação da cultura in vitro. A
importância deste estado fisiológico é reforçada pela observação de que
culturas

embriogenéticas

são

rapidamente

obtidas

de

embriões

somáticos e dificilmente a partir de tecidos diferenciados de plantas
adultas. Segundo Vasil & Vasil (1980), tecidos maduros ou diferenciados
de gramíneas geralmente não originam culturas embriogênicas. Esta
ausência de resposta poderia ser atribuída a uma falta de conhecimento
de como extrair a expressão deste potencial ou então às mudanças
irreversíveis na competência dos tecidos. Em decorrência disto, apenas
certos tecidos apresentam respostas em culturas in vitro.
Em citros, a juvenilidade dos tecidos é um dos fatores mais
importantes para obtenção de embriões somáticos. Dentre os tecidos
juvenis de espécies cítricas, os que apresentam melhores resultados são
óvulos fertilizados ou não, embriões imaturos, nucelos e calos nucelares
(Navarro & Juarez, 1977; Starrantino & Russo, 1980; Ollitrault, 1992).
Alguns autores citam diferenças na resposta embriogênica
entre os tecidos citados anteriormente (Pasqual, 1985; Goldman, 1988).
Entretanto, Navarro & Juarez (1977) observaram que a taxa de
embriogênese a partir do cultivo de nucelo excisado de óvulos e do
cultivo de óvulos inteiros é similar para ambos os tipos de explantes,
porém a evolução in vitro do nucelo a embrião é mais rápida. No
entanto, em relação à cultura de nucelos, a cultura de óvulos é mais
vantajosa por ser conduzida mais facilmente e durante o ano inteiro, ou
seja, em vários estádios de crescimento do fruto (Navarro & Juarez,
1977; Starrantino & Russo, 1980; Gmitter & Moore, 1986; Goldman,
1988).
Diferentes espécies mostram variação no potencial para a
embriogênese somática, como Daucus carota (Steward et al., 1975) e
Trifolium praetense (Keyes et al., 1980). Lu et alo (1982) estudaram
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embriogênese somática em doze cultivares de Zea mays, e a freqüência
de resposta à embriogênese variou consideravelmente de um cultivar
para o outro.
A época de extração e o tipo de explante (óvulos inteiros ou
nucelos) têm variado bastante, de acordo com a espécie utilizada nos
diferentes trabalhos, e parecem ter influência na resposta quanto à
porcentagem e ao número de embriões por explante responsivo.
(Cristofani, 1991).
Os óvulos apresentam um desenvolvimento mais lento in
vitro que os nucelos em certos cultivares. Navarro & Juarez (1977)

obtiveram embrióides de óvulos cultivados por até quinze semanas sem
qualquer sinal prévio de diferenciação em laranja 'Navel'. Goldman
(1988) observou que os nucelos em cultivo formaram embrióides mais
rapidamente e em maior porcentagem que os óvulos, para laranja 'Pera'.
2.2.1.2 Composição do meio de cultura

Um importante aspecto da cultura de tecidos é definir um
meio

de

cultura

que

possa

sustentar

seu

crescimento

e

desenvolvimento. Isto requer, muitas vezes, testar diferentes meios de
cultura, não raro modificados de forma empírica (Hu & Ferreira, 1998).
O meio de cultura idealizado por Murashige & Skoog (1962)
e

sua

modificação

realizada

por

Murashige

&

Tucker

(1969)

contribuíram muito para um maior sucesso na cultura e morfogênese de
óvulos e outros órgãos de citros.
Dois tipos distintos de meio de cultura são necessários para
que ocorra o processo de embriogênese somática, um meio para a
iniciação da células embriogênicas e um outro para o subsequente
desenvolvimento destas células em embriões. O primeiro meio de
cultura (indução) normalmente contém auxina. O segundo meio
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geralmente contém concentração inferior da mesma auxina ou baixa
concentração de uma auxina diferente. Em algumas plantas, tanto a
iniciação do embrião quanto a maturação do mesmo ocorre no primeiro
meio de cultura e um segundo meio de cultura é empregado para o
desenvolvimento

da

plãntula

(Ammirato,

1983).

Embriogênese

secundária ocorre com muita freqüência em meio de cultura líquido
contendo 1 a 2 mg L-I de 2,4-D. Entretanto, isto pode ocorrer em
culturas habituadas na ausência de auxina, por exemplo, em Citrus

sinensis (Button et al., 1974).
O extrato de malte foi relatado como sendo benéfico à
cultura de óvulos e nucelos de citros (Kochba et al., 1972). Em vários
outros trabalhos, esta substãncia foi adicionada ao meio de cultura, na
concentração de 500 mg L-I, para estimular a indução da embriogênese
de citros (Navarro & Juarez, 1977; Starratino & Russo, 1980). O efeito
positivo do extrato de malte na indução à embriogênese somática de
calos nucelares de citros também foi relatado por Vardi et alo (1982) e
Gentile et alo (1992). Sabe-se que o extrato de malte é fundamental para
indução da embriogênese somática em nucelos extraídos de óvulos não
fertilizados e também é importante para a obtenção de embriões
somáticos de citros por via direta (Kochba et al., 1982; Gmitter & Moore,
1986).
Andreoli (1985) constatou que os meios de cultura para a
indução e cultivo de embriões imaturos devem ser mais complexos,
contendo, além dos macro e micronutrientes, também substãncias
reguladoras

de

crescimento,

vitaminas,

carboidratos,

compostos

orgãnicos e extratos naturais. Porém, Kobayashi et alo (1982) obtiveram
uma resposta de 72% na taxa de embriogênese de óvulos excisados de
flores de Citrus sinensis em meio constituídos por ágar e sacarose.
Dos componentes do meio de cultura, os carboidratos têm
uma importãncia fundamental

para a indução da embriogênese
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somática e o cultivo dos embriões. O carboidrato mais comumente
utilizado para cultura de tecidos ou células é a sacarose e a maioria dos
meios de cultura o contem como a única fonte de energia (Jumin & Nito,
1996a, 1996 b). Em vista de certas características, tais como alta
solubilidade e rápida metabolização pela maioria das células vegetais,
acredita-se que a sacarose é o melhor carboidrato para meios de cultura
(Thorpe & Beaudoin-Eagan, 1984). Por outro lado, poucos trabalhos
foram feitos com fontes alternativas de carboidratos nos meios de cultivo
na cultura de embriões somáticos.
Para entrar na célula e ser prontamente metabolizada, a
sacarose deve ser quebrada em moléculas menores e, nestas condições,
é transportada através das membranas. Similarmente, nas plantas
cultivadas em condições in vitro, a hidrólise da sacarose em glicose e
frutose são realizadas por enzimas específicas localizadas na parede
celular (Maretzki et al., 1971). Os produtos da hidrólise da sacarose,
glicose e frutose, uma vez no interior da célula, podem entrar via
glicolítica, rota da pentoses fosfato ou serem armazenadas nos vacúolos
na forma de amido. A metabolização da sacarose fornece ATP e
precursores intermediários para o ciclo de ácido tricarboxílico e a rota
da pentose fosfato fornece poder redutor na forma de NADP, pentoses
para a síntese de ácidos nucleicos e outros compostos intermediários
(Thorpe, 1982). O poder redutor pode ser utilizado na redução de nitrato
em amônia no processo de assimilação do nitrogênio e os ácidos
nucleicos na síntese de várias proteínas.
Não só a fonte de carboidrato tem grande influência nos
processos de cultivo in vitro, mas também sua concentração efetiva. A
sacarose é empregada nos meios de cultura na concentração de 58 a
204 mM para Citrus, de acordo com os explantes utilizados (Chaturverdi
& Mitra, 1974; Navarro et al., 1985).
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A concentração de sacarose parece afetar a assimilação de
nitrogênio do meio de cultura pelas células, e o efeito da citocinina na
divisão celular pode também depender da disponibilidade deste
carboidrato. Meios contendo alta concentração de sacarose e baixa de
citocinina favorecem a diferenciação e crescimento de brotações
Gamborg (1970).
Segundo Grey (1987), a taxa de consumo de sacarose
presente no meio de cultura estaria relacionada com o nível e com a
natureza da fonte de nitrogênio. Muitos estudos concentram-se na
otimização da embriogênese somática, não levando em conta a
importância da incorporação do nitrogênio no meio de cultura. A
maioria das espécies de angiospermas que têm sido regeneradas por
embriogênese somática foram cultivadas em meio MS ou outra
formulação que contenha relativamente elevados níveis de nitrato de
amônio. Os primeiros estudos feitos a este respeito incluindo, os de
Steward et alo (1958) e Reinert (1959) em Daucus carota, utilizaram o
meio White (1963) com fontes não reduzidas de amônia e baixos
concentrações de nitrato. Sharp et alo (1980) constataram que um nível
critico de nitrogênio no meio de cultura de crescimento é dependente da
concentração de auxina. Christianson (1985) revelou que a mudança da
fonte de nitrogênio de amônia para nitrato é essencial em soja para
melhoria na indução da embriogênese somática.
A embriogênese somática também é induzida quando a
sacarose é substituída por outros carboidratos em diferentes espécies,
incluindo sorbitol e maltose em cenoura (Kinnersley & Henderson,
1988), maltose em alfafa (Strickland et al., 1987), sorbitol e manitol em
Vigna aconitifolia (Kumar et al., 1988).

Investigações nesta área, em cultura de tecidos também têm
sido realizadas, destacando-se o uso de galactose, glicerol e lactose
(Button, 1978; Kochba et al., 1982; Ollitrault, 1992) e sorbitol e manitol
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(Bem-Havyyim & Neumann, 1983). Extrato de malte a 10/0 na presença
de

sacarose aumentou

a

freqüência da embriogênese somática

(Murashige & Tucker, 1969). Pesquisas realizadas por Button (1978)
envolvendo oito fontes de carbono no meio de cultura, revelaram que a
lactose e maltose aumentam a freqüência da embriogênese somática em
citros. Kochba et alo (1982) observaram que galactose e lactose
apresentaram um efeito estimulatório considerável na embriogênese
somática, para laranja 'Shamouti' (C. sinensis) e limão 'Villafranca'
(Citrus

limon).

Mendes-da-Glória

(1998)

estudando

o

efeito

de

carboidratos na embriogênese somática de calos oriundos da fusão de
protoplastos constatou que ao substituir a fonte de carboidrato do meio
de cultura sacarose por lactose, maltose ou galactose o número de
embriões produzidos aumentou.
Tomaz

(2000)

estudou

o

efeito

de

carboidratos

na

embriogênese de Citrus e constatou que a maior eficiência para o
estímulo à embriogênese somática ocorreu em meio de cultura
suplementado com maltose, galactose ou lactose, para linhagens de calo
de laranjas 'Valência' e 'Caipira' e tangerina 'Cleopatra'.
Ben-Hayyim & Neumann (1983) estudaram o efeito do
glicerol na embriogênese somática de Citrus e constataram que, em
alguns cultivares, a embriogênese somática foi mais eficaz na ausência
de sacarose nos meios de cultura. Deng et alo (1991) reportaram o efeito
estimulatório do glicerol sobre a embriogênese somática, observando
que praticamente todo calo de Citrus sinensis transformou-se em
pequenos embriões somáticos verdes quando substituíram a sacarose
por glicerol nas concentrações de 108, 217 e 543 mM.
Ling & Iwamasa (1997), estudando o efeito da sacarose, BA
e lactose na embriogênese somática de oito espécies da família dos citros
ou seja, em Aegle marmelos, Atalantia ceylanica, Citropsis gabunensis,
Clausena excavata,

Glycosmis pentaphylla,

Microcitrus australasia,
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Murraya paniculata e Sevennia buxifolia, constataram que os meios de

cultura MT contendo 146 mM de sacarose e MT contendo 146 mM de
sacarose e 10 mg L-I BA estimularam a proliferação de calos enquanto
que o meio MT contendo 146 mM de lactose, sem a presença de
regulador vegetal, estimulou a embriogênese somática, concluindo,
assim,

que

a

embriogênese

somática é

também

regulada por

componentes do meio de cultura.
Os

reguladores

vegetais

são

substâncias

da

maior

importância em cultura de tecidos de plantas. Segundo Pasqual et alo
(1988) a adição das auxinas IAA, NAA e 2,4-D ao meio de cultura,
suprimiu significativamente ou completamente a embriogênese somática
nucelar em laranja 'Valência'. Este fato também foi observado por Moore
(1985), com a utilização de 1,0 mg L-I de IAA, 1,0 mg L-I de GA3 e 0,01,
0,1, 1,0, 10 mg L-I ABA em pomelo 'Marsh' (Citrus paradisl). Em
contraste, Kochba & Spiegel-Roy (1978), estudando tecidos nucelares de
laranja 'Shamouti' (Citrus sinensis), observaram que as concentrações
de 2 a 4 mM de ABA apresentaram a máxima resposta no estimulo à
embriogênese somática. Um bom estímulo à embriogênese também foi
observado quando baixas concentrações de ethephon (0,01 - 1,0 mg L-I)
foram adicionadas ao meio de

cultura, enquanto que elevadas

concentrações inibiram a embriogênese somática.
Existem outras substâncias que podem ser adicionadas ao
meio de cultura com o intuito de promover a embriogênese somática em
tecidos nucelares de citros, tais como, carvão ativado,
hidrolisada e água de coco (Sabharwal, 1963; Pasqual, 1985).

caseína
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2.2.2 Maturação e germinação de embriões somáticos

Para o adequado desenvolvimento dos embriões somáticos, é
necessário que estes passem pela etapa de maturação, a qual tem por
finalidade fornecer condições de cultivo adequadas para simulação de
um estress osmótico a fim de que os embriões acumulem reservas, como
proteínas e aminoácidos, e que ocorra a expansão celular garantindo
assim a sua germinação (Roberts et al., 1990).
Ling & Iwamasa (1997) isolaram embriões somáticos de 8
espécies da família dos citros, e subcultivaram esses embriões
mensalmente no meio MS contendo 2,4-D (O,OS mg L-I), benzil adenina
(BA) (0,05 mg L-l), extrato de malte (400 mg L-I) e sacarose 146 mM.
Constataram que a maioria dos embriões somáticos se desenvolveram
em plântulas durante o primeiro subcultivo, mas aproximadamente 20%
destes produziram

embriões

secundários

ou

até

mesmo

calos.

Finalmente, observaram que a percentagem de germinação diminuiu
gradativamente em subcultivos prolongados.
Ribeiro (1997), estudando o efeito dos sais do meio MS na
presença de sacarose sobre o comprimento da parte aérea de embriões
de laranja 'Pera', constatou a importância desse carboidrato no
desenvolvimento in vitro de embriões, e evidenciou que embriões
imaturos, em estádios iniciais, necessitam de concentrações mais
elevadas

de

sacarose

(131

a

175

mM)

para

completarem

o

desenvolvimento, enquanto os embriões adultos são menos exigentes.
Este fato também foi observado por Hu & Ferreira (1998).
Desde os primeiros trabalhos descrevendo a embriogênese
somática em Citrus não se descreveu um tratamento que favorecesse à
maturação de embriões sendo estes transferidos diretamente do meio de
cultura de indução para o meio de cultura de germinação de embriões,
normalmente contendo GA 3 • Assim, muitas vezes ocorria a formação de
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uma massa de calo ao redor do embrião e com isso o embrião acabava
ficando oxidado e não germinava (Kochba et al., 1974).
Embriões no estágio de coração, derivados de protoplastos
de tangerina 'Satsuma', foram tranferidos para meio de cultura
contendo metade da concentração de sais do meio MT, GA 3 (1 mg L-l),
sacarose (10/0) e agente solidificante (0,2%). Após dois meses de cultivo,
apenas 5% apresentavam desenvolvimento normal e regeneraram
plantas;

50%

a

60%

apresentaram

crescimento

anormal

com

embriogênese secundária (Kunitake et al., 1991).
Beloualy (1991) observou que existe diferença significativa
na capacidade de regeneração de plantas de diferentes variedades de
Citros. Para Ponciros trifoliata e citrange 'Carrizo', o maior número de

embriões germinados foi obtido em meio MT suplementado com 5 mg L-I
de BAP, mas este número é significativamente reduzido quando
aumenta-se a concentração do BAP para 10 mg L-I. No entanto, para
Citros aurantium, não ocorreu germinação nestas concentrações, sendo

que o melhor meio de cultura foi aquele suplementado com 1 mg L-I de
NAA e 5 mg L-I de BAP.
Estudos realizados com tangerina 'Kinnow' mostraram que o
meio MS, suplementado com 0,5 mg L-I de cinetina e NAA (2 mg L-I a 10
mg L-I) favoreceu à embriogênese somática, de 7 a 30%. Em contraste,
acrescentando-se 2,4-D (2 mg L-I a 5 mg L-I), a média de embriogênese
somática decresceu significativamente de 25 para 8%. A maioria destes
embriões somáticos germinaram como embriões normais mostrando
desenvolvimento radicular e caulinar, mas alguns apresentaram apenas
desenvolvimento caulinar os quais não puderam ser enraizados in vitro
(Gill et al., 1994).

Fridborg et alo (1978) observaram o efeito do carvão ativado
na embriogênese somática em Daucus e constataram que na ausência
dessa substância ocorreu a inibição do desenvolvimento e não foi
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observado sinais de diferenciação celular. Tomaz (2000), estudando o
efeito do carvão ativado na germinação de embriões somáticos de laranja
'Westin', observou que o número de embriões não germinados em
tratamentos que utilizaram carvão ativado, foi muito maior que o
número de plantas obtidas, sugerindo que este elemento estaria
adsorvendo substãncias responsáveis pelo processo de germinação.
2.3 Considerações f"mais

A análise criteriosa da literatura científica sobre o assunto
revela que a embriogênese somática é uma técnica promissora para o
auxílio nos programas de melhoramento genético in vitro de Citrus,
porém, ainda faltam protocolos para otimização do processo.
Com exceção de alguns estudos, a maioria dos trabalhos
realizados comprova a eficiência do uso da sacarose, lactose e galactose
como fonte de carboidratos no meio de cultura para a indução da
embriogênese somática em citros.
Por outro lado, não se tem um consenso quanto ao melhor
protocolo a ser seguido para a otimização do processo de regeneração de
plantas via embriogênese, visto que poucos trabalhos tratam de
alteração no meio de cultura para aumentar a eficiência da maturação
de embriões somáticos de citros.
Justifica-se

desta

forma,

a

investigação

científica

direcionada à otimização do processo de embriogênese somática e
maturação de embriões em citros.

3 MATERIAL E MÉTODOS

Os

trabalhos

experimentais

foram

realizados

no

Departamento de Produção Vegetal da USP/ESALQ e no Laboratório de
Biotecnologia Vegetal da USP/CENA.
3.1 Material vegetal

Foram

utilizados

calos

embriogênicos

dos

seguintes

cultivares de citros: tangerina 'Ponkan' (Citrus reticulata, Blanco),
tangerina 'Cravo' (Citrus reticulata, Blanco), laranja 'ltaborai' (Citrus
sinensis, L. Osbeck.), laranja 'Valência' (Citrus sinensis, L. Osbeck.) e

tangerina 'Kinnow' (Citrus nobilis Lour. x Citrus deliciosa Tenore) em
meio de cultura MT (Murashige & Tucker, 1969), suplementado com 500
mg L-I de extrato de malte, 50 g L-I de sacarose, cultivados em ausência
de luz, à temperatura de 27 ± 2°C, e subcultivados em intervalos de 4
semanas.
As linhagens de calos foram obtidas a partir de tecidos
nucelares e ou de sementes abortadas, em cultivo in vitro por
aproximadamente 12 meses.
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3.2 Efeito de carboidratos na indução da embriogênese somática de
calos de citros

Cinco fontes de carboidratos na indução da embriogênese
somática foram avaliadas: sacarose, galactose, glicose, lactose e
maltose, nas concentrações de 18, 37, 75, 110 e 150 mM. O meio de
cultura utilizado foi o MT (Murashige & Tucker, 1969) modificado com
500 mg L-I de extrato de malte, com o pH ajustado para 5.8 (Apêndice).
Utilizaram-se 50 mg de calos embriogênicos por placa de
Petri de plástico descartável (100 x 15 mm). Para que o explante fosse
distribuído de forma homogênea, acrescentou-se 1 ml do mesmo meio
de cultura líquido após a adição do calo e realizou -se movimentos
circulares a fim de que ocorresse a desagregação do calo e este se
espalhasse por toda a superficie do meio de cultura. O material foi
incubado sob condições de luz indireta (300 lux), com fotoperíodo de 16
horas, à temperatura de 27 ± 2°C.
O delineamento experimental foi inteiramente ao acaso, com
3 repetições, sendo cada repetição constituída por uma placa de Petri
com 50 mg de calo. As avaliações foram realizadas com a ajuda de um
microscópio estereoscópio (Nikon,

102), após quatro semanas de

incubação. Avaliou-se o número de embriões desenvolvidos em cada
tratamento.
3.3 Efeito do GAa, sacarose e carvão ativado na maturação e
germinação de embriões somáticos de citros

Os embriões somáticos, no estágio cotiledonar, utilizados
para avaliar o efeito do tratamento de maturação de embriões na
obtenção de plântulas de citros foram aqueles provenientes dos
tratamentos que deram melhor resultado no ensaio anterior, ou seja,
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obtidos no meio de cultura MT suplementado com 75 mM de lactose e
500 mg L-I de extrato de malte, da variedade de tangerina 'Ponkan' e
'Kinnow'; MT suplementado com 37 mM de lactose e 500 mg L-I de
extrato de malte, da variedade de laranja 'Valência' e tangerina 'Cravo' e
os obtidos no meio de cultura MT suplementado com 75 mM de maltose
e 500 mg L-I de extrato de malte, da variedade de laranja 'Itaborai'.
Os embriões somáticos foram transferidos com uma pinça
para os meio de cultura sólido contendo sacarose nas concentrações de
0, 15, 29, 44, 58 e 73 mM na presença ou não de 0,5 g L-l carvão
ativado, meio de cultura sólido contendo 73 mM de sacarose e GA3 na
concentração de 0,1 mg L-I? na presença ou não de 0.5 g L-l carvão
ativado. O delineamento experimental foi inteiramente casualisado, com
3 repetições por tratamento, sendo cada repetição constituída por uma
placa de Petri descartável de plástico (100 x 15 mm) com 5 embriões.
Este material foi cultivado nos tratamentos por 15 dias em
sala de crescimento com temperatura de 27 ± 2°C e fotoperiodo de 16
horas de luz. Os embriões somáticos foram transferidos para meio de
cultura sólido contendo 73 mM de sacarose e 0,1 mg L-l de ácido
giberélico, para favorecer à germinação, e mantidos em sala de
crescimento com temperatura de 27 ± 2°C e fotoperíodo de 16 horas de
luz. As avaliações foram feitas 5 semanas após a transferência,
determinando-se o número de embriões somáticos germinados por
tratamen to.
As plântulas obtidas foram transferidas para meio de
cultura RMAN (Apêndice), para enraizamento onde foi avaliado o
número de plantas enraizadas após 150 dias da maturação.
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3.4 Análise estatística

A análise estatística foi realizada pelo programa SANEST,
com análise de variância e teste de Tukey para comparações de médias
(nível de significância de l%). A análise estatística foi realizada com os
dados transformados em

~x + 0,5 .

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 Efeito de carboidratos na indução da embriogênese somática de
calos de citros

A embriogênese somática foi constatada devido à observação
dos diferentes estádios de desenvolvimento de embriões somáticos
(globular, cotiledonar e coração) através de observações em microscópio
estereoscópio (Figura 1). Para as variedades de tangerina 'Ponkan',
'Cravo' e 'Kinnow' e laranja 'Valência' e 'Itaborai' obtiveram os diferentes
estágios de desenvolvimento dos embriões somáticos em meio de cultura
de estímulo à embriogênese somática, não se fazendo necessário o uso
de um meio de cultura específico para que favorecesse a diferenciação
dos embriões somáticos. Isto também foi observado por Perez et alo
(1998) e Tomaz (2000) em vários genótipos de citros.
Pela análise dos experimentos realizados, pôde-se verificar
que na variedade 'Ponkan' os carboidratos lactose e galactose foram
aqueles que proporcionaram o maior número de embriões somáticos
sendo a concentração 75 mM de lactose aquela que induziu a melhor
resposta (Tabela 1). Esse mesmo efeito dos carboidratos foi verificado
também nas variedades de laranja 'Valência', tangerina 'Kinnow' e
tangerina 'Cravo', salientando-se que para esta última, houve menor
intensidade de resposta e as concentrações 37 mM, 75 mM e 37 mM de
lactose proporcionaram o maior número de embriões, respectivamente
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(Tabela 1). Este resultado foi semelhante àquele obtido por Kochba et al.
(1982), que estudaram a embriogênese somática de calos de diversas
variedades de Citrus e constataram que o efeito estimulatório da
galactose e ou da lactose foi evidente. Segundo estes autores,
principalmente, a galactose estimula a produção de etileno e sabe-se
também que altos níveis de etileno inibem a biossíntese de auxina, o que
favorece a formação de embriões somáticos em calos embriogênicos.
Este fato, provavelmente explica a resposta obtida em relação às
variedades mencionadas.
O efeito benéfico da galactose também foi verificado por
Tomaz (2000), onde constatou-se que uso de galactose na concentração
de 110 mM provocou um maior número de embriões somáticos em calos
de laranja 'Caipira'. Kunitake et al. (1991), estudando o efeito de
carboidratos

na embriogênese

somática de

tangerina 'Satsuma',

verificaram que embriões podem ser induzidos somente quando
acrescenta-se 15 mM de lactose ao meio de cultura. Nenhum embrião é
formado em meio contendo 15 mM de glicose ou sacarose.
Benedito et al. (2000) estudando o efeito de carboidratos na
embriogênese somática de calos cítricos concluíram que a galactose foi
responsável pelas melhores respostas, embora a sua concentração fosse
diferente para cada variedade estudada. A glicose foi o segundo
carboidrato que melhor estimulou a embriogênese somática. Esses bons
resultados com a glicose não foram observados com as variedades
estudadas neste estudo, fortalecendo a afirmação de que existem
diferenças

na resposta

ao

estímulo embriogênico

aos

diversos

carboidratos entre as espécies e variedades de citros (Vardi et al., 1982;
Benedito et al., 2000).
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a

a

b

Figura 1.

Embriões somáticos de tangerina 'Ponkan' obtidos no meio de cultura
suplementado com 75 mM de lactose. a) Embriões somáticos no estádio
globular. b) Embrião somático no estádio coração. c) Embrião somático no
estádio cotiledonar. Co = cotilédone . Barra = 0 .6 mm.
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Tabela 1. Embriogênese somática de citros em função de diferentes
fontes e concentrações de carboidratos.
Concentrações
Carboidratos

Sacarose
Galactose
Glicose
Lactose
Maltose
Sacarose
Galactose
Glicose
Lactose
Maltose
Sacarose
Galactose
Glicose
Lactose
Maltose
Sacarose
Galactose
Glicose
Lactose
Maltose
Sacarose
Galactose
Glicose
Lactose
Maltose

18mM

37mM

75mM

llOmM

150mM

Número médio de embriões I!0r I!laca de Petri
Tangerina 'Ponkan'

OdA
OcA
OdA
OdA
701,62aA
440,10bB 623,37bAB
73l,56aA
62,41cA
43,85bA
4l,81cA
42,33cA
820,86aAB
\~896,93aA
772,46aAB
314,44bC
19,69cdA
31,83bA
16,68cdA
l7,92cdA
Tangerina 'Cravo'
OcA
OcA
OAc
OdA
237,97aA
l80,05aA
226,82aA
196.58aA
OcA
OcA
OcA
OcA
l46,14aB
276,39aA 240,02 aA
235,02aA
39,04bBC
19,24bC
6l,93bB
68,46bB
Laranja 'Itaborai'
6,97bA
8,59cA
32,89dA
24,59dA
67,48bC
330,02aB
381,23bB 1265,61aA
25,84bB
l35,40bA
152,09cA
l48,94cA
48,18bA
l34,87bA
45, 12cdA
36,6lcdA
473,06aB
389,12aB
9l4,01aA
451,36bB
Laranja 'Valência'
OcA
OdA
OdA
OdA
420,82aA
327,97bA
428,87bA
472,63bA
119,95bA
123,47cA
l22,49cA
98,32cA
497,28aB
955,60aA
893,53aA
864,94aA
64,45bB
66,7lcB
l57,52cB
164,93cB
Tangerina 'Kinnow'
OcA
OcA
OcA
OcA
708,74aAB
448,96bB 678,38aAB
823,91aA
12,90cA
27,98cA
77,76bA
57,73bA
33l,77bB
843,77aA
929,50aA
90l,81aA
OcB
OcB
OcB
OcB

OcA
653,25aA
47,54bA
650,3laB
832,65aB
OdA
194,08bA
OcA
230,34abA
207,30bA
l2,.39cA
5l0,82aB
131,82bA
29,57bcA
395,60aB
OdA
507,93bA
81,17cA
763,66aA
405,51bA
ObA
730,60aA
ObA
776,93aA
739,07aA

Médias seguidas da mesma letra maiúscula na horizontal e minúscula na vertical não
diferem entre si (Tukey a 1%).
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A sacarose, carboidrato largamente utilizado em cultivo de
calos de Citros, mostrou-se pouco eficiente ou ineficiente no estímulo da
embriogênese somática para as variedades estudadas (Tabela 1). Isto
também foi observado por Kochba et alo (1982), onde os autores
demostraram que níveis de sacarose maiores que 32 mM suprimem a
embriogênese somática nos calos das variedades de Citros testadas.
Estudos realizados por Tomaz (2000) mostram que ocorreu a formação
apenas de alguns embriões somáticos em linhagens de calos de laranja
'Caipira' e tangerina 'Cleópatra'. Mendes-da-Glória et alo (2000) ao
trabalharem com calos citricos oriundos de fusão de protoplastos
concluíram que quando substituía-se a sacarose por maltose (73mM) o
número de embriões produzidos aumentava significativamente.
Para a variedade de laranja 'Itaborai' observou-se o efeito
estimulatório de galactose e maltose, sendo que este último parece ser
mais eficiente no estímulo da embriogênese somática para tal variedade
até a concentração 75 mM, a partir da qual o efeito da galactose foi
superior, onde a concentração 110 mM foi aquela de melhor resposta
(Tabela 1). Nesta variedade, observou-se que a lactose não foi muito
eficiente no estímulo da embriogênese, discordando de Singh et alo
(1992) que observaram o efeito estimulatório deste carboidrato nas
concentrações de 29 a 146 mM na embriogênese somática de laranja
'Shamouti'.
Observou-se

também

o

efeito

das

variedades

na

embriogênese somática, visto que a galactose e lactose promoveram a
indução de um maior número de embriões para as tangerinas 'Ponkan',
'Kinnow' e 'Cravo' e laranja 'Valência' com diferentes intensidades de
resposta (Figura 2). Além disso, a laranja 'Itaborai' mostrou sua melhor
resposta, quando utilizou-se a galactose e maltose (Tabela 1). Benedito
et alo (2000) também observaram o efeito de diferentes variedades de
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Citrus na resposta a embriogênese somática. Isto sugere que a

embriogênese somática em citros é genótipo-dependente.
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Figura 2. Resposta à embriogênese somática em função da galactose e
lactose para as tangerinas 'Ponkan', 'Kinnow' e 'Cravo' e
laranja 'Valência'.
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Foi observado elevado número de embriões anormais
formados em todos os tratamentos de todos os experimentos. Embriões
pluricotiledonares ou fasciculados, embriões com apenas um cotilédone
normal, embriões com os cotilédones fundidos, embriões com ápices
ramificados, embriões oxidados, embriões que não se desenvolviam e
acabava crescendo uma camada de calo ao seu redor e embriões
vitrificados. Anomalias similares foram encontradas por vários autores
(Button & Kochba, 1977; Gmitter Jr. & Moore, 1986; Coelho, 1997).
Perez et alo (1998) observaram respostas diferenciadas nas estruturas
embriogênicas obtidas em meio de cultivo suplementado com lactose ou
maltose, como embrião globular e proliferação de calos, demonstrando
assim a falta de sincronismo no desenvolvimento dos embriões
somáticos de citros.
4.2

Efeito do GAa, sacarose e carvão ativado na maturação de
embriões somáticos de citros

Após ter observado o efeito da fonte de carboidrato na
embriogênese somática, estudou-se o efeito do ácido giberélico, da
sacarose e do carvão ativado na maturação dos embriões somáticos.
Constatou-se que, tanto para as tangerinas 'Cravo' e
'Kinnow' como para a laranja 'Itaborai' não houve diferença significativa
entre os tratamentos para maturação de embriões somáticos no número
final de embriões germinados (Tabela 2).
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Tabela 2. Embriões somáticos germinados nos diferentes tratamentos
de maturação.

Meio de cultura MT
suplementado com:

0,1 mg L-I GA:3 + 73 mM
de sacarose c I carvão
0,1 mg L-I GA:3 + 73 mM
de sacarose si carvão
O mM sacarose

Tangerina
'Ponkan'

Tangerina
'Cravo'

Tangerina
'Kinnow'

Laranja
'Itaborai'

Laranja
'Valência'

Número médio de embriões somáticos germinados por
placa de Petri

2.19 ab

1.34 a

0.70 a

1.38 a

1.55 ab

2.18 ab

0.99 a

0.87 a

1.26 a

1.63 ab

0.70 c

0.70 a

0.70 a

0.70 a

0.70 b

15 mM sacarose

1.67 b

0.87 a

0.70 a

1.34 a

1.63 ab

29 mM sacarose

1.85 ab

0.99

a

0.87 a

1.22 a

1.55 ab

44 mM sacarose

2.18 ab

1.46 a

0.87 a

1.26 a

1.55 ab

58 mM sacarose

2.19 ab

1.54 a

1.17 a

1.34 a

1.85 a

73 mM sacarose

2.18 ab

1.64 a

0.99 a

1.34 a

1.85 a

0.70 c

0.70 a

0.70 a

0.70 a

0.70 b

O mM sacarose c I carvão
15 mM sacarose
carvão

cl

1.77 ab

0.99 a

1.17 a

1.38 a

1.55 ab

29 mM sacarose
carvão

cl

1.67 b

1.22 a

1.28 a

1.46 a

1.58 ab

2.27 ab

1.34 a

1.05 a

1.05 a

1.93 a

cl

2.35 a

1.58 a

0.70 a

1.54 a

2.02 a

cl

2.35 a

1.55 a

0.87 a

1.28 a

2.11

44 mM sacarose c I
carvão
58 mM sacarose
carvão
73 mM sacarose
carvão

Médias seguidas da mesma na horizontal não diferem entre si (Tukey, a 1%).
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Para a tangerina 'Ponkan' ocorreu diferença significativa
entre os tratamentos, sendo que aqueles com concentrações de sacarose
de 58 e 73 mM na presença de carvão ativado foram mais eficientes para
a

maturação dos embriões

somáticos,

embora

tenham diferido

significativamente apenas daqueles com concentrações de 15mM de
sacarose na ausência de carvão ativado, 29 mM de sacarose na
presença de carvão ativado e nos tratamentos na ausência da sacarose.
Com relação a presença ou não de carvão ativado no meio de cultura,
não houve diferença significativa entre os tratamentos testados.
Com relação à laranja 'Valência' as concentrações de 58 e
73 mM de sacarose na presença de carvão ativado também mostraramse as mais eficazes na maturação dos embriões somáticos. No entanto
diferiram significativamente apenas dos tratamentos com ausência de
sacarose. Não houve diferença significativa entre os tratamentos
testados, no referente a presença ou não de carvão ativado no meio de
cultura. Observou -se que os embriões colocados para a maturação nos
meios de cultura isentos de sacarose apresentaram uma forte oxidação,
embora chegasse até a ocorrer uma ligeira formação de calos ao seu
redor mas após as 5 semanas o material estava oxidado (Figura 3a),
mesmo em meio de cultura com presença de carvão ativado (Figura 3b).
Esses resultados demonstraram a importância da sacarose
no desenvolvimento in mtro de embriões. Segundo Ribeiro (1997)
embriões imaturos de citros em estágios iniciais, necessitam de
concentrações

mais

elevadas

de

sacarose

para completarem

desenvolvimento, enquanto que embriões adultos não são exigentes.

o
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d

Figura 3. Aspecto geral dos embriões, plântulas e plantas de citros. a) Embriões somáticos de
laranja 'Valência' maturados em meio de cultura na ausência de sacarose e presença de carvão
ativado apresentando oxidação. b) Embriões somáticos de laranja 'Valência' maturados em meio
de cultura na ausência de sacarose e carvão ativado apresentando intensa oxidação. c)Plãntulas
de laranja 'Valência ' antes de serem transferidas para o meio de enraizamento. d) Plantas
enraizadas de tangerina 'Ponkan'.
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Em todas as variedades estudadas, o uso de GA3 na
concentração de 0,1 mg L-I não mostrou-se fundamental para a
maturação de embriões somáticos. Este fato é verificado quando
compara-se os tratamentos na presença de GA3 com aqueles ausentes,
na mesma concentração de sacarose (Tabela 2). Isto não foi observado
por Button & Bomman (1971) e Kochba et alo (1974) onde constataram
que o uso de 1,0 g L-i de GA3 aumentou o desenvolvimento de raízes em
embriões de Citrus, plenamente ou parcialmente desenvolvidos.
O

carvão

ativado

possui a

capacidade

de

adsorver

substâncias tóxicas liberadas pelos explantes ou que casualmente são
adicionadas ao meio de cultura através de seus componentes a exemplo
das contidas no agar, sacarose e sais. É de se supor que o crescimento e
desenvolvimento dos embriões sejam favorecidos quando componentes
inibitórios

são adsorvidos pelo

carvão ativado

(Debergh,

1983).

Entretanto, os resultados obtidos neste trabalho não demonstraram
diferença significativa entre os meios de cultura contendo carvão e
aqueles sem a presença do mesmo.
Na Tabela 3, observa-se o número de plântulas de citros
obtidas por tratamento. Os embriões estavam em meio de cultura MT
suplementado com 73 mM e 0,1 mg L-I de GA3 e eram repicados entre
quatro e cinco semanas.
Para tangerina 'Ponkan' pode-se observar que o maior
número de plântulas foi obtido dos embriões provenientes do meio de
cultura MT suplementado com 44 mM de sacarose e 0,5 g L-i de carvão
ativado, seguido do meio MT suplementado com 58 mM de sacarose
mais 0,5 g L-I de carvão ativado (Tabela 3). Isto também foi observado
por Tomaz (2000), onde, para laranja 'Seleta Vemelha', o maior número
de plantas foi obtido em meio de cultura com 44 mM de sacarose, sendo
observado uma superioridade de 16% no número de embriões somáticos
germinados, em comparação ao meio de cultura com 37mM de maltose.
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Tabela 3. Número total de plântulas de citros obtidas nos diferentes
tratamentos para maturação de embriões somáticos.

'Kinnow'

Laranja
'Itaborai'

Laranja
'Valência'

4

O

3

6

5

2

3

4

4

°

mM sacarose

O

O

O

O

O

15 mM sacarose

2

1

O

6

4

29 mM sacarose

6

2

2

3

6

44 mM sacarose

7

7

3

2

5

58 mM sacarose

6

9

4

2

9

73 mM sacarose

9

10

2

2

8

°

O

O

O

O

O

Meio de cultura MT
suplementado com:
0,1 mg L-I G& + 73 mM
de sacarose c I cruvão
0,1 mg L-I G& + 73 mM
de sacarose si cruvão

mM sacarose c I cruvão

Tangerina
'Ponkan'

Tangerina
'Cravo'

Tangerina

6

15 mM sacarose
cruvão

cl

6

4

3

O

O

29 mM sacarose
cruvão

cl

7

5

6

3

5

44 mM sacarose c I
cruvão

11

3

2

4

6

58 mM sacarose c I
cruvão

10

4

4

2

10

9

7

3

2

15

73 mM sacarose
cruvão

cl
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Para tangerina 'Cravo', foi observado que o maior número de
plântulas foi obtido dos embriões provenientes do meio de cultura
suplementado com 73 mM de sacarose na ausência de carvão ativado,
seguido do meio MT suplementado com 58 mM de sacarose na ausência
de carvão ativado (Tabela 3). Para laranja 'Itaborai' e tangerina 'Kinnow',
o maior número de plântulas foi obtido dos embriões provenientes do
meio de cultura MT suplementado com 15 mM de sacarose na ausência
de carvão ativado e 29 mM de sacarose na presença de carvão ativado,
respectivamen te.
Para laranja 'Valência' foi observado que o maior número de
plântulas foi obtido dos embriões somáticos provenientes do meio de
cultura MT, suplementado com 73 mM de sacarose na presença de
carvão ativado (Tabela 3), o que difere do resultado obtido por Tomaz
(2000), onde o autor observou que o maior número de plântulas foi
obtido em meio de cultura MT, suplementado com 44 mM de sacarose
na ausência de carvão ativado.
As plântulas obtidas foram transferidas em meio de cultura
RMAN para enraizamento (Apêndice). Na Figura 3c observam-se as
plântulas de laranja 'Valência' antes de serem transferidas para o meio
de cultura para enraizamento.
Observou-se que o maior número de plantas regeneradas foi
obtido dos embriões oriundos do meio de cultura MT suplementado com
58mM de sacarose na presença ou na ausência de carvão ativado para
tangerina 'Ponkan' (Tabela 4). Tanto para tangerina 'Kinnow' como para
laranja 'Itaborai' parece não haver tido uma grande influência dos
tratamentos no número total de plantas obtidas (Tabela 4). Para laranja
'Valência' e tangerina 'Cravo' observou-se que o maior número de
plantas regeneradas foi obtido dos embriões que permaneceram no meio
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de cultura MT suplementado com 58 mM na presença de carvão ativado,
e 73 mM na ausência de carvão ativado, respectivamente. (Tabela 4).

Tabela 4. Número total de plantas obtidas a partir de 15 embriões
somáticos em 5 variedades cítricas, em 14 meios de cultura
diferentes.

'K.innow'

Laranja
'Itaborai'

Laranja
'Valência'

1

O

1

2

3

1

2

2

1

O mM sacarose

O

O

O

O

O

15 mM sacarose

2

O

O

3

3

29 mM sacarose

4

1

1

2

3

44 mM sacarose

2

3

2

1

4

58 mM sacarose

5

4

2

1

3

73 mM sacarose

2

6

2

1

2

O mM sacarose cj carvão

O

O

O

O

O

15 mM sacarose cj
carvão
29 mM sacarose cj
carvão

4

1

2

O

O

2

2

3

1

3

44 mM sacarose cj
carvão

O

2

2

2

4

58 mM sacarose cj
carvão

5

3

1

1

7

73 mM sacarose cj
carvão

3

5

2

2

6

Meio de cultura MT
suplementado com:

0,1 mg L-i GAJ + 73 mM
de sacarose cj carvão
0,1 mg L-i GAJ + 73 mM
de sacarose sj carvão

Tangerina
'Ponkan'

Tangerina
'Cravo'

Tangerina

2
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Foi observado que os embriões que permaneceram em meio
de cultura com 58mM de sacarose na presença ou ausência de carvão
ativado (tangerina 'Ponkanl, 73 mM de sacarose na ausência de carvão
ativado (tangerina 'Cravo}, 29 mM de sacarose na presença de carvão
ativado (tangerina 'Kinnow), 15 mM de sacarose na ausência de carvão
ativado (laranja 'Itaborail, e 58 mM de sacarose na presença de carvão
ativado (laranja 'Valência) para a maturação, quando foram transferidos
para o meio de cultura de germinação e posterior enraizamento,
proporcionaram a maior percentagem de plantas enraizadas 330/0, 40%,
20%, 200/0 e 470/0 respectivamente. Enquanto que todos os meios de
cultura que não apresentavam sacarose não houve conversão de
embriões em plantas para todas as variedades estudadas (Tabela 4).
Nota-se que houve uma baixa conversão dos embriões
somáticos em plantas (máximo de 47%), isso pode ser explicado pelo
fato de que em citros, apesar do grande número de embriões formados a
partir de calos embriogênicos,

poucas são as plantas que se

desenvolvem destes embriões. Existem alguns requisitos básicos para
aumentar a eficiência de regeneração, como a obtenção de embriões
normais, a obtenção de um equilíbrio entre o desenvolvimento do
sistema radicular e brotos e a composição do meio de cultura (Gmitter
Junior & Moore, 1986; Gindy, 1990; Song et al., 1991).
Nota-se ainda que obteve-se um número de plantas
enraizadas inferior ao número de plântulas obtidas para todas as
variedades estudadas, isto se deve ao fato de que muitas plântulas não
formavam raízes, oxidavam e não se desenvolveram.

5 CONCLUSÕES

De acordo com os resultados obtidos nos experimentos,
pode-se concluir que:
- Galactose 18 nlM e lactose 75 mM induziram eficientemente a
embriogênese somática em tangerina 'Ponkan'.
- Galactose e lactose 37 mM induziram eficientemente a embriogênese
somática em de tangerina 'Cravo'.
- Galactose 110 mM e lactose 75 mM induziram eficientemente a
embriogênese somática em de tangerina 'Kinnow'.
- Galactose 150 mM e lactose 37 mM induziram eficientemente a
embriogênese somática em de laranja 'Valência'.
- Galactose 110 mM e maltose 75 mM induziram eficientemente a
embriogênese somática em de laranja 'Itaborai'.

o

uso de 0.5 g L-l de carvão ativado em meio de cultura para a

maturação de embriões não favoreceu a germinação dos mesmos.

40

- O uso de 0,1 mg L-i de GA 3 em meio de cultura para a maturação de
embriões não favoreceu a germinação dos mesmos.
- As concentrações de 58 e 73mM de sacarose foram melhores para a
maturação de embriões da variedade de laranja 'Valência' e tangerina
'Ponkan'.
- A máxima eficiência de conversão de embriões somáticos em plantas,
para as tangerinas 'Ponkan', 'Cravo' e 'Kinnow' e laranjas 'Itaborai' e
'Valência', foi de 33%, 400/0, 20%, 20% e 470/0, respectivamente.
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MEIOS DE CULTURA PARA CITROS

Soluções estoque do meio MT (Murashige & Tucker, 1969)
MT Macronutrientes estoque (50 X)

g L-l

NH4N03

82.5

KN03

95.0

Mg S04. 7 H20

18.5

KH2P04

7.5

K2HP04

1.0

MT Micronutrientes estoque (100 X)

g L-l

H3B03

0.62

MnS04H20

1.68

ZnS047H20

0.86

KI

0.083

Na2Mo04.2H20

0.025

CuS045H20

0.0025

CoCb6H20

0.0025

MT Ferro estoque (200 X)

g L-l

Na2EDTA

7.45

FeS04.7H20

5.57

MT Vitaminas estoque (100 X)

g L-l

Myo-inositol

10.0

Thiamine-HCl

1.0

Pyridoxine-HCI

1.0

Nicotinic Acid

0.5

Glycine

0.2
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MT Cálcio estoque (66 X)

g L-l

CaCb MnS04 H20

29.33

Composição dos meios de cultura

EME
MT Macronutrientes estoque (50X)

20 mL L-I

MT Micronutrientes estoque (50X)

10 mL L-I

MT Vitaminas estoque (1 OOX)

10 mL L-I

MT Cálcio estoque (66X)

15 mL L-I

MT Ferro estoque (200X)

5 mL L-I

Sacarose

50 g L-I

Extrato de Malte

0.5 g L-I

Agar

8 g L-I

RMAN

MT Macronutrientes estoque (50X)

10 mL L-I

MT Micronutrientes estoque (50X)

5 mL L-I

MT Vitaminas estoque (1 OOX)

5 m L-l

MT Cálcio estoque (66X)

15 mL L-l

MT Ferro estoque (200X)

5 mL L-I

Sacarose

25 g L-l

NAA estoque (279,3 mg L-I)

1.0 mL L-I

Agar

8 g L-I

o pH foi ajustado para 5.8 com KOH, antes de adicionar o Agar.
Os meios de cultura foram autoc1avados por 20 minutos a 1atm.

