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Ef'.1.BRIOQE:NESE SOMÁTICA EM SOJA (Glycine ma" (L.) MarrilD. 

RESUMO 

Au~or : ÉBERSON SANCHES CALVO 

Orient.ador : ProL DI'. NATAL ANTONIO VELLO 

Diversos Ía~ores Íoram inves~ig-ados a :fim de se 

det.erminar uma met.odologia para reg-eneração de plant.as de soja 

(Glycine max (L.) MerrilD via embrio~ênese somá~ica, t.endo como 

base o g-ermoplasma brasileiro de soja. Para isso, co~ilédones 

imat.ur·os Íoram cult.ivados in vitro sob diversas condições (regime 

hormonal, ~ipo e. c<?ncen~ração de açúcar, et.c.). Foram avaliados os 

parâme~ros referent.es à embriog-ênese e à calogênese, assim como 

observações org-anog-ráficas e ana~6micas. 

Os resul~ados ob~idos mos~I'aram que as al~as 

concent.rações <10-25 m~/D de 2A-D ou 2,4,5-T (11,5-17,5 mg/D, 

int ... errompem a on~o~ênese do embri6ide no es~ádio globular de 

desenvolvimen~o , provaveimen~e por assegurar o es~ado 

merist.emá t.ico das células. Baixas concen~rações dest.as auxinas 

promoveram um desenvolviment.o precoce dos embri6ides.' Nessas 

condições os embri6ides eram na sua g-rande 

morfolo~icament.e anormais não puderam seI' convert.idos em 



xi. 

plânt.ulas. A vacuolização precoce das células foi um dos event.os 

celular-es associados a esse processo. Os embrióides t.iveraJn origem 

mult.icelular- a part.ir de células da epiderme e sUb-epiderme do 

explant.e. A sacarose, em concent.rações variando de 1,0 à 2,0 % foi 

o açúcar que proporcionou maior eficiência de embriogênese. O 

processo de indução de embriogênese foi fort.ement.e inibido pela 

irradiação do explant.e com raios y. A adição de L-glut.amina, 

L-prolina, casei na hidrolizada, ext.rat.o de rnalt.e ou ext.rat.o de 

levedura não est.irnulou a indução de embriogênese. A suplement.ação 

com ABA ou BA inibiu a indução de embI"iogênese e não favoI"eceu a 

mat.uI"ação dos embrióides. As maiores eficiências de embriogênese 

foram obt.idas cult.ivando-se os explant.es na posição aba,,-'1al. Tant.o 

a indução de embI"iogênese quant.o a mat.uração dos embrióides foram 

fOI"t.ement.e afet.adas pelo genót.ipo da plant.a doadoI"a do explant.e. 

Não loi evidenciada a eh'1st.ência de int.eI"ação ent.re gen6t.ipo e o 

meio de cult.ura (t.ipo e concent.:r-ação de auxina). A luz favoreceu a 

indução de embriogênese, sob alt.as concent.rações de auxina, mas 

inibiu complet.ament.e a mat.uração dos embI"ióides. Os embrióides 

induzidos pelo apresent.aram uma maioI" frequência de 

mat.uração. Com base nesses result.ados loi propost.o um pI"ot.ocolo 

I"epx-oduzi vel paI"a regeneração de plânt.ulas assim como um modelo de 

oI"igem dos embri6ides. A aplicação dessa met.odologia na obt.enção 

de somaclones e de plant.as de soja t.ransgênicas loi discut.ida. 
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SOMATIC EMBRYOGENESIS IN SOYBEAN (Glycine max (L.) MerrilD 

SUMMARY 

Aut.or :ÉBERSON SANCHES CALVO 

Adviser : ProL Dr. NATAL ANTONIO VELLO 

Severa! :ract.ors were st.udied in order' t.o est.abilish 

a met.odolo~y :ror soybean (Glycine max (L.) MerrilD plant. 

reg-enerat.ion t.hroug-h somat.ic embryog-enesis, in Brazilian soybean 

~ermplasm. lmmat.ure cot.yledons were cult.u:red in vitr-o, under 

severa! condit.ions (t.ype and concent.rat.ions oÍ plant. reg-ulat.ors, 

sug-ars, Paramet.ers oÍ embryo~enesis , 

morpholog-ica! and anat.omical observat.ions 

qualit.at.ive and quant.it.at.ively. 

The 

concent.rat.ions (10 

result.s t.herein analysed 

callus 

were 

showed 

:r ormat.i on, 

assessed 

t.hat. 

suspended embryoid ont.og-enesis at. t.he ~lobulaI' st.age, pr'obably by 

maint.ainin~ t.he merist.emat.ic st.at.e Df' t.he cell. auxin 

concent.rat.ions promot.ed premat.ure embryo development.. ln t.his 

condit.ion, most.l)· embryoids were morphologicaIy abnormal and could 

not. be convert.ed int.o plant.let.s. Early vacuolat.ion oÍ t.he cells 

",,'as an event. associat.ed W1 t.h t.his processo Somat.ic embryos had 



mult.icellular orig-in f"rom epidermal and 

cells. Concent.rat.ions of" sucrose 

sub-epiderrnal 

f"rom 1.0 t.o 

xiii. 

explant. 

2.0 % 

pr'esent.ed t.he hig-hest. ernbryog-enesis efficiency. The process of" 

ernbryogenesis induct.ion was st.rong-ly inhibit.ed by explant. g-arnrna 

rays irradiat.ion. Addit.ion of" L-{:;lut.amine> L-proline, casein 

hydrolysat.e, maU.. ext.ract., or yeast. extract. t.o cult.uz·e medium, did 

not. enhance embryoid induct.ion. Medium suplement.at.ion wit.h ABA or 

BA inhibit.ed embryog-enesis induct.ion and did not. f"avou:r' embryoid 

mat.ur-at.ion. The hig-hest. embryog-enesis ef"f"iciency was obt.ained 

cult.uz·ing t.he explant.s wit.h t.he abaxial suz·:face in cont.act wit.h 

t.he mediurn. Eit.her embz'yog-enesis induct.ion and embryoid mat.urat.ion 

was strong-ly inf"luenced by the g-enotype of" t.he explant. donor 

plant.. lt was not. Iound any int.eract.ion between g-enot.ype and 

cult.ure medi um. The presence 01 light favour-ed embryog-enesis 

induction, under hig-h allXÍn concent.rations, but. completely 

supressed ernbryoid mat.ur-at.ion. Embryoids formed by t.he addit.ion oÍ 

2.4.5-T showed a hig-h maturat.ion Irequency. Re{:;arding- t.hese 

z·esult.s, a reproducible procedure :for plant.let. reg-enerat.ion was 

proposed, as well as a model Íor embryoid orig-in. The potent.ial 

applicat.ion OI t.his met.odolog-y in t.he ob"t.ent.ion OI somaclones and 

t.ransg-enic soybean plant.s is discussed. 
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1.. INTRODUÇÃO 

A soja (Glycine max (L.) MerrUD é uma das plant.as 

cult.ivadas mais import.ant.es~ do ponto de vist.a sócio-econórnico~ 

para a a~ricult.ura brasileira. Ist.o se just.ifica pelo fat.o de que 

aproximadament.e 65% da produção brasileira de so ja é necessária 

para abast.ecer o mercado in1..erno de óleo comest.i velo O rest.ant.e da 

produção, junt.ament.e com o farelo e a t.or1..a de soja produzidos no 

esmagament..o par-a a ext.ração do óleo> geram anualment.e uma receit.a 

média de U$ 2,5 bilhões em export.ações (BONATO 8: BONATO, 1987). O 

aument.o da demanda interna de óleo e da demanda ext.erna de farelo, 

produt.o quase que insubs1At.uivel na formulação de rações animais, 

cert.ament.e irão asse~urar à soja est.a posição no mercado nacional 

e int.ernacional por um bom t.empo. 

Os t.rabalhos de genét.ica e melhorament.o da soja 

cont.ribuiram e vêm cont.ribuindo int.ensament.e para est.e bom 

desempenho da cult.ura (MYASAKA 8:: MEDINA, 1981). A t.it.ulo de 

exemplo podem ser cit.ados os t.rabalhos para aument.o do periodo 

juvenil que permit.iram que a cu1t.ura da soja se difundisse para 

as baixas 1at.i t.udes, part.icularment.e na 

brasileiros (KI1HL et. alii, 1984). Assim, 

r-egião 

est.as 

dos cerrados 

pesquisas t.êm 

permit.ido um aument.o na prodUção nacional de soja, at.ravés da 

expansão 

que em 

plant.io, sem compromet.iment.o da produt.ividade, 

casos chega a ser maior nas regiões de expansão do 

que nas regiões mais t.radicionais (BONATO 8:: BONATO, 1987). 

Est.a expansão na área de cult.ivo cert.ament.e t.rará 
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consig-o a necessidade de se adapt.ar a cult.ura às novas condições 

de clima, solo, ao surg-iment.o de novas doenças, et.c. Por out.ro 

lado, t.em sido ressalt.ada a necessidade de se ampliar a base 

g-enét.ica dos cult.ivares brasileiros de soja a fim de se evit.ar 

possíveis pat.amares de produt.ividade, assim como cont.ornar o 

problema da vulnerabilidade g-enét.ica do g-ermoplasma (~I~ºMQ:LQ,_"."_.~.> 

VELLO, 1986). 

A cult.ura de t.ecidos t.em sido apont.ada como uma 

t.écnica capaz de auxiliar o melhorament.o g-enét.ico da soja (OOODMAN 

&. KISER, 1985; ROTH et. alii, 198!D. Seleção in vitro ao nível 

celular, exploração da variação somaclonal e o uso da cult.ura de 

t.ecidos como et.apa básica para a obt.enção de plant.as t.ransgênicas, 

t.êm sido as aplicações mais comument.e propost.as. 

A perspect.iva de se fazer seleção in vitro para 

resist.ência à doenças em soja foi abert.a por aRA Y et. ali! 

(1986). Nest.e t.rabalho, foi demonst.rado que exist.e correlação 

ent.re a resist.ência à Phyalophora ~ecata avaliada in vitro ao 

nível de calos e a resist.ência ao nível de plant.as em casa de 

veg-et.a.ção. Mais recent.ement.e, t.ambém est.ão sendo dados os 

primeiros passos no sent.ido de se :fazer seleção in vitro para 

resist.ência aos herbicidas (glifosat.o, at.razina e paraquat.), para 

o acúmulo de aminoácidos (met.ionina e prolina) (AMER et. alii, 

1988), e para t.olerância à salinidade (GHAZI et alii, 1988), 

recent.ement.e 

Variação 

relatada 

somaclonal em plant.as de soja 

para caracteres qualit.ativos 

Ioi 

como 

deficiência de clorofila, machoest.erelidade tot.al ou par"cial, e 

folhas enrrug-adas. Out.ras alt.erações 

acaso (BARWALE &. WIDHOLM, 1987). 

fenot.ipicas ocorreram ao 
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A produção de plant.as de soja t.ransgênicas já f'oi 

conseguida t.ant.o por t.ransformação diret.a (com o auxilio do 

"revolver de genes") quant.o por t.ransf ormaçã.o mediada por 

A~obacter-ium tumefasciens (Mc CABE et. alii, 1988; HINCHEE et. 

alii, 1988), Nesse últ.imo caso foi possível int.roduzir, em apenas 

quat.ro meses, resist.ência ao herbicida glifosat.o. uma 

caract.erist.ica de int.eresse agronômico e que foi herdada de 

maneira est.ável pela progênie, segregando na proporção esperada de 

3:1 CHINCHEE et.. alii, 1988). 

Ent.ret.ant.o, para que est.as t.écnicas possam ser 

aplicadas com t.odo o seu pot.encial.. é indispensável que se t.enha 

uma met.odologia eficient.e para a regeneração de plant.as in vitro. 

Exist.em dois processos para a regeneração de novo de plant.as: 

embriogênese somát.ica e or-ganog-ênese. Embriogênese somát.ica, 

induzida pelo t.r-at.ament.o de embriões zigót.icos imat.uros com 

auxinas, t.em sido a forma mais fr-eqtient.e de regener-ação de plant.as 

de soja in vitr-o CLAZZERI et. alii, 1985; RANCH et. alii, 1986; 

GHAZI et. alii, 1986; LAZZERI et. ali i , 1987a e 1987b; KOMATSUDA 8:: 

OHYAMA, 1988; FlNER 8:: NAGASAWA, 1988). 

o desenvolviment.o de uma met.odologia eficient.e para 

a regeneração de plant.as depende em últ.ima inst.ância do 

conheciment.o e domínio dos fat.ores que afet.am o pr-ocesso. 

Est.a pesquisa t.em por objet.ivos (1) caract.erizar, 

qualit.at.iva e quant.it.at.ivament.e, os principais faLores que afet.am 

o processo de ernbriogênese somát.ica em soja, e (2) desenvolver um 

prot.ocolo para a regeneração de plant.as in vitr-o que possa servir 

de base para t.rabalhos fut.uros visando a obt.enção de somaclones ou 

de plant.as t.ransgênicas, no germoplasma brasileiro de soja. 
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2.1. Considerações gerais 
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somát.ica pode ser def'inida como o 

processo at.ravés do qual as células somát.icas, hap16ides ou 

diplóides, se diferenciam at.é formarem plant.as, passando por 

est.ádios embrio16g-icos dist.int.os, sem que haja a fusão de g-amet.as 

(WILLIAMS & MAHESWARAN, 1986). o embrião assim f'ormado é 

denominado de embrião somát.ico ou embri6ide. Em alg-umas espécies, 

como p. ex. em Citrus sinensis , est.e processo ocorre nat.uralment.e 

in vivo e é conhecido como poliembrionia. Em out.ras , como no caso 

da soja, ele é induzido, sob det.erminadas condições, in vitro. 

De maneira o processo de embrio~ênese 

somát.ica pode ser dividido em t.rês fases dist.int.as indução, 

mat.uração, e g-erminação (AMMIRATO, 1987 ; RANCH & PACE, 1988). Nas 

espécies est.udadas at.é o moment.o, t.em se observado uma ~rande 

semelhança, do pont.o de vist.a morfo16g-ico, ent.re a embrio~ênese 

somát.ica e a zig-6t.ica (com orig-em na f'usão dos g-amet.as) , 

especialment.e ap6s as primeiras divisões celulares do embrião 

(WILLIAMS & MAHESWARAN, 1986). 

A soja t.em sido considerada, junt.ament.e com out.ras 

leg-uminosas, uma espécie difícil de ser t.rabalhada in vitro devido 

a alg-uns insucessos iniciais na reg-eneração de plant.as (HAf\1MAT et. 

alii, 1986). Ent.ret.ant.o, prog-ressos sucessivos vem sendo 

alcançados, part.icularment.e nos últ.imos t.rês anos, que cert.ament.e 

est.ão modificando est.a imag-em. 
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Os t.rabalhos com cult.ura de células e t.ecidos em 

soja t.iveram inicio na década de 60, dest.acando-se o de GAMBORG 

(1968) que o levou à :formulaçã.o do meio basal (macro e micro 

nut.rient.es , vit.arninas) denominado de B5 e que ainda é amplament.e 

ut.ilizado para a cult.ura de células e t.ecidos de soja e de dezenas 

de out.ras espécies vet;et.ais. 

o primeiro relat.o de indução de embriogênese 

somát.ica em soja loi leit.o por BEVERSDORF & BINGHAM (1977). Embora 

não t.enha sido possivel a regeneração de plant.as, observou-se a 

lormação de cent.ros merist.emát.icos que originaram raizes ou , em 

alg-uns casos, lormaram est.rut.uras embriogênicas (embrióides muit.o 

mal dilerenciados). Seis anos mais t.arde loi publicado o primeiro 

t.rabalho (CHRISTIANSON et. alii, 1983) most.rando ser possível a 

regeneração de plânt.ulas de soja in vitro via embriogênese 

somát.ica. Mas loi soment.e em 1985 que loi publicado o primeiro 

prot.ocolo> considerado pelos aut.ores como sendo reproduzivel, para 

a indução e regeneração de plant.as por embriogênese somát.ica em 

soja <LAZZERI et. alii, 1985). 

Diversos lat.ores parecem iruluenciar o processo de 

embriogênese (AMMIRATO, 1983). 

(1987a e 1987b) e PARROT 

À 

et. 

exceção 

ali i (1988), 

de LAZZERl et. ali! 

os t.rabalhos em 

ernbriogênese somática em soja são lalhos no aspect.o quantit.ativo 

da avaliação da iruluência dos diversos latores no processo. Em 

muit.os casos est.e aspect.o loi comple't.ament.e ignorado <BEVERSDORF & 

BINGHAM, 1977; CHRISTIANSON et alii, 1983; LAZZERI et alii, 1985; 

LI et. alii, 1985; HAMMAT & DAVEY, 1987). Em out.ros casos a 

quant.ilicação :foi leita de maneira grosseira, avaliando-se apenas 

a percent.agem de explantes que apresentaram alguma resposta, sem 



6 

se preocupar com o número e/ou com a mOl"t"ologia dos embri6ides 

produzidos (LIPPMANN 8: LIPPMANN, 1984; RANCH et. alii, 1985; GHAZI 

et. alií, 1986; BARWALE et. alii, 1986; RANCH et. ali!, 1986; GHAZI 

et. alii, 1988). 

A seguir serão abordadas as t.rês f"ases do processo, 

dando-se ênfase em apresent.ar o que já se conhece sobre os f"at.ores 

que as imluenciam. 

2.2. Fat.ores que in:f"luenciam a indução de embriogênese somát.ica 

2.2.1. Agente solidi:f"icant.e e meio basal 

Embriogênese somát.ica t.em sido obt.ida usando-se 

t.ant.o meio liquido quant.o meio sólido ou semi-sólido (veja Tabela 

1, pag. 13). O meio liquido t.em sido empregado no est.abeleciment.o 

de cult.uras embriogénicas de células em suspensão (BEVERSDORF 8: 

BINGHAN, 1977; GAMBORG e1.. alii, 1983; CHRlSTIANSON e1.. ali!, 1983 

LI e1.. ali i , 1985; KERNS et. ali i , 1986; FlNER 8: NAGASAWA, 198~D. Jâ 

a grande maioria dos t.rabalhos, onde coincident.ement.e são 

relat.ados os melhores result.ados na regeneração de plant.as, foi 

usado meio solidificado com âgar em quant.idades que variaram de 

0,6 à 0,8% Cp/v). At.é o presen1..e moment.o não existe nenhum estudo 

most.rando o e:feito do tipo e da concent.ração do agent.e 

solidificant.e na indUção de embriogénese somát.ica em soja, muit.o 

embora est.e e:feito tenha sido demonstrado em outras espécies 

CZIM.MERMAN & ROBACKER, 1988). O meio basa! MS ou uma combinação do 

meio MS e B5 t.em sido os mais utilizados (Tabela 1), muito embora 

ainda não t.enha sido relatado nenhum estudo comparativo entre os 

di:ferentes meios basais. 
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2.2.2. Explant.e 

O embrião zigÓt.ico imat..uro t..em sido o explant..e mais 

usado~ embora segment..os de hipoc6t..ilo t..ambém foram ut..illzados no 

est..abeleciment..o de cult..ura de célUlas em suspensão (BEVERSDORF & 

BINGHAN. 1977;GAMBORG et.. alii~ 1983; KERNS et.. alii. 1986) e de 

t..ecidos embriogênicos (GHAZI et.. alii, 1986). O eixo embrionário 

quando cult..ivado isolado do rest..ant.e do embrião não apresent..ou 

respost..a (RANCH et.. ali!, 198!:)). Mais recent..ement..e, FINER & 

NAGASA VIA (1988) iniciaram uma cult..ura de células embriogênicas em 

suspensão usando calos embriogênicos obt..idos de embrião zig6t..ico 

imat..uro em meio semi-sólido. 

LIPPMANN LIPPMANN (1984) demonst..raram pela 

primeira vez que o est..ádio de desenvolviment.o do explant..e (embrião 

imat..uro). avaliado pelo compriment.o dos cot..ilédones, 

influencia na formação de embri6ides. Os autores concluíram que 

embriões com cot..ilédones com 4-5 mm de compriment..o produziram um 

maior número de cult.uras embriogênicas. 

LAZZERI et. alii (1985) observaram que embriões 

zi~ót.icos com 3-5 mrn deram melhores result.ados. Embriões menores 

t..iveram baixa viabilidade em cult.ura e freqüent..ement..e íormavam 

calos do t.ipo :friável. Embriões maiores apresent.aram uma maioI' 

t.endência para :formação de raizes. 

RANCH et. alii (1985) a~ruparam de maneira ~rosseira 

os e xplant..es em duas classes de t.amanho e verificaram que 

cot..ilédones ent..re 0,5-4 mrn de compriment.o t.inham maior :freqüência 

de embriogênese em t..odos os 14 genÓ'tipos avaliados. GHAZI et. 

ali i (1986) encont.raram o valor de 6 mrn como ót..imo 
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apenas o número de embri6ides produzido por 

cult.ura. BARWALE et. alii (1986) não encont.raram diferenças na 

freQÜência de embriog;ênese em explant.es com o compriment.o dos 

cot.i1édones variando de 4-7mm. Port.ant.o> embriões zig;6t.icos com 

compriment.o variando ent.re 3-6 mm parecem serem os mais 

promissores. de acordo com os result.ados relat.ados acima. As 

diferenças encont.radas podem 

o parâmet.ro t..amanho do 

ser compreendidas considerando-se que 

cot..ilédone não ret..rat.a de maneira 

f"idedig;na a fase de desenvolviment..o do embrião; os t.rabalhos foram 

f"eit..os com ~en6t.ipos dif"erent.es e sob condições dif"erent.es de 

cult..ura. 

Mais recent..ement.e íoi demonst.rado CHAMMAT & DAVEY> 

1987) que é possivel se obt.er embriog-ênese, ainda que em baixas 

í:t>eqtiências , em embriões zigót.icos ainda no est.ádio 

pré-cot.iledonar Cg-lobular e "coração"). 

O único est.udo exist.ent.e sobre os efeit.os da íorma 

de dissecação do explant..e, no caso o emb:t>ião zig-ót.ico i mat..UZ' ° , foi 

íeit..o por LAZZERI et. alii <1987b). Const.at.ou-se que a eficiência 

do processo (medida pela freqüência de embriog-ênese x número médio 

de emb:t>ióides produzido por explant..e cult.ivado) aument..ou em quase 

seis vezes com a remOção do eixo embrionál-io. Também f"oi 

invest.ig-ado o ef"eit.o da dissecação sobre os cot.ilédones> 

cort..ando-os ao meio ou em quat.ro part..es. Ambos os t.rat..ament.os 

aument.aram ig-ualment.e a eficiência quando comparado com ° cult.ivo 

de cot.ilédones int.eiros. A freqtiência de formação de calos 

aument.ou ã medida que se frag-ment..ou o explant..e. Ent.ret.ant.o, um 

result.ado que chamou a at.enção dos aut.ores f"oi o fat.o de que a 

freqüência de embr1óides morfolo~icament.e normais foi 
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si~nificat.ivament.e menor quando se usou cot.ilédones int.eiros. Não 

:foi su~erida nenhuma explicação para est.e :fat.o e novos est.udos 

devem ser :feit.os para confirmar est.es result.ados com um número 

maior de cult.ivares, ou mesmo em out.ros sist.emas de embrio~ênese. 

A posição do explant.e no meio de cult.ura :foi 

recent.ement.e apont.ada como um out.ro :fat.or import.ant.e no processo. 

HARTWECK et. alii (1988) demonst.raram que em meio suplement.ado com 

NAA (10,0 m~/D há uma t.endência de se formar uma menor quant.idade 

de embrióides mor:folo~icament.e normais, quando os cot.ilédones são 

colocados com a :face int.erna em cont.at.o com o meio de cult.ura. Em 

meio suplement.ado com alt.as concent.rações de 2A-D (25,.0 ~/D 

houve uma maior produção de embrióides quando os cot.ilédones :foram 

colocados com a 

cont.rapart.ida, os 

:face externa 

embrióides 

em cont.at.o 

p:r'oduzidos 

com o meio. Em 

nest.as condições 

apresent.aram problemas de morfolo~ia. Result.ados semelhant.es,no 

t.ocant.e à quant.idade dos embrióides produzidos, foram encont.rados 

por COLBURN et. alii (1988). 

2.2.3. Genót.ipo da plant.a doadora 

At.é o present.e moment.o, conseguiu-se induzir 

embriogênese somát.ica em t.odos os gen6t.ipos t.est.ados, sob 

condições diversas de cult.ura em meio sólido (LAZZERI et. alii, 

1985; RANCH et. alii, 1985; BARWALE et. alii, 1986; KOMATSUDA & 

OHYAf\-"tA, 1988). Ent.ret.ant.o, a freqüência de respost.a se most.rou 

bast.ant.e dependent.e do gen6t.ipo ut.ilizado, não só na :fase de 

indução mas t.ambém na :fase de germinação (RANCH et. alH, 1985; 

K01>1ATSUDA & OHYAMA, 1988). A ident.if1cação de g-en6t.ipos 

cont.rast.ant.es quant.o a freqüência de embriog-ênese e a capacidade 
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de ~e~ene~ação in uitro pe~nú~i~á o es~udo da ~ené~ica des~e 

cax-á~e~, ~al como já Coi Cei~o pax-a ou~~as espécies ve~e~ais~ como 

p. ex. o núlho (HODGES et. alii, 1986). Em soja, ~esul~ados 

p~elinúnaJ:"es mos~~ax-am que a p~esença dos ~enót.ipos ~Manchu' ou 

<A. K. Hax-~ow' na ~enealo~ia confere boa capacidade emb~io~ênica 

(PARROT et. alii, 1988). 

Não foi encon~~ada nenhuma co~~elação da capacidade 

emb~io~ênica com cax-act.e~lst.icas como ~rupo de mat.u~ação, ou co~ 

do t.e~ument.o da sement.e (RANCH et. ali i , 1985; BARWALE e~ alii, 

1986). Embo~a não muit.o cl~a, pax-ece exis~i~ uma co~relação 

posit.iva ent.~e a capacidade de ~egeneração via organogênese em nó 

cot.iledonax- e o pot.encial emb~iogênico em cult.u~a de células em 

suspensão (KERNS et. ali i , 1986). Essa co~relação p~ece se 

Y·eflet.i~ não só na quant.idade de embrióides p~oduzidos mas 

na mo~folog-ia externa desses embriões somát.icos. 

t.ambém 

Já no est.abeleciment.o de cult.~as de células em 

suspensão o efeit.o do genót.ipo do explant.e p~ece ser mais 

acent.uado, chegando a haver g-enót.ipos com ausência complet.a de 

embriog-ênese. Dos 56 ~enót.ipos t.est.ados po~ BEVERSDORF 8: BIN6HAM 

(1977), soment.e dois apr·esent.~am algum pot.encial embriog-ênico. 

2.2.4. Tipo e concentração do açúcar 

LIPPMANN & LIPPMANN (1984) classific~am o processo 

de embriog-ênese somát.ica em soja como sendo muit.o sens1vel a alt.as 

concent.rações de açúcar no meio de cult.~a. Concent.rações de 

sacax-ose acima de 2,0 % ou de glicose acima de 1,5 % inibiram por 

complet.o a lormação de emb~ióides, apesax- de t.e~ sido obse~vada a 

lo~mação de ~eg-iões emb~iog'ênicas at.é a concent.ração máxima 
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~es~ada de 5~0 % . 

LAZZERI e~ alii<1987b) ~ambém observaram que, t,an~o 

com sacarose quan~o com glicose> a eficiência da embriogênese 

diminuia com o aumen~o da concen~ração do açúcar> embora os 

valores limi~es encont,rados t,e~ diferidos. No caso da sacarose 

a eficiência foi maior e não diferiu para as concen~rações de 1,5 

e 3,0 % Já para a ~licose ~ a maior eficiência ocorreu na 

concen~ração de 1,5 % Em ambos os açúcares foi observada 

embriogênese at,é com 6~0 % de aÇúcar, vindo a se anular com 12.0 % 

de açúcar no meio de cul~ura. 

Esses result,ados sugerem a princípio que a 

embriogênese induzida por 2,4-D é mais sensível ao aument,o da 

concent,ração de açúcar do que quando induzida por NAA. uma vez que 

LIPPMANN & LIPPMANN (1984) usaram meio suplement,ado com 2,4-D (1,0 

mg/D e LAZZERI et. alii 

(10,0 rng/D. Ent,ret.ant.o. 

(1987b) usaram 

LAZZERI et. 

meio 

ali i 

suplement.ado com NAA 

(1987b) const.at.aram 

t,ambém um efeito import,ant,e da concentração do açúcar na 

diferenciação do embrião somá~ico ~an~o com sacarose quant,o com 

glicose. um aumen~o na concent,ração do açúcar levou a uma redução 

sig-nificat,iva na freqüência de embri6ides normais. Levando-se em 

conta est.e aspect,o , pode-se dizer que a concent,ração 6t,ima de 

açúcar em meio suplement.ado com NAA foi de 1.5% de g-licose ou 

sacarose. 

A concent.ração de auxina ut.ilizada no meio parece 

exercer um e:lei~o int,erat.ivo com a concent.ração de açúcar. RANCH 

et, alii (1986) encont.raram a concent.ração 6t.ima de sacarose como 

sendo 6% em meio suplement.ado com uma concent.ração maior de 



12 

No caso de cult.uras embriogênicas em suspensão ~ as 

concent.rações de sacarose ut.ilizadas foram sempre maiores que 2~O 

% (veja Tabela 1). Nos t.rabalhos mais recent.es t.em se suplement.ado 

o meio de cult.ura com 6~O % de sacarose (KERNS et. alii, 1986; 

FlNER :& NAGASAWA, 1988). 

Apesar da sacarose ser a font.e de carbono mais 

ut.ilizada nos t.rabalhos de embriogênese somát.ica em soja, 

evidências :foram obt.idas most.rando que malt.ose ou ~licose dão 

maiores :freqüências de embrio~ênese que a sacarose ou mesmo a 

frut.ose (RANCH et. alii, 1986). Já LAZZERI at. ali! (1987b) não 

observaram diferenças quant.o ao t.ipo de açúcar empra~ado, ou seja, 

sacarose ou ~licose. 

De acordo com os I·esult.ados obt.idos por RANCH et. 

ali i (1986) não exist.e um efeit.o do ~en6t.ipo ou da ir.t.eração 

~enót.ipo X t.ipo de aÇúcar na freqüência de embriogênese. Além 

disso, não se observou qualquer efe11..o do 1..ipo de açúcar 

(sacarose, :fru1..ose, glicose ou malLose) na qualidade ou morfologia 

ext.erna dos embrióides produz;idos. 

2.2.5. Tipo e concent.ração de auxina 

o t.ipo de auxina bem como as concent..rações 

ut.ilizadas são cert.ament..e os fat..ores mais import..ant.es na indução 

de embriogênese somát.ica em soja. Ist.o se jusi...ifica, como se verá 

em seguida, por se t..rat.ar de um fa1..or que alt.era, de forma muit.o 

clara, t.ant..o a freqüência de respos1..a quant.o a morfologia ext.erna 

dos embrióides. 

Em t..rabalho pioneiro com embriogênese somát.ica no 

gênero Glycine • BEVERSDORF & BINGHAM (1977) usaram combinações de 
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Tabela 1. Composiijào dos diversos meios de cultura utilizados para a indu~o de embriogênese somÃtica em soja. 

Referência 

BEVERSDORF & BINGHAN,1977 

GAMBQRG et alii,1983 
'i 

CHRISTIANSON et alii,1983 

LIPPMANN & LIPPMAN,''l J 198'1 

LAZZERI et alii,1985 

LI et alii,1985 

~~CH et alii,1985 

BARWALE et alii,1986 

GHAZI et alii,1986 

RANCH et alii,1986 

KERN5 et alii,1986 

HAMMAT t DAVEY, 1987 

LAZZERI et alii,1987a e b 

KOMATSUDA & OHVAMA,1988 

FlNER & NAGASAWA,1988 

PARROT et alii,1988 

OBENDORF to SLAWINSKA,1988 

1 : 5(solido) e LOiquido) 
e : em mg!l i tro 

Meio bÃsico 

1 
MILLER (U 

SL CU 

f1S CU 

CHENG (U 

L2 (5) 
:3 

MS/BS {Si 

MS (S) 

MS CU 

MS (5) 

MS {Si 

LS (5) 

MS (Si 

L2/B5 (U 

B5. (5) 

MS/B5 (S) 

NS/B5 (5) 

MS/B5 (U 

MS/B5 (S) 

MS (S) 

2 
2,4-D (0,5) + K <0,5) + 2% sacarose 

picloram {0,5} + 2% sacarose 

2,4-D (5,0) + 2% sacarose 
+ 

IBA (0,005) + BA (0,2) + 2}; sacarose + 20 mM citrato NH ... 

2,4-D (1,1) + 1% sacarose 

2,4-D (5,0) ou NAA (10,0), + 3% sacarose 

2,4-D (O,Sl + 2% sacarose 

IAA (0,01) + BA (0,2) + 2% sacarose 

2,4-D (5,0) + 3% sacarose 

NAA (8,0) + tiamina {l,69í + ae. nícotinico (3,69) + 21. saco 

2,4-D (10,0) + ABA (0,264) + 2% sacarose 

2,4-D (5,ú - 20,O) + 3~: sacarose 

lBA (0,1) + 10% água coco + 2% sacarose 

NAA (9,3 - 18,6) + 1,5% sacarose 

2,4-D (2,0) ou NAA (10,0) + 3}; sacarose 

2,4-D (5,(1) + L-glutamina (2,19) + 6% sacarose 
5 

NAA 110,0) + 1,5% sacarose, por 15 dias 

NAA (8,0) + 3% saco + L-glutamina (9,13) , ou 2,4-D (50,0) + 6Y, 

mal tose + L-glutamina (9,13) 

3 : macro e micro elementos do meio MS e vitaminas do meio B5 
4 : os dois meios foram usados em sequêncía 
!5 : os demais trabalhos usaram um periodo mínimo de 30 dias de il1du~ào 
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2,4-D (O~O; 0,3; 0,7 e 1,0 mg/D e IAA (0,0; 0,5 e 1,0 rng/D em 

cult..ura de células em suspensão. Na ausência de 2,4-D não 1'oi 

obt..ido qualquer g'rau de di1'erenciação celular. Na presença do 

reg'ulador veg'et..al ocorreu a 1'ormação de cent..ros merist..emát..icos 

(merist..emóides) em t..odas as combinações de IAA t..est..adas. 

Esporadicament..e os merist..emóides se diferenciaram em est..ru1..uras 

embriog'ênicas, em meio suplement..ado com 1,0 rng'/l de 2,4-D. 

CHRISTIANSON e1.. alii (1983) most..raram pela primeira 

vez a t..ot..ipo1..ência da soja, via embriog'ênese somá1..ica, em cul1..ura 

de células em suspensão, usando 5,0 ~/l de 2,4-D. 

GAMBORG e1.. alii (1983) obt..iveram embriogênese 

somá 1..ica, em cult.ura de células em suspensão, suplement..ando o meio 

com 0,2 f.lM de plcloram. Verificou-se t.ambém que o 2,4-D em 

concent.rações que variaram de 0.11 à 0,44 rng'/l subst..i t.uia 

perfeit.ament..e o picloram. Ent..ret.ant.o, NAA, IAA ou IBA, usados nas 

mesmas concent.rações que o 2,4-D,não levaram à formação de 

embrióides. 

LIPPMANN & LIPPMANN (1984) avaliaram a habilidade 

de várias auxinas (nas concent.rações de O - 20,0 f.lM) em induzirem 

a formação de t.ecidos embriogênicos em cot.ilédones ima1..uros de 

soja. Os aut.ores concluíram que t.ant.o o 2,4-D quant..o o MCPA eram 

auxinas adequadas. A concent..ração ó1..ima de 2,4-D para a formação 

de embrióides foi de 1.1 mg/l, muit.o embora est.a auxina na 

concent.ração de 0,55 rng-/l proporcionou o apareciment..o de uma maior 

quant.idade de t..ecido po1..encialmen1..e embriog-ênico. Quando o meio 

foi suplemen1..ado com out..ras auxinas como o NAA, IBA, 2,4,.5-T ou 

IAA, t.ambém foi observada a formação de t.ecidos embriogênicos mas 

em freqüências expressivamen1..e menores. Para essas auxinas não se 
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observou a formação de embri6ides a dos t.ecidos 

merist.ernát.icos pot.encialment.e embriogênicos. 

Por out.ro lado, LAZZERI et. alii (1985) e LAZZERI et. 

alii (1987a) relat.aram pela primeira vez a indução de embriogênese 

\ 

com o uso de NAA, além do 2,4-D. Segundo esses aut.ores, o 2,4-D 

5,0 rng/D permit.e obt.er alt.as freqüências de embriogênese. 

Ent.ret.ant.o, os embri6ides produzidos t.endem a ser morfologicament.e 

anormais. Já o NAA produz ernbrióides com morfologia normal, ou 

seja, com cot.ilédones definidos, eixo hipocót.ilo-radicula 

desenvolvido e presença de gema apical. Em cont.rapart.ida. a 

f:r'eqtiência de ernbriogênese e o número de embrióides produzidos é 

subst.ancialmenLe meno:r-. As concent.rações Ó"Limas encont.:r-adas f"oram 

de 9,3 a 18,6 mg/l . de NAA. Além da f"ormação de embrióides as 

cult.u:r-as manLidas em meio com NAA se diferenciavam t.ambém em 

:r-aizes. 

Combinações de NAA (4,7 mg/D com 2A-D (0,05; 0,.5 e 

5,0 rng/D most.raram que, nas duas concent.rações menores, o 

2,4-Dnão exerce nenhum efeit.o na eficiência de embriogênese, 

enquant.o que combinações de NAA com alt.a concenLração de 2,4-D 

(5,0 rng/D dão result.ados iguais aos obt.idos quando se usa soment.e 

o 2,4-D nest.a mesma concent.ração. O 2,4-D parece se:r- a auxina 

dominant.e t.ambém no que se refere à morfologia ext-erna dos 

embrióides concent.rações t.ão baixas quant.o 0,05 rng/l de 2A-D 

:r-eduziram a freqüência de embrióides normais em quase 40% em 

relação ao cont.role (LAZZERI et. ali!, 1987a). 

Esse efeit.o dominant.e do 2,4-D foi observado t.ambém em combinações 

com out.ros reguladores veget.ais ( RANCH et. ali i , 1986). 

Result.ados semelhant.es foram obt.idos com 



16 

experiment.os de t.ransferênc1a ent.re meios de cult.ura com 2A-D e 

NAA : as maiores freqüências de embrióides normais foram oht.idas 

em meio sem 2A-D (9)3 mg/l de NAA por 30 dias» ou quando o 

explant.e foi expost.o por 1 dia em meio cont.endo 5~0 rng/l de 2A-D 

segtl1do por 29 dias em meio com 9 ~3 rng/l NAA. Exposições mais 

prolongadas em meio cont.endo 2~4-D reduziram senslvelrnent.e a 

freqüência de embrióides morfologicarnent.e normais (LAZZERI et. 

alii, 1987a). 

BARWALE et. alii (1986) t.ambém report.aram alt.as 

freqüências de embriogênese com 2,4-D (4,4 mg/D associadas à 

baixa viabilidade dos embrióides. A suplement.ação com 

concent.rações maiores de 2,4-D <10,0 e 14,8 m~/D produziu um 

menor nÚJne:r'o de embrióides. Os aut.ores observaram, pela primeira 

vez, a formação de embrióides em meio suplement.ado com IBA (8,0 

rng/D ou IAA {15,76 rng/D, ainda que em baixas freqéncias. 

RANCH et. ali! (1986) est.udando o efeit.o de 

diferent.es reguladores veget.ais na freqüência de indução de 

embriogênese. encont.raram result.ados discordant.es dos expost.os 

ant.eriorment.e. Os aut.ores não obt.iveram embriogênese e nem mesmo a 

formação de calos em meio de cult.ura suplement.ado com IBA ou NAA 

(22,6 ou 45,2 ,uM), apesar dos explant.es (cot.ilédones) t.erem 

apresent.ado algum cresciment.o durant.e o período de cult.ura. 

Out.ro aspect.o int.eressant.e dest.e t.rabalho é que 

pela primeira vez avaliou-se o efeit.o do· 2,4-D em concent.rações 

superiores a 5,0 mg/l {5,O à 40,0 mg/D. Observou-se um efeit.o 

marcant.e da concent.ração de 2,4-D na freqüência de embriogênese. 

sendo 10,0 e 20,0 rng/l as melhores concent.rações. O aument.o na 

concent.ração do 2,4-D t.ambém possibilit.ou uma melhora na 
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mor:folo~ia externa dos embri6ides. 

Foi relat,ado (RANCH et. ali i , 1986), t,ambém pela 

primeira vez, que o 2,4,õ-T permit,e a obt,enção de embrio~énese em 

:freqüências i~uais às obt,idas com o 2,4-D. Além disso os 

embri6ides produzidos loram morlolo~icament,e superiores. Cult,uras 

suplement,adas com picloram, dicamba, ou p-CPA produziram t,ecidos 

embrio~ênicos em menor lreqüência. Os embri6ides formados nest,as 

condições eram t,odos morfolo~icament,e anormais, independent,ement,e 

da concent.ração de re~ulador veget,al empre~ada. 

A combinação de reg-uladores veget.ais dois a dois, 

result,ou num abaixament.o da concent.ração elet,iva para a obt.enção 

de embrio~ênese , sem compromet.er a morlologia externa dos 

embri6ides. A combinação de 2,4-D com auxinas que isoladament.e 

loram inefet.ivas (NAA e IBA) aumeI"lt,ou t.a.nt.o a lreqtiêI"lcia de 

embriogênese quant,o a normalidade dos embrióides (RANCH et, alii, 

1986). 

GHAZI et. ali i (1986) t.ambém se ut,ilizaram de alt.as 

concent.rações de 2,4-D (10,0 rng-/D para indução de embrio~ênese. 

O eleit.o do t.ipo e da concent.ração de auxina na 

obt.enção de embrio~ênese em cult.u:r:-a de células em suspensão, loi 

recent.ement.e avaliado por FlNER & NAGASAWA (1988). Observou-se que 

em baixas concent.rações (0,5 e 1,0 m~/D nenhuma das auxinas 

t.est.adas (2,4-D; picloram e dicamba) promoveu 

embriog-ênese. Nessas condições sÓ ocorreu o cresciment.o e 

mat.uração de embriÓides pré-exist.ent.es no t.ecido usado como 

explant.e da cult.ura. Na concent.ração de 2õ,0 ~/l de 2,4-D ou 

2,4 ,õ-T não houve qualquer cresciment.o das cult.uras. Picloram e 

dicamba promoveram embriogênese soment.e em concent.rações muit.o 
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alt.as {50~O mg/D e ainda assim em baixa eficiência. O 2~4-D na 

concent.:r-ação de 5 .. 0 rng/l foi a auxina que mais p:r-omoveu a 

manut.enção das condições emb:r-iogênicas. 

2.2.6. Presença de cit.ocininas 

A influência da suplement.ação com ci t.ocininas no 

p:r-ocesso de embriogênese somát.ica em soja t.ambém t.em sido 

invest.igada em dive:r-sos t.rabalhos, t.ant.o em condições de cult.u:r-a 

de células em suspensão (SEVERSDORF &: SINGHAM, 1977; FlNER &: 

NAGASAWA, 1988) quant.o em cult.u:r-a de t.ecidos em meio sólido 

(LIPPMANN &: LIPPMANN, 1984; GHAZI et. ali i , 1986; LAZZERI et. alii, 

1987a; KOMATSUDA &: ORYAMA, 1988). 

SEVERSDORF &: BINGRAM (1977) :r-elat.a:r-am que apesar 

da cinet.ina t.er inibido a :fo:r-mação de mer·ist.em6ides. houve um 

aument.o na propo:r-ção desses t.ecidos que se di:fe:r-enciaram em 

emb:r-ióides, quando o meio foi suplement.ado com 0,5 rng/l de 2,.4-D e 

0,1 mg/l de cinet.ina. 

Um est.udo mais det.alhado foi conduzido po:r- LIPPMANN 

&: LIPPMANN (1984) Fo:r-am avaliados os efeit.os da adição de BA, 

zeat.ina, e cinet.ina (0,5 à 1,0 ,uM ) em meio cont.endo 

2A-D. Os aut.ores conclui:r-am que a adição de cit.ocininas inibia 

sensi velment.e não s6 a :for-mação de t.ecidos embriogênicos 

(me:r-ist.em6ides ) mas t.ambém a f'o:r-mação de embri6ides. Ent.:r-et. ant. o , 

uma observação mais cuidadosa dos result.ados, expressando-se a 

:formação de 

embriog-ênico, 

embrióides 

evidencia 

em relação à 

uma superioridade 

embri6ides quando se adicionou BA (0.1 rng/D 

formação de t.ecido 

na :formação de 

ao meio de cult.ur-a, 

muit.o embora est.e aspect.o não t.enha sido observado pelos aut.ores. 
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GHAZI e1.. ali! (1986) não obt.!veram :formação de 

embrióides ern rneio de indução suplemen1..ado corn BA (O~5 ou 5,,0 

mg/l) e 2,.4-D em diversas concent.rações. 

LAZZERI et. alii (1987a) concluíram que a indução de 

embriogênese somát.ica em cot.ilédones imat.uros de soja requer 

soment.e a presença de uma auxina. no caso o NAA. BA (O~099 mg/D 

não met.ou o processo, enquant.o que a adição de 0~052 mg/l de BA 

reduziu signi:ficat.ivament.e a embriogênese e aument..ou a produção de 

calo t..ipo :friável. A :freQÜência de embrióides normais não :foi 

avaliada, impedindo assirn qualquer conclusão sohre um possível 

efeit..o do BA na di:ferenciação dos embrióides. 

Por out..ro lado, KOMATSUDA & OHYAMA (1988), 

est..udando o e:feit..o da adição de BA ern meio suplement.ado com 10,0 

mg/l de NAA, observaram que 0,1 mg/l de BA induzia uma vigorosa 

:formação de calo t..ipo compact.o , ern det..riment..o da :formação de 

embrióides. Ent..ret..ant..o, os embrióides :formados nessas condições 

eram mor:fologicament.e superiores aos embrióides :formados em meio 

cont.endo soment..e NAA. 

O e:feit..o da adição de cit..ocininas (BA,. cinet.ina, ou 

2ip) na proli:feração de cult.uras embriogênicas em suspensão :foi 

avaliado por FlNER & NAGASAWA (1988). Sornent.e BA a 0,1 ~/l 

rnost..rou algum efeit..o est..imulat..ório que rnuit..as vezes :foi mascarado 

pelo rápido cresciment..o de t..ecidos não embriogênicos, uma 

caract..erist..ica comum aos meios de cult..ura cont..endo cit..ocinina. 

Embora sern o obje1..ivo de invest..igar o e:feit..o de 

cit.ocininas no processo de embriogênese somáLlca, out..ros aut.ores 

se ut..ilizaram de meios de cult.ura cont..en- cit.ocininas para 

obt..enção de embrióides e plânt..ulas de soja a p . .pt.ir de cult..uras de 
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células em suspensão <GAMBORG et. ali i , 1983; CHRISTIANSON et. alii, 

1983; LI et. ali i > 1985). 

As cit.ocininas parecem assim afet.ar a embriogênese 

somát.ica em soja t.ant.o na freqüência quant.o na diferenciação dos 

I 

embrióides, sendo que est.e ült.imo efeit.o parece est.ar menos claro 

e necessit.ando de maiores est.udos. Além disso, não exist.e ainda 

nenhum est.udo que t.enha invest.igado o efeit.o de cit.ocininas em 

embriogênese induzida sob alt.as mg/D concent.rações de 

2,4-D. 

2.2.7. Presença de ácido abscísico 

ACKERSON (1984) most.rou em sua pesquisa que o ABA 

exerce um papel :fundament.al na regulação da embriog-ênese in vivo 

,ou seja, na embriog-ênese zig-ót.ica. Est.e reg-ulador veg-et.al t.ant.o 

inibiu quant.o est.imulou o cresciment.o e o desenvolviment.o do 

embrião zigót.ico, dependendo do est.ádio em que o mesmo se 

encont.rava. Tais result.ados est.imularam a invest.igação de 

possíveis ef'eit.os do ABA na embriogênese somát.ica. 

GHAZI et. ali i (1986) relat.aram que quando 0,264 

mg'/l de ABA :foi usada em combinação com 10,0 mg/l de 2..4-D no meio 

de indução, ocorreu o apareciment.o e desenvolviment.o de calos 

embriog'ênicos e a formação de embrióides t.a! como em meio 

cont.endo exclusivament.e o 2,4-D, muit.o embora os aut.ores não 

apresent.aram dados quant.it.at.ivos. 

A adição de ABA <0,1 mg'/D em meio de indução 

cont.endo menores concent.rações de 2,4-D (5,0 mg'/D t.ambém não 

alt.erou a e:ficiência do processo (LAZZERI et. alii, 1987a). 

Ent.ret.ant.o, 1,0 rng-/l de ABA reduziu significat.ivament.e t.ant.o a 
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e:ficiéncia quant.o a freQÜência de embrióides normais. Quando o 

meio de indução t.inha NAA (4~5 mg/I) como auxina~ 0~1 mg/l de ABA 

foi suficient.e para reduzir drast.icament.e a eficiência do 

processo. Nest.e últ.imo caso não foram apresent.ados dados sobre 

possíveis efeit.os na morfologia ext.erna dos embri6ides (LAZZERI et. 

alii, 1987a). 

2.2.8. Font.e de nit.rogênio 

CHRISTIANSON et. ali i (1983) concluiram que a 

subst.it.uição das font.es de nit.rogênio do meio MS por 20 fiM de 

cit.rat.o de amônia> foi um fa1..or essencial para o es1..abeleciment.o 

de cult.uras embriogênicas de calos e pos1..eriormen1..e de células em 

suspensão, 

Por ou1..ro lado, FII\TER & NAGASA WA (1988) encont.ra:r·am 

um efeit.o 1..óxico do ci1..rat.o de amônio (20 mM) em cult.ura 

embriogênica de células em suspensão, inibindo complet.ament.e o 

processo. Segundo os aut.ores, a possivel- explicação para esses 

result.ados discordant.es seria que, no sist.ema usado por 

CHRISTIANSON et. ali! (1983) houve uma adap1..ação gradual ao cit.ra1..o 

durant.e o est.abeleciment.o das cult.uras de calos embriogênicos, uma 

vez que ocultA vo de calos em meio sólido 1..em um cresciment.o mais 

lent.o e um con1..ato menor do meio com o 1..ecido. 

FINER & NAGASA VIA (1988) 1..ambém não encont.z-aram 

diferenças ent.re as font.es de nit.rogênio do meio MS e B5 assim 

como a subs1..it.uição dest.as por 10 mt-1 NH NO + 30 mM KNO 
433 

2.2.9. Vit.aminas e aminoácidos 

BARVlALE et. alii (1986) est.udaram o efeit.o da adição 
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de quant.idades extras de vit.aminas ao meio básico MS suplement.ado 

com NAA (8~0 ~/D. Os aut.ores verificaI"'am que a adição de t.iamina 

(OA à 1>4 ~/D aument.ou a freqüência de embrio(!;ênese em pelo 

menos 20 %. O ácido nicot.1nico most.rou um efeit.o favorável soment.e 

na concent.ração de 4,.0 ~/l. Piridoxina não alt.e~ou a freqüência 

de embriog-ênese. 

ARMSTRONG & GREEN (1985) report.aram que a adição de 

prolina ao meio de cult.ura aument.ou a produção de calos friáveis e 

embriog-ênicos em milho e cenoura. Esses result.ados fizeram 

despert.ru:' o int.eresse no uso de prolina e out.ros aminoácidos em 

sist.emas de indução de embrio{!:;énese somát.ica. No caso da soja, foi 

relat.ado que a adição de prolina não produziu qualquer eí'eit.o 

t.ant.o na formação de embr'i6ides em meio cont.endo 4.0 mg-/l NAA 

(BARWALE et. ali i , 1986),. quant.o no cresciment.o de calos em meio 

cont.endo 0,5 mg-/l de 2,4-D (GHAZI et. alii, 1986). 

Foram FlNER & NAGASAWA (1988) quem í'izeram pela 

primeira vez um est.udo mais det.alhado sobre o efeit.o da adição de 

aminoácidos no cresciment.o de cult.uras embrio(!;ênicas de células em 

suspensão. Verificou-se que os aminoácidos exerceram uma g-rande 

influência na embriog-ênese. Glut.amina {0,73 e 1,46~/D alanina 

(4,45 m'!;/D e asparag-ina (0,66 rng-/D aument.aram sig-nincat.ivament.e 

o cresciment.o das cult.uras. A suplement.ação com prolina (1.73 à 

34,54m'!;/D, mais uma vez, não í'avoreceu a emb:r:-io'!;énese. 

2.2.10. Temperat.Ul"a 

O eí'eit.o da t.emperat.ura na. indUção de embrio{!:;ênese 

somát.ica em soja foi invest.ig-ado por RANCH et. ali! (1986). 

Temperat.ura de 33 D C inibiu complet.ament.e o processo. Por out.ro 
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lado, não se observou diferença signi:Hcat.iva ent.re as 

t.emperat.uras de 20 e 28·0. 

2.2.11. .• Luz 

Embrlogênese somát.ica em soja t.em sido obt.ida t.ant.o 

em condições de alt.a ou baixa int.ensidade luminosa, assim como na 

ausência complet.a de luz. Nesse últ.imo caso, verificou-se que a 

e:Hciência do processo foi sensivelment.e reduzida CRANCH 

alii,.1986; LAZZERI et. ali i , 1987b). RANCH et.. ali i (1986) não 

encont.raram diferenças ent.re t.rat.ament.os que envolviam diferent.es 

condições de fot.operiodo, qualidade e int.ensidade luminosa. Por 

out.ro lado, LAZZERI et. aliiC1987b) observaram que luz t.ipo 

"Grolux" induziu embríogênese com maior :freqüência que luz branca, 

t.ant..o em baixa (~ 10 
-1 -1 

f-lE m .S ) quant..o em a1t.a (::::; 85 
-1 -1 

m .s ) 

int..ensidade luminosa. A formação de calos e/ou raizes ocorreu em 

maior :freqüência nos t.rat.ament.os que envolviam alt.a int.ensidade 

luminosa. 

2.2.12. pH 

LAZZERI et.. ali! (1987b) conduzir-am t..ambém o único 

est.udo exist.ent.e sobre o e:feit.o do pH do meio de cult.ura na 

embriogênese somát.ica em soja. Os aut.ores observaram que uma 

variação do pH Cajust.ado ant.es de aut.oclavar o meio) ent.re 5,0 e 

7,0 não alt.erou a eficiência do processo. Ent..ret.ant..o, a freqüência 

de embrióides normais diminuiu com o aument..o do pH, sendo que pH 

ent.re 5,0 e 5,5 deram os melhores result.ados. Foi observado t.ambém 

que o uso de t.ampão MES (10 mM) não afet.ou a viabilidade da 

cult.ura. Meio t.amponado em pH 5,5 forneceu os maiores valores de 
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eficiência. 

2.3. Fat.ores que influenciam a mat.uraç~o dos embri6ides 

Também foi observado em soja que, durant.e o 

processo de embriog-ênese somát.ica, os embrióides passam por 

est.ág-ios de desenvolviment.o morfolog-icament.e muit.o semelhant.es aos 

encont.rados na formação 

RANCH et. 

do embrião zig-ót..ico in vivo (BARWALE et. 

alii, 1986; alii, 1986; GOLDBERG, 1988). O primeiro 

est.ág-io de desenvolviment..o reconhecível é o g-lobular. No est.ádio 

final um embrião mat..uro normal apresent..a-se diferenciado em eixo 

hipocót..ilo-radí cuia, cot..ilédones e ~ema apical. A conversão de um 

embrião g-lobuIar em embrião maduro é denominada de mat..uração 

(RANCH et. alii, 1985; AMMIRATO, 1987). 

A maioria dos proi..ocolos publicados para a 

reg-eneração de plant.as de soja, via embriog-ênese somát..ica, não 

t..rat..ou a fase de mat..uração como uma fase disi..ini..a no processo. 

Frequent.ement.e ela se iniciou no próprio meio de indução. Nesse 

caso ela se processou quase que complet..ament..e nest..e meio 

(LIPPMANN & LIPPMANN. 1984; LAZZERI ei.. alii, 1985; LAZZERI et. 

alii, 1987a e b), ou se complet..ou num meio especifico (KOMATSUDA & 

OHYAMA, 1988), ou ainda mais comument.e, se complet..ou no meio de 

germinação (CHRISTIANSON et. ali!, 1983; LI et. alii, 1985; BARWALE 

et. alii, 1986; GHAZI ei.. ali i , 1986), Normalment.e,est.es aut..ores nem 

chegam a empregar o t.ermo "mat..uração" Os meios de cult.ura 

empregados são g-eralment..e compost.os por uma auxina, 

preferencialment.e o IBA em baixas concent..rações, e uma ou mais 

cit..ocininas, sendo mais freqüent.e o uso de BA (veja Tabela 2. 

pag-.26). 
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Porém, em out.ros casos a fase de mat.uração foi 

separada da fase de indução, sendo propost.os meios especificos 

para a mat.uração dos embrióides a part.ir do est.ádio g-lobular 

CRANCH et. alii, 1985; RANCH et. alii, 1986; HAMMAT 8: DAVEY, 1987; 

I 

BUCHHEIM et. alii, 1988; OBENDORF & SLAWINSKA, 1988). 

RANCH et. alii (1985) empreg-aram pela primeira vez um 

meio exclusivo para a mat.uração dos embrióides, const.it.u1do do 

meio B5 suplement.ado por IBA (0,122 m~/D. Est.e mesmo meio foi 

usado com sucesso para a mat.uração de embriões zig-ót.icos in vitro 

(TILTON & RUSSELL, 1984). Após os embriões somát.icos serem 

t.rans:feridos para est.e meio, ainda no est.ámo g-lobular, ocorreu a 

mat.uração. Ent.ret..ant.o. houve uma formação precoce de raiz que s6 

rarament.e foi acompanhada do apareciment.o da g-ema apical. Esse 

pI-oblema foi cont.ornado com o aument..o da concent..ração do IBA (1,22 

mg-/D ou com a adição de ABA (0,264 rng-/D, sug-erindo assim um 

e:feit.o est.imulat.ório do ABA, à semelhança do que ocorre na 

mat.uração do embrião zig-ót.ico in vivo CACKERSON, 1984). Est..e mesmo 

meio acrescido de uma suplement.ação com g-lut.amina (9,13 rng-/D :foi 

ut.ilizado por OBENDORF 8: SLA VINSKA (1988). 

Post.eriorment.e. foi propost.o um meio para a 

mat.uração de embrióides produzidos sob alt.as concent.rações de 

2A-D const.it.uido do meio MS, 10,0% sacarose e 0,5% de carvão 

at.ivado, sem qualquer suplement.ação hormonal CRANCH et. ali i, 

1986). Est.e mesmo meio vem sendo empreg-ado em t.rabalhos· mais 

recent.es CBUCHHEIM et. alii, 1988). 

Est.a propost.a de suprimir a suplement.ação hormonal 

vem sendo adot.ada t.ambém para casos em que a embriog-ênese :foi 

induzida por concent.rações menores de 2A-D ou mesmo com NAA 
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Tabela 2. Composiij~o dos diversos meios de cultura propostos para a matura~~o e/ou germina~o de 

embrioes somáticos de soja. 

ReféTencia Meio básico Suplementa.ão 
... 

Finalidade do meio 

---------------, ----------------------------------
1 

CHRISTIANSON et alii,1983 CHENG tU 

LIPPMANN & LIPPMANN,1984 L2 (Si 
a 

LAZZERI et alii,19B5 MS/BS, (SI 

LI et ali i, 1985 
RANCH et alii,1985 

BARWALE et alii,19B6 

SHAZI et alii,1986 
RANCH et alii,19B6 

5 

HArU1AT & DAVEY,1987 

LAZZERI et alií,1987a e b 

KO~~T5UIlA & OHYAMA,1988 

FINER & NAGA5AWA,19B8 

E 
PARROT et alli~19B8 

OBENI>ORF & 5LAWINSKA,1988~ 

BUCHHEIM et alii,19B85 

1 : S(Sólido) e l(líquido) 
li! : ID9/l 

tiS tU 
B515 ou U 
B5 ou MS (5) 
tiS (5) 

OU 

MS (5) 

LS (S) 

MS <5 ou U 

tiS ou B5 (Sl 

5'5 (S) 

1/2 B5 (S) 

MS/B5 (S) 

B5 (5) 

95 tU 
MS/BS (5) 
MS/B5 (5) 
~1S/B5 (5) 

MS/B5 (5) 

MS/B5 (5) 

MS(U 

1/2MS (S) 

MS (S) 
5H <S) 

e 
IBA (0,005) + BA (0,2) + 2% sacarose 
+ citrato de NH! 
Z tO,11) + 1% sacarose 
NAA (0,15) + BA, K e Z (0,033) + 

M / G 
'8 

3Y. sacarose 8 
IAA (0,01) + BA (0,2) + 2% sacarose M / G 
IBA(ü,122) + ABA (0,264) + 2% sacarose M 

IBA (0,122) + GAa (0,10) +~!. sacarose 8 
IBA<O,041> + BAW,38) + 3% sacarose M / 8 

IBA (1,99) + BA(1,13xl0 } + 6Aa íl,73) + 3% saco M / G 
GAa (O,104) ou ZíO,llO) + 2% sacarose M / 6 
0,5% carv~o + 10~ sacarose M 
L-prolína (5,Bl + 3% sacarose 8 

IBA (0,1) + 2% sacarose M 
1,5% saco G 

-$ 
NAA (9 J3>:1O _ ) + BAl K, Z (0,1) 

+ 3% sacarose G 
IBA (0,5) + BA <0,2) + 1% sacarose M 

1% sacarose M 
NAA W,1) + BA (0,001)+ 1% sacarose G 
3Y. sacarose M 
3% sacarose G 
1,5% sacarose M 
1,5% sacarose G 
IBA W,16) + ABA (2,64) + 
L-glutamina (9,13) + 3 a 21% saL, gradativam/e 
3% sacarose 

0,5% carv~o + 10% sacarose 
1% sacarose 

M 
G 

M 
G 

3 : macro e micro elementos do meio MS e vitaminas do B5 
... : M{matura~o), Gígermina~o), M/G (matura~~o se deu junto ci germina~jo) 
5 : desseca~~o antes da germina~âo 
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(FINER 8: NAGASAWA, 1988; PARROT et. ali i , 1988). 

2.4. Fa't.ores que influenciam a germinação dos embri6ides 

Germinação é a conversão dos embrióides em 

plânt.ulas. Indução, mat.uração, e germinação são processos 

:fisiológicos di:ferent.es e que provavelment.e requerem di:ferent.es 

condições de cult.ura. Muit.os problemas na :fase de germinação 

surgem em :função de condições inadequadas nas :fases ant.eriores 

(RANCH et. 1985; PARROT et. ali i , 1988). Diversos 

procediment.os t.ambém :foram propost.os para germinar embrióides de 

soja {Tabela 2}. 

Mais uma vez, boa part.e dos t.rabalhos não t.rat.am 

est.a fase como uma :fase dist.int.a no processo de regeneração. 

Frequent.ement.e, t.ent.ou-se germinar embri6ides ainda imat.uros, 

dando assim uma :finalidade dupla a um mesmo meio de cult.ura 

(CHRISTIANSON et. alii, 1983; LI et. ali i , 1985; BARWALE et. ali!, 

1986; GHAZI et. alii, 1986; BARWALE et. ali i , 1987). 

Os primeiros t.rabalhos sugeriram uma necessidade de 

cit.ocininas para a germinação dos embri6ides (LIPPMANN & LIPPMANN, 

1984; LAZZERI et. alii ,1985). 

Ent.ret.ant.o, LAZZERI et. ali i (1987b) veri:ficaram que 

a :freQÜência de germinação :foi muit.o pouco afet.ada pela variação 

na concent.ração dos reguladores veget.ais (auxinas e ci t.ocininas) 

do meio de cult.ura. O aument.o da concent.ração de cit.ocininas s6 

:favoreceu os cot.ilédones a se t.ornarem verdes. Níveis mais 

elevados de auxina (NAA 0,096 mg/D induziram a :formação de calos 

nos embri6ides. Os aut.ores observaram que a :freqüência de 

germinação est.ava :fort.ement.e correlacionada com a mor:fologia 



28 

ext.erna dos embrióides. Embrióides morfolo~icament.e anormais 

t.inham baixa freqtiência de ~erminação e levavam mais t.empo para 

germinarem. BUCHHEIM et. alii (1988) obsex-varam que embrióides com 

cot.ilédones fundidos (em forma de colar ou de cornet.a) 1..inham 

[ 

freqtiência de germinação muit.o baixa. 

Ainda que pro1..ocolos publicados mais 

recen1..ement.e con1..inuem u1..ilizando reguladores vege1..ais para a 

germinação dos embrióides (KOMATSUDA &: OHYAMA~ 1988; OBENDORF &: 

SLAVINSKA 1988), es1..á bem demonst.rado que o processo de 

germinação independe da suplement.ação com reguladores vege1..ais, 

quando se t.em embrióides perfei1..ament.ediferenciados (RANCH et. 

alii, 1986; FlNER &: NAGASAWA, 1988; PARROT e1.. ali i , 1988; BUCHHEIM 

et. ali!, 1988). Est.es result.ados reforçam a impor1..ância das fases 

ant.eceden1..es <indução e mat.Ul'ação) no con1..ext..o geral do processo 

de re~eneração de plant.as de soja , via embriogênese somát.ica. 

HAMMAT &: DAVEY (1987) most.raram que uma 

desidra1..ação (dessecação) prévia dos embrióides, at.é que 1..ivessem 

seu 1..amanho reduzido à 40-:50% do seu t.amanho inicial, aumen1..a a 

eficiência de germinação. Esses resul1..ados es1..ão em concoY'dância 

com os result.ados de ROSEMBERG &: RINE (1986) que most.raram a 

necessidade de dessecação para a germinação de embriões zigót.icos 

de soja. 

Com o auxilio da desse cação , es1..á sendo possivel de 

se ob1..er, para alguns genót.ipos, t.axas de germinação de embrióides 

de at.é 100% (PARROT e1.. ali i , 1988; BUCHHEIM et. alii, 1988). 

2.5. Origem dos embri6ides 

o processo de embrio~ênese somát.ica pode se dar de 
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embriogênese direta ou embriogênese 

indireta (WILLIAMS 8: MAHESWARAN, 1986). No primeiro caso, a 

embriogênese ocorre em células embriogênicas pré- determinadas 

(PEDe) ant.es mesmo do cultivo in vitro. Os reguladores de 

crescimento do meio de cwtura s6 :Cavorecem a divisão celular e a 

expressão da embriogênese. Por out.ro lado, a embriogênese indireta 

requer a formação de um calo (t.ecido desdiferenciado). Neste caso 

tem-se células embriogênicament.e determinadas induzidas <IEDe) , e 

os reguladores veget.ais do meio de cult.ura são necessários não só 

para que as células ent.rem em divisão, mas também para det.erminar 

o est.ado embriogênico das mesmas. 

No caso da soja, result.ados conflitant.es t.em sido 

relat.ados. LIPPMANN 8:: LIPPMANN (1984) observaram que o 

desenvolviment.o de embrióides a part.ir- de cot.Hédones imat.uros 

colocados em meio com 2,4-D íoi precedido pelo cresciment.o do 

explante, . seguido de íormação de cent.ros merist.emáticos no 

mes6Iilo. Esses merist.emas deram origem às saliências onde se 

íormaram os embrióides. Também Ioi observada a Iormação de calos, 

principalment.e nas concent.rações mais alt.as de 2,4-D. Entret.ant.o, 

os calos nunca íormaram embrióides. Result.ados semelhant.es Ioram 

encont.rados por LAZZERl et. alii (1985) e KOMATSUDA 8: OHYAMA 

(1988). 

Out.ros aut.ores, no ent.ant.o, t.em se relerido às 

cult.uras como "cult.ura de calos embriogênicos" (RANCH et. alii, 

1985; GHAZI et. alii, 1986). Est.e últ.imo observou a Iormação de 

dois t.ipos de calos embrio~ênicos um de aparência lisa e 

brilhant.e, esverdeado e t.ranslúcido; formado em meio suplement.ado 

com 10,0 mg/l de 2,4-D; o out.ro de aspect.o rugoso, opaco e de cor 



30 

c:reme, fo:rmado nos demais meios suplement..ados com concent..:rações 

menores de 2.4-D, com ou sem BA. Arribas os calos eram de nat.ureza 

friável. mas soment.e os calos de nat.ureza lisa e brilhant.e 

("smot.h-shiny") é que produziram plant.as. 

I 

BARWALE et. alH (198ó), apesar de ent.it.ular o seu 

t.rabalho como regeneração de plant.as a part.ir de cult.ura de 

calos" , afirma que ocorreu t.ant.o embriogênese diret.a ou, em menor 

f"reqtiência. a f"ormação de um calo que em se~uída produziu 

embrióides (embrio~ênese indiret.a). Nesse t.rabalho ut.ilizou-se 

NAA {8,0 m~/D para a indução de embriogênese. 

Um est.udo mais det.alhado sobre a origem dos 

embriões somát.icos foi recent.ement.e relat.ado (HARTWECK et. ali i , 

1988). Os aut.ores concluíram que a embrio~ênese não se deu pela 

via indiret.a. Em meio suplemeni..ado com NAA 

embrióides t.em ori~em unicelular ou, mais f"reqtient.ement.e 

mult.icelular, a part.ir de células da epiderme ou sub-epiderme da 

periferia dos cot.ilédones. Em meio com 2,.4-D {25,.0 ~/D, os 

embrióides se ori~inam mult.icelularrnent.e, a part.ir de um. t.ecido 

het.ero~êneo formado na part.e cent.ral do cot.ilédone. Concent.rações 

menores de 2,.4-D {O,5 m~/D propiciaram os dois t.ipos de 

comport.ament.o. 

Embriogênese somát.ica t.ipicament.e pela via indirei..a 

provavelmeni..e t.enha ocorrido nos casos em que se est.abeleceu 

cult.uras embriogênicas de células em suspensão, a part.ir de calos 

induzidos em meio sólido (BEVERSDORF & SINGHAM, 1977; GAMBORG et. 

ali!, 1983; CHRlSTIANSON et. ali!, 1983; LI et. alii, 1985; KERNS et. 

alii, 1986). 
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3. MATERIAIS E ME:TODOS 

Est.a pesquisa :Coi conduzida no laborat.6rio da Seção 

de Radio~enét.ica do Cent.ro de Ener~ia Nuclear na A~ricult.ura 

CENA/USP - em Piracicaba-SP, de janeiro de 1987 à julho de 1988. 

3.1. Procediment.os gerais 

3.1.1. Cult.i vo das plant.as 

As plant.as doadoras do explant.e :Coram cult.ivadas em 

vasos plást.icos em casa de veg-et.ação. Os vasos mediam 34 x 15 cm ~ 

cont.endo uma mist.ura de t.erra (Lat.ossolo roxo) com est.erco de 

curral na proporção de 3:1. Três plant.as :Coram cult.ivadas em cada 

vaso. Inf'est.ações de ácaros loram cont.roladas com pulverizações 

semanais de Thlodan (Hoechst.), e at.aques de cochorrl~ com 

Folidol (Bayer) + 6leo mineral (Shell Qui mica), se~uindo 

essencialment.e a recomendação dos :Cabricant.es. Em plant.ios :Ceit.os 

lora da época normal de cult.ivo (01/10 à 15/12) usou-se lâmpadas 

incandescent.es 

lot.operi odo. 

para asse~urar um mirrlmo de 15 horas 

3.1.2. Colet.a do mat.erial... est.erilização e dissecação 

de 

O explant.e ut.ilizado loi exclusivament.e cot.ilédones 

obt.idos de embriões imat.uros. Vag-ens contendo embriôes medindo 

ent.re 3 e 6 mm de compriment.o loram colet.adas das plant.as 

cult.ivadas em casa de ve~et.ação. O t.amanho dos embriões Ioi 
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est.imado visualizando-se as va~ens cont.ra a luz. Essas vagens 

t.inham 15-20 dias p6s - ant.ese~ var-iando com o ~en6t.ipo da plant.a 

e com a época do plant.io. 

As v~ens foram esterilizadas por imersão durant.e 

20" minut.os numa solução de água dest.ilada e Q-boa (2 % de 

hipoclorit.o) na proporção de 1:1. Em seguida foram :feit.as duas 

lavagens em á~ua dest.ilada est.éril, 10 minut.os cada, a :fim de se 

remover o excesso de hipoclorit.o. As vag-ens :foram dissecadas em 

microsc6pio est.ereosc6pico. O embrião :foi isolado :fazendo-se um 

cort.e com bist.uri na t.est.a da sement.e, pr6ximo ao eixo 

embrionário, e pressionando-se a part.e opost.a com o auxilio de uma 

pinça. Os cot.i1édones :foram separados e o eixo embrionário 

dest.acado com a pont.a do bist..uri. Soment.e os cot.i1édones :for-aro 

cult.ivados. A part.ir da lavagem das vagens, t.odos os pr-ocediment.os 

relat.ados :foram :feit.os sob condições assépt.icas, em câmara de 

:fluxo laminar, conforme o prot.ocolo publicado por LAZZERI et.. alii 

(1985). 

3.1.3. Pl"epar-o do meio de cult.ura 

O meio de cult..ura básico (ou basaD ut.ilizado :foi 

const..it.uido de uma mist.ura dos sais do meio MS (MURASHIGE &: SKOOG, 

1962) e das vit.aminas do meio B5 (GAf'.1BORG et.. ali!, 1968), 

preparado a part.ir de soluções est..oques. A composição do meio est.á 

apresent.ada na Tabela 3. A sacarose, na concent..ração de 3,0 % :foi 

o açúcar normalment.e ut.ilizado o pH do meio :foi ajust..ado para 

5,8 ant.es da aut.oclavagem. A solidilicação Ioi :feit.a com a adição 

de 0,8 % Cp/v) de á~a:r-. O meio foi dist.ribui do nos :frascos de 

e aut.oclavado por 15 minut.os a 120 C/lat.m. Por 



Tabela 3. Composiçâo do meio de cultura basal 

Componentes 

NaHzPO 4 

KNOs 

NH"NOa 

(NH"')2 S04 

CaCl .2H ° 2 Z 

MgSO",.7H
2

0 

FeSO .7H ° 
" Z 

CoCI .6H O 
2 Z 

ZnSO".7H z O 

HaBOs 

KI 

MnSO".4Hz O 

Na MoO .2H O 
2 4 2 

CuSO .5H O 
4- Z 

Tiamina-HCl 

Piridoxina-HCl 

Ac. nicotinico 

Inositol 

Meio de cultura 

a. 

MS 

mg/l 

170 

1900 

1650 

440 

370 

25 

0,025 

8,6 

6,2 

0,83 

22,3 

0,25 

0,025 

O, 1 

0,5 

0,5 

100 

a de acordo com MURASHIGE & SKOOG (1962) 

b: de acordo com GAMBORG et alii (1968) 

b 

B5 

mg/l 

150 

2500 

134 

150 

250 

25 

0,025 

2 

3 

0,75 

10 

0,25 

0,025 

10 

1 

1 

100 
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meios serão referidos pela sua forma abreviada, de 

acordo com suplement.ação de regulador veget.al e açúcar que 

recebeu. Assim, o meio 10A -3 represent.a um meio de cult.ura com 

sais do MS, vit.aminas do B5, suplement.ado com 10,0 rng./l de NAA e 

I 

3,0 %(p'/v) de saCarose. Os reguladores veget.ais foram adicionados 

ao meio de cult.ura ant.es da aut.oclavagem. 

3.1.4. Condições de cuH .. ura 

Seis cot.i1édones foram cult.ivados, com a face 

ext.erna (convexa) volt.ada para o meio de cult.ura, em cada frasco 

de cult.ura. Os frascos mediam 4 ,Ox7,5 cm e cont.inham 20 ml de meio 

de cult.ura. Em seguida, os frascos eram fechados com filme 

t.ransparent.e de PVC.Cada frasco com seis cot.ilédones foi 

considerado uma repet.ição. As cult.uras foram incubadas a uma 

t.emperat.ura de 25 ±3" C, sob um fot.operi odo de 16 horas. Usou-se 

uma mist.ura (1:1) de luz fluorescent.e branca e "Grolux" (Sylvania) 

com uma int.ensidade luminosa de aproximadament.e 1000 luxo 

3.1.5. Avalição das cult.uras :na fase de indução 

Semanalment.e as cult.uras eram inspecionadas. Ao 

final de 30 dias de cult.ivo era :feit.a uma avaliação qualit.at.iva e 

quant.it.at.iva da formação de embrióides e de calos. Os parâmet.ros 

ut.i1izados nest.afase foram os seguint.es: 

Frequência de embriogênese [número de cot.ilédones 

embriogênicos ,/ número de cot.ilédones cult.ivados (seis») 

x 100 % 

* Média de embrióides produzidos por cot.ilédone ; número 1..o1..a1 

de embri6ides produzido (normais + anormais) ./ número de 
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cot.ilédones cult.ivados (seis) 

Eficiência freqüência de embriogênese média de 

embri6ides produzidos 

Frequência de embri6ides normais [número de 

embri6ides normais / número t.ot.al de embri6ides 

produzidos] x 100 % 

* Frequência de calogênese [número de cot.ilédones com 

formação de calo / número ele cot.ilédones cult.ivados (seis)] 

x 100 % 

* Grau de desenvolviment.o (cresciment.o) do calo para isso 

usou-se o crit.ério de not.as ap~esent.ado na Figura 1 

Figura 1. Padrão de 
dos calos 

o 1 

O 2 

2 

not.as ut.ilizados na 
formados durant.e 

embriogênese 

avaliação 
a fase 

do 
de 

3 

4 

5 

cresciment.o 
indução de 
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Um cot.ilédone :foi considerado embriog-ênico quando 

:formou pelo menos um embrióide (normal ou anormal). A normalidade 

dos embri6ides :foi julg'ada exclusivament.e pela mor:folog-ia ext,erna 

dos mesmos. Assim, um embri6ide :foi considerado normal quando se 

i assemelhava or~ano~ra:ficament.e a um dos est.ádios de 

desenvolviment.o do embrião zig-6t.ico. 

Sempre que convenient.e os parâmet.ros :freQÜência de 

embriog-ênese, média de embrióides produzidos e eficiência foram 

plot.ados num g-rá:fico de escala semí-lo~, a :fim de :facilit.ar a 

comparação do desempenho dos mesmos nos dilerent.es eh~eriment.os. 

3.1.6. Avaliação das cult.ul'as na :fase de w.at.ul'ação 

Nos experiment..os de mat.uração dos embrióides os 

parâmet.ros avaliados Ioram o cresciment.o do calo e a Ireqtiência 

(%) de embrióides maduros. Um embrióide Ioi considerado maduro 

quando apresent.ava eixo hipoc6t.Uo-radi cula e pelo menos um 

cot.i1édone definidos, assim como al~uma evidência de merist.ema 

apical. 

3.2. Pl'ocediment.os espec1 ficos 

o e:feit.o de diversos fat.oI'es :foi avaliado 

suplement.ando-se o meio basal descrit.o ant.eriorment.e com os 

íat.ores apropriados ou variando-se as condições de cult.ura. A 

se~uir serão relat.adas est..as alt.erações íeit..as em cada um dos 

experiment..os. Os experiment..os 1 ao 15 reíerem-se à íase de 

indução, enquant..o que os experiment.os 16 ao 19 t.rat..am da íase de 

mat.uração. 
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3.2.1. Experiment.o 1 : efeit.o do 2,.4-D 

o meio de cult.ura foi suplement.ado com diferent.es 

concent.rações de 2~4-D 2 .. 5 5 .. 0 ; 10 .. 0 20 .. 0 e 25 .. 0 tng'/l, 

formando-se assim os meios 2,5D-3 ; 5D-3 ; 10D-3 ; 15D-3 ; 20D-3 e 

25D-3, respect.ivament.e. O cult.ivar ut.ilizado foi o ~IAS-l' e cada 

t.rat.ament.o est.ava repet.ido dez vezes. 

3.2.2. Experiment.o 2 : efeit.o do 2 .. 4,.5-T 

o meio de cult.ura foi suplement.ado com diferent.es 

concent.rações de 2,4,5T 5,75 11,5 e 17,5 rng/l, ori~inando 

assim os meios 5,75T-3 11,5T-3 e 17 .. 5T-3 respect.ivament.e. O 

cult.ivar ut.ilizado foi o ~AS-:t,\!, com 10 repet.ições. 

3.2.3. Experiment.o 3 : efeit.o do NAA 

o meio de cult.ura foi suplement.ado com diferent.es 

concent.rações de NAA 10,0 e 25,0 rng/l, 

formando-se assim os meios 5A-3 10A-3 15A-3 20A-3 e 25A-3, 

respect.ivament.e. o cult.ivar ut.ilizado foi o ~AS-l' .. com dez 

r·epet.ições de cada t.rat.ament.o. 

3.2.4. Expe:riment.o 4 : efeit.o da sacarose e da f'Ut.:ração 

em meio cont.endo NAA 

o meio de cult.ur-a f'oi suplement.ado com 15,0 m~/l de 

NAA que foi. aut.oclavado junt.o com o rest.ant.e do meio de cult.ura ou 

ent.ão foi est.erelizado separadament.e em f'ilt.ro Millipore 0,22 /-lm. 

A sacarose :foi :fornecida em concen"t,rações variáveis 1,0 

2,0 3,0 e 6,.0 % orig-inando-se assim os meios 15A-1 ; 15A-l,5 

15A-2 15A-3 e 15A-6, t.ant.o com re~ulador ve~et.al aut.oclavado 
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quant.o com NAA est.erelizado por- :f1lt.ração. O cult.ivar ut.ilizado 

t.ambém fo o "IAS-l' ... com oit.o repet.ições, const,it.uindo um esquema 

fat.or-ial com 10 t..r-at..ament.os. 

3.2.5. Experiment.o 5 : int.eração genót.ipo \ X meio cultura 

Preparou-se os meios 2,5D-3 10D-3 e 11,5T-3 

como descr-it.o ant.eriormant..e. Para cada um desses meios for-am 

avaliados quat.r-o genót.ipos difer-ent.es ~IAS-l' 4'BRAGG' 

<IAC-9' e 'FT-2', const.it.uindo-se assim um esquema fat.or-ial com um 

t.ot.al de 12 t.r-at.ament..os. Cada t.rat.ament.o foi repet.ido oit.o vezes. 

3.2.6. Experimento 6 : e:Ceito da luz 

As cult.uras for-am iniciadas nos meios de cult.ura 

2,50-3 e 200-3, como descrit.o ant.erior-ment.e, excet.o que met.ade 

delas foi mant..ida per-manent..ement..e no escuro, originando-se assim 

quat..ro diferent.es t..r-at.ament.os num esquema fat.orial com 10 

repet.ições. O cult..ivar ut.ilizado foi o <IAS-l'. 

3.2.7. Experiment.o 7 

e lBA 

e:Ceit.o da suplementação com ABA... BÁ 

O meio 2,5D-3 foi suplement..ado com diferent..es 

combinações de ABA, BA ou IBA, for-mando os seguint.es t..rat..ament..os : 

2,50-3 (cont..r-ole 1) ; 2,5D-3 + 0,264 

m(:;/l de ABA + 0,061 mg/l de IBA 

escuro ; 2,50-3 + 0,1 mg/l de BA 

m€;:/l de ABA 2,5D-3 + 0,264 

2,5D-3 + 0,264 ABA, mantido no 

2,50-3 + 0,5 BA; 5D-3 + 0,264 

ABA ; 5D-3 (cont.role 2). Em um dos t..r-at.ament..os as cult.uras for-am 

mant..idas per-manent..ement..e no escuro. Foi inclui do t.ambém um 

t.r-at..ament..o (e o r-espect..ivo cont..r-ole) a fim de se verificar o 
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efeit.o do ABA em meio com maior concent.ração de 2,4-D (5 mg-/D. Os 

reguladores veget.ais f" oram aut.oclavados junt.ament.e com o meio de 

cult.ura. Cada t.rat.ament.o f"oi repet.ido dez vezes, e o cult.ivar 

ut.ilizado f"oi o 1:AS-l'. 

3.2.8. Experiment.o 8 : ef"eit.o da posição de inoculação 

As cult.uras foram iniciadas nos meios de cult.ura 

20D-3 e 11 .. 5T-3 preparados como descrit.o ant.eriorment.e. Os 

explant.es, porém, f"oram colocados em duas posições mferent.es em 

cada um dos meios de cult.ura, como most.ra o esquema abaixo 

originando-se assim um esquema f"at.oria! com quat.ro t.rat.ament.os. 

Abaxial Adaxial 

Na posição denominada abaxia! a super:fl cie externa (convexa) do 

cot.ilédone est.ava em cont.at.o com o meio de cult.ura, t.a! como nos 

demais experiment.os. Na posição adaxia! a superf1cie int.erna 

(plana) do cot.ilédone é que est.ava em cont.at.o com o meio de 

cult.ura. Cada t.rat.ament.o 

ut.ilizado foi o <IAS-l'. 

3.2.9. Experiment.o 9 

Z".4-D 

:foi 

O meio 20D 

concent.rações de sacarose 

repet.ido dez vezes. o cult.ivar 

ef"eit.o da sacarose na presença de 

foi suplement.ado com diferent.es 

3,0 e 6,0 % 

orig-inando-se assim os meios 20D-l 20D-l,5 20D-2 20D-3 e 

20D-6 , respect.ivament.e. Cada t.rat.ament.o foi repet.ido dez vezes e 
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o cul1..ivar u1..ilizado :foi o 1:AS-l'. 

3.2.1.0. Experiment.o 1.0 

de 2J'4~-T 

efeit.o da sacarose na presença 

O meio 11,5T-3 :foi suplemen1..ado com di:feren1..es 

concent.rações de sacarose 3,0 e 6,0 % 

ori~inando assim os meios 11,5T-l 11,5T-l,5 

e 11,5T-6 respect.ivamen1..e. Cada t.rat.amen1..o loi repet.ido dez 

vezes e o cult.ivar u1..ilizado loi o 'IAS-1'. 

3.2.11. Experimen1..o 11 : efeit.o do t.ipo de açúcar-

O meio i1.5T-3 :foi suplemen1..ado com diferen1..es 

1..ipos e concen1..rações de açúcares, lormando os seg-uin1..es 

1..rat..ament..os 11,5T-3 (cont..role) 11,5T + 1,5 % de galact..ose ; 

11,5T + 1,5 % de glicose ; 11.5T + 3,0 % de golicose 

% de mal1..ose 11,5T + 1,5 % de malt..ose + 1,5 % de golicose. Cada 

t..rat..ament..o loi repe1..ido oit.o vezes. O cufivar ut..ilizado :foi o 

1:AS-l'. 

3.2.12. Experiment.o 12 : efeit.o da L- glut.amina 

O meio 11 .. 5T-3 loi suplemen1..ado com 1..rês di:ferent.es 

concen1..rações de L-~lut..amina 0,0 (con1..role) 1,0 e 2,0 ~/l. A 

golu1..amina :foi aut..oclavada junt.o com o meio de cult.ura. Cada 

1..ra1..ament..o :foi repe1..ido oit.o vezes e o goenó1..ipo u1..ilizado :foi a PI 

374 221. 

3.2.13. Experiment.o 13 : efeit.o da L-prolina 

Tant.o o meio 11,5T-3 quant.o o meio 20D-3 :foram 
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suplemenLados com Lrés diferenLes concenLrações de L-prolina O~O 

(conLrole) ori(;;inando-se assim um esquema 

faLoria! com seis LraLamenLos. A prolina foi auLoclavada com o 

meio de culLura. Cada LraLamenLo foi repeLido oiLo vezes. O 

culLivar uLilizado foi o ~AS-1'. 

3.2.14. Experiment.o 14 

co:mplexas 

O meio 20D-3 

eCeit.o de subst.âncias orgânicas 

foi suplemenLado com diferenLes 

concenLrações de casei na hidrolizada (CH). exLraLo de malLe (EM) 

ou ext..raLo de levedura (EL), formando os se(;;uinLes LraLaroenLos 

20D-3 (conLrole) ; 20D-3 + 0,1 g-/l de CH 20D-3 + 0,5 g/l de CH 

20D-3 + 0,25 g/l de EM > 20D-3 + 0~5 g/l de EM ; 20D-3 + 0,25 (;;/1 

de EL. Todos esses suplement.os foram aut.oclavados junt.o com o 

rest.ant.e do meio de cult.ura. Cada LraLamenLo foi repeLido dez 

vezes. O culLivar utilizado foi o <IAS-1'. 

3.2.15. Experiment.o 15 : efeit.o da radiaç~o y 

Nesse experimenLo os explanLes foram irradiados 

logo após serem dissecados. Para isso eles foram agrupados e 

levados num frasco contendo meio de cultura a uma fonLe de 60Co 

(radiação r). As doses utilizadas foz-aro de 0,0 (controle) 0,2 

2,0 ; 4,0 e 8,0 KR , a uma taxa de 0,3 KGy/h Após a 

irradiação dos explantes eles foram colocados em novos frascos, 

agora cada repeLição no seu frasco. O meio de cultura utilizado 

foi o 20D-3. Cada tratamenLo foi repetido oito vezes. O cultivar 

empregado foi o <IAS-i'. 
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3.2.1.6. Experimento 1.6 : det.erminação do meio de cultura 

para maturação dos embri6ides 

Os embrióides ~lobulares foram obt.idos cultivando-se 

os explant.es do cult.ivar 1:AS-1' em meio 20D-3 por 30 dias. Em 

se~uida esses embrióides (ainda li~ados ao explante) foram 

t.ransferidos para mat.uração em diferent.es meios de cult.ura : MS + 

3 % de sacar os e ; MS + 5 % de sacarose MS + 10 % de sacarose 

MS + 3 % de sacarose + 0~5 % carvão ativado MS + 10 % de 

sacarose + 0?5 % de carvão ativado ; MS + 5 % de sacarose + 0~1 % 

L-~lutamina ; MS + 5 % de sacarose + 0~15 % de L-prolina ; MS + 3 

% de sacarose + 0,264 mg/l de ABA ; MS + 3 % de sacarose + O ~528 

mg/l de ABA MS + 3 % de sacarose + 0,264 mg/l ABA + 0,1 % 

L-glut.amina ; 1>1S + 3 % de sacarose + 0,264 mg/l de ABA + 0,122 

rng/l de IBA. 

t.ransferidos. 

Soment.e os embrióides perfeit.ament.e globulares foram 

Embrióides que já apresent.avam algum sinal de 

polarização foram eliminados. Os meios de cult.ura fox-am preparados 

como descrito anteriormente excet.o que o meio basal ut.ilizado 

foi o MS (macro e micro nutrient.es, vit.aminas); o ABA e o IBA 

foram est.erilizados separadament.e por- filt.ração os embrióides 

foram cultivados em placas de pet.ri (2x10 em). Essas cult.uras 

permaneceram no escuro, à t.emperat.ura de 25±2°C . A avaliação foi 

feit.a 45 dias após a t.ransferência. 

3.2.17. Experiment.o 17 

indução 

efeito do genótipo e do meio de 

Embrióides g:lobulares foram obt.idos para quat.ro 

~enót.ipos diferent.es ~IAS-l> "BRAGG' <DA VIS' e PI 374 221. 

Os meios de cult.ura ut.ilizados para a indução de embriog:ênese 
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foram t.ant.o o 11~5T-3 quant.o o 20D-3. Após 30 dias de indução os 

embrióides ç;lobulares foram t.ransferidos, junt.ament.e com o 

explant.e, para mat.uração em meio MS + 0 .. 5 % de carvão at.ivado, em 

placas de pet.ri. Essas cult.uras permaneceram no escuro à 25±2 ~ C. A 

avaliação foi íeit.a 45 dias após a t.ransferéncia. 

3.2.18. Experiment.o 18 : efeit.o da luz 

Embrióides ç;lobulares foram obt.idos após 30 dias de 

indução em meio 11.5T-3. Em seç;uida eles foram t.ransferidos, 

junt.ament.~ com o explant.e, para placas de pet.ri cont.endo meio t>1S. 

Part.e das cult.uras foram mant.idas no escuro e a out.ra part.e ficou 

sob as mesm.<;lS condições usadas na íase de indução (fot.operi odo de 

16horas). A t.emperat.ura de cult.ivo foi de 25±3 Cc e avaliação se 

deu aos 45 dias após a t.ransferência. 

3.2.19. ~xperime:nt.o 19 : efeit.o da radiação r 

Os embrióides ~lobulaI'es obt.idos no experiment.o 15 

foram t.ransferidos, junt.ament.e com o explant.e, para mat.uração em 

placas de pet.ri cont.endo meio MS + 0,5 % de carvão at.ivado. Os 

embrióides produzidos nas doses acima de 2,0 KR não íoram 

t.ransferidos devido ao baixo número de embrióides obt.idos nest.as 

doses de radiação. As cult.uras foram mant.idas no escuro à 25±2 oCo 

A avaliação foi íeit.a 45 dias após a t.ransfer-ência. 

3.3. Observaçõoes anat.ômicas 

Os cort.es hist.olóç;icos loram íeit.os em cot.ilédones 

imat.uros recém colet.ados, em cot.ilédones imat.uros embrioç;ênicos, e 

em embrióides. As soluçéSes ut.ilizadas est.ão descrit.as abaixo: 



Fixador Carnoy 

Álcool e1,1 lico 

Ácido acét.ico glacial 

Série e1,anólica 

3 par1,es 

1 part.e 
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Et.anol nas concen1,rações de 10 

ao, e e1,anol absolut.o 

30 50 70 

Série progressiva de riIoI 

3 part.es de et.anol absolut.o 

2 part.es de et.anoI absolut.o 

1 part.e de e"tanoI absolu"to 

rilol puro 

Hernat.orilina :férrica de Heidenhein 

Mordent.e: 

1 par"te de riIol 

2 part.es de riIol 

3 part.es de riIol 

Sul:fa"to de :ferro amoníaca! 

Água dest.ilada 

2 g 

100 rol 

Corant.e: 

Hema"torilina 

E"tanol absolut.o 

Agua des"tHada 

1 g 

10 ml 

q.s.p. 200 rol 

Essa solução :foi preparada com uma semana de 

ant.ecedência 

As amost.ras :foram fixadas em Carnoy por 24 horas. 

Em seguida, :foram desidrat.adas numa série et.anólica, permanecendo 
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por uma hora em cada uma das soluções, excet.o na solução de álcool 

95 % onde se deixou as arnost.ras por 12-24 horas. A est.océlg'em das 

arnost.:ras loi leit.a" quando necessária, int.e:rrompendo-se a 

desidI'at.ação na solução de álcool 70 % e rnant.endo-as nessa .mesma 

solução e em gteladeira (4 C). Após a desidI'at.ação, as amost.ras 

fo:ram embebidas prog'ressivament.e em xilol (solvent.e de parafina), 

ficando por uma hora em cada solução. Em seguida, loram colocadas 

em recipient.es cont.endo xilol puro onde adicionou-se, lent.ament.e, 

pequenos fragment.os de parafina at.é a sat.uração. Em cada 

recipient.e foi ent.ão acrescent.ado parafina derret.ida, mant.endo-os 

em est.u:fa a 60 C por- t.r-és hor-as. Seg-uiram-se duas t.rocas da 

parafina. 

Ap6s a embebição em parafina, as arnost.ras foram 

emblocadas em parafina, usando-se for-mas de papel unt.adas com 

glicerol. Os blocos foram íixados em suport.e de madeir-a e os 

cort.es, com 10-12 I-lm de espessura, :for-am feit..os em micr-6t.omo. Em 

seguida mont..ou-se os cor-t..es em lâminas de vidr-o para micr-oscopia. 

As lâminas fo:ram imersas sucessivarnent..e, por 10 minut.os, em xilol 

puro, álcool xilol (1:1) e pela série et.an6lica em o:rdem 

decrescent.e de concent.ração. 

As lâminas foram ent.ão coradas em solução de 

hemat.oxilina. Ist..o foi feit.o imergindo-as na solução de mordent.e 

(por 15 minut.os) , em água dest.Hada Cpor 5 minut.os, t.rocando-se a 

água 2 vezes) em solução de hemat.oxilina Cpor 10 minut..os)} e 

novament.e em água C5 minut.os, 2 t.r-ocas) para remover o excesso do 

corant.e. As lâminas cor-adas foram linalment.e mont.adas em bálsamo 

do Canadá e secas em est.ula. 
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4. RESULTADOS 

4.1. ECeit..o de diCerent..es t..ipos e concent..rações de 

indução de embriogênese 

auxinas na 

4.1.1. ECeit..o do 2,.4-D (Experiment..o 1) 

Os result.ados obt.idos com o uso de 2~4-D corno 

auxina indut.ora de ernbriogênese est.ão apresent.ados na Tabela 4. 

Pode-se not.ar urna cert.a const.ância na freqüência de embriogênese 

at.é na concent.ração de 25~O mg:/l, quando houve um aument.o 

considerável de 32 % em relação à concent.ração de 2,.5 mg:/l. Por 

out.ro lado, o número médio de embrióides produzidos apresent.ou um 

aument.o signiflcat.ivo já na concent.ração de 5,.0 mg/l de 2,4-D. 

Esse aument.o se reflet..iu, como era de se esperar) nos valores 

observados de eficiência. A Figura 2 deixa claro que o 

comport.ament..o da eflç:iência foi muit.o mais urna função da média de 

emhrióides. do que da freqtiência de embriogênese. 

O aument.o da concent.ração de 2,4-D produziu um 

efeit.o marcant..e na morfologia e:xt.erna dos embrióides, aument..ando a 

freqüência de embrióides normais. Os ernbrióides produzidos na 

menor concent.ração de 2,4-D (2,5 mg:/D eram na sua ~oria> 

relat.i v ament..e grandes ( >3 mm), de cor verde opacos e 

organograficament.e anormais. As principais anormalidades 

encont.radas loram cot.ilédones fundidos, múlt.iplos, ou, na maioria 

das . vezes, ausent.es ou pouco desenvolvidos; eixo 

hipoc6t.ilo-radi cula lundido, alargado, ausent.e ou, freqtient.ement.e, 



Tabela 4. Efeito da concentração de 2,4-D na 

embriogênese somática (ov. 'IAS-1'). 

indução 
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de 

Concentra- Freq. 
ção 2,4-Da. embr.(%) Média Efic. 

o-

2,5 46,67 

5,0 51,85 

10,0 46,67 

15,0 55,00 

20,0 56,67 

25,0 78,33 

concentração de 

100.0 

< 
() 

Z 
IUI 

() 

IL 
UI 

< 
Õ 10,0 

'UI 
:: 

~ 
() 

Z 
IUI 

::::> 
o 
UI 
o:: 
IL 

2,964 1,383 

4,679 2,426 

7,786 3,633 

7,303 4,017 

6,088 3,450 

10,53 8,250 

2,4-D em mgll 

% embr. Freq. 
normais ca10(%) Grau 

46,99 100,0 3,05 

68,70 100,0 3,44 

98,62 100,0 3,65 

96,68 100,0 3,95 

97,59 100,0 2,75 

99,59 100,0 2,30 

)( Freq. embriog •• ,. 

,. Médio 

o Eficiincio 

1.04-----r'---~--...,..--......,r__--""I"""--

2,5 5 .10 15 20 25 
Cone. 2.4 - O (mg /I ) 

Figura 2. Representação gráfica dos parâmetros 
embriogênese, média de embri6ides 
eficiência, apresentados na Tabela 4. 

freqüência 
produzidos 

de 
e 



Figura 3. Pr-incipais t.ipos or-ganogr-áflcos apr-esent.ados 
por embri6ides de soja induzidos com baixas 
concent.raç5es de 2,4-D. Dest.aca-se: (a) 
embr-i6ide no est.ádio globular. (b) ernbz-i6ide 
com eixo hipoc6t.ilo-radi cula e um cot.ilédone 
bem definido~ e com in! cio de foz-rnação de 
merist.ema apical (set.a). Ambas as for-mas a e b 
ocoz-r-ez-am muit.o rarament.e. (c) embri6ides com 
eixo hipoc6t.i1o-radi cula fundido. (d) vist.a 
super-ior- de um embr-i6ide com cot.ilédones 
múlt.iplos. (e) ernbri6ides enlarguecidos com 
cot.ilédones fundidos~ semelhant.e a um vaso. 
(1") embr-i6ide com eixo hipocÓ't.i1o-z-adi cula 
definido mas com cot.ilédones fundidos.(g) 
embri6ide com eixo hipocót.ilo-radi cuIa 
r-eduzido e alargado e dois cot.ilédones 
fundidos. 
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Figur-a 4. Cult.u:ra embz-iogânica de soja Ccv. "IAS-1~) 

obt.ida em meio suplement.ado com 2,5 rng/l de 
2,.4-D. Podem ser- vist.os t.r-ês embr-i6des (e) 
mOI':fologicament.e anoI'mais oI'iginando-se da 
bOI'da do explant.e (ex). 
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Figura 5. Cult.\U"'a embriogênica de soja (cv. 
"IAS-1~) obt.ida em meio suplement.ado com 5 ~O 
~/l de 2,.4-D. Podem ser vist.os diversos 
embrióides ainda em est.ádio globular (g) e 
embrióides com polarização anormal, formando 
precocement.e os cot.ilédones sem a formação do 
eixo hipocót.ilo-radi cuia (1.) embrióide 
anormal com t.rês cot.ilédones proeminent.es; (d) 
embrióide anormal com dois cot.ilédones. 
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Figura 6. Cult.ura embr-io~ênica de soja (cv. "lAS-1~) 

obt.ida em meio suplement.ado com 20~O lng'/1 de 
2A-D. Grande quant.idade de embrióides 
per-feit.ament.e ~lobulares , for-mada na part.e 
mais cent.ral do (explant.e), O calo friável 
1..1 pico (c) pode ser- vist.o na periferia 
do explant.e. 

51 
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pouco desenvolvido, t.al como most.ra a Figura 3. Os embri6ides 

classificados como organograficament.e normais se assemelhavam com 

embriões zig6t.icos na fase de t.orpedo ou, menos freqüent.ement.e. 

com embriões na fase globular. Rarament.e foi encont.rado um 

embrióide que pudesse ser classificado como maduro. 

A medida em que se aument.ou a concent.ração de 2,4-D 

os embrióides foram se t.ornando menores (!:::< 1 mm), t.ranslúcidos, de 

cor creme a verde claro, esféricos à ovais que 

classificados como normais por serem organog-raficament.e idênt.icos 

a um embrião zig-6t.ico no est.ádio g-lobular de desenvolviment.o. Nas 

concent.rações 10,0 mg-/l prat.icament.e t.odos os embrióides 

produzidos t.inham est.as caract.eri st.icas. Em meio suplement.ado com 

5,0 mg-/l de 2,4-D observou-se um comport.ament.o int.ermediárío, como 

most.ram as Figuras 4, 5 e 6. 

A Tabela 4 most.ra ainda que não houve alt.eração na 

freqüência de indução de calo, muit.o embora as concent.rações muit.o 

alt.as de 2,4-D (20,.0 e 25,0 lng'/D t.enham provocado uma diminuição 

no cresciment.o do calo. Esse efeit.o pode ser vist.o na Figura 7. Em 

meio cont.endo 2,5 rng-/l de 2,4-D, o apaz'eciment.o de embrióides foi 

sempre precedido por um cresciment.o do explant.e, formando 

saliências ou prot.uberâncias que não se formaram nas concent.rações 

maiores de 2,4-D ( veja a Figura 7). 

4.1.2. Efeit.o do 2,,4,5-T (Experiment.o 2) 

A Tabela 5 most.ra os result.ados obt.idos quando se 

suplement.ou o meio de cult.ura com 2,4,5-T. Nas duas concent.rações 

menores do 

embriog-ênese 

reg'ulador veg-et.al, observou-se alt.a freqüência de 

associada a uma elevada produção de embrióides. 



Figura 7. Efeit.o da concent.r-ação de 2,4-D no 
desenvolviment.o dos calos e do explant.e. Com 
2,,5 rng/l houve um cr-esciment.o do explant.e e 
for-mação de pr-ot.uber-âncias; o explant.e r-et.eve 
a coloração verde. Nas concent.rações de 5 , 10 
e 15 m~/l de 2,,4-D não houve diferenças no 
cresciment.o dos calos. Com 20 m~/l já se 
evidenciou uma t.endência de redução no 
cresciment.o dos calos. Nesse caso o calo se 
desenvolveu soment.e na periferia do cot.ilédone 
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Porém, houve uma queda drást.ica t.ant.o na freqüência 
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de 

embriog-ênese quant.o na média de embri6ides quando se elevou a 

concent.ração para ~/l de Todos os embri6ides 

produzidos nessa condição foram considerados normais. 

Tal como ocorreu com as I alt.as concent.rações de 

houve uma grande 

Aproximadament.e 5 % dos 

produção 

embr-i6ides 

de embr-i6ides 

considerados 

globulares. 

nor-mais, na 

concent.r-ação de 5~75 mg/l de 2 .. 4 ,,5-T .. já se apr-esent.avam com 

cot.ilédones e eixo hipocót.ilo-r-adi cula bem definidos. Nas 

concent.rações superior-es os embr-i6ides consider-ados normais eram 

invariavelment.e globulares, como most.ra a Fig-ura 9. A variação na 

concent.ração de 2A.5-T não afet.ou a freqüência de for-mação de 

calos. Os calos induzidos por 17 .. 5 mg/l de 2,4,5-T t.ambém t.iveram 

seu cresciment.o reduzido. 

Embora os result.ados desse experiment.o e do 

experiment.o ant.erior est.ejam apresent.ados separadament.e, eles 

foram realizados simult.aneament.e .. sob as mesmas condições, 

permit.indo assim uma comparação ent.re os efeit.os do 2,4-D e do 

2,4,5-T. De modo geral, os efeit.os foram muit.o semelhant.es no 

aspect.o qualit.at.ivo. Houve diferenças porém no fat.o de que, ao 

cont.rário do ocorrido com o 2 .. 4-D, concent.ração muit.o alt.a de 

2,4,5-T (17 .. 5 mgo/D diminuiu drast.icament.e a eficiência do 

processo. Além disso, o 2,4 .. 5-T apresent.ou uma maior t.endência 

(::;,,5%) de formação de embrióides já com cot.ilédones e eixo 

hipocót.ilo-radi cula definidos do que o nas baixas 

concent.rações do regulador veg-et.al. Tant.o com 2,4-D quant.o com 

2,4,5-T .. o processo de embr-iogênese most.rou-se assíncrónico, com 

embri6ides sendo visi vais já a part.ir- do décimo dia de cult.ura. 



Tabela 5. Efeito da concentração de 2,4,5-T 

'IAS-1'). 

Concentr. 
a 

2,4,5-T 

5,75 

11,5 

17,5 

embriogênese somática (cv. 

Freq. 
embr. (%) 

61,67 

65,00 

20,00 

% embr. 
Média Efic. normais 

7,000 4,317 84,56 

9,641 6,217 88,56 

3,083 0,617 100,00 

a concentração de 2,4,5-T em mg/l 

Figura 8. 

100.0 

'" (.) 

Z 
IW 

(.) 

IA. 
10,0 W 
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o 
·w 

:::E 

'" Õ 
z 

1.0 IUJ 
:::l 
o 
UJ 
Ir 
IA. 

0,1 
5,75 H,5 t7,5 

Cone. 2.4.5 - T (mg 11) 

Representação ·gráfica dos parâmetros 
embriogênese, média de embrióides 
eficiência, apresentados na Tabela 5. 

na indução 

Freq. 

55 

de 

ca10(%) Grau 

100,00 3,25 

100,00 3,15 

100,00 2,40 

X Freq. embriog. 8/. 

à Médio 

o Eficiência 

freqüência de 
produzidos e 



Figura 9. Cult.ura emb:r-iogênica de soja (cv. 'IAS-1~) 

obt.ida após 30 dias de cult.ivo em meio 
11~5T-3. A. Vist.a geral most.:r-ando a fo:r-mação 
de um calo (c) e de um t.ecido <e) mais 
salient.e nas bordas do cot.ilédone de onde 
eme:r-gi:r-am os emb:r-ióides. B. Vist.a aproximada 
most.:r-ando emb:r-ióides globula:r-es t.ipicos~· um 
emb:r-ióide (set.a 1.) com inicio de fo:r-mação de 
cot.ilédones~ e (set.a 2) emb:r-ióides fundidos no 
est.ádio globulaZ'. 

56 
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4.1.3. Efeit.o do NAA (Experiment.o 3 e 4) 

Não foi possi vel de se obt.e~ emb~io~ênese em meio 

suplement.ado com NAA. nas condições desc~it.as no expe~iment.o 3. 

Nest.e caso, no se~undo dia após a inoculação do explant.e nos meios 

de cult.~a, já foi obse~vada pe~da na colo~ação dos 

cot.ilédones (explant.es) . Ao final de dez dias os cot.ilédones 

est.avam quase que b~ancos, sem qualque~ sinal de cresciment.o, 

emb~iog-ênese , fo~mação de calo. ou mesmo de necrose. Esses 

expIant.es permanece~am assim at.é por ocasião da avaliação final. 

Duas hipót.eses foram Ievant.adas para explicar essa 

aparent.e mort.e do explant.e: uma possi vel deg-radação do NAA d~ant.e 

a aut.oclavag-em do meio e/ou uma int.eração do NAA com a 

concent.ração de açúcar (3,0 %) do meio de cult.~a. O experiment.o 4 

foi realizado com a finalidade de se t.est.ar est.as hipóteses. Os 

result.ados obt.idos est.ão apresent.ados na Tabela 6. A variação da 

concent.ração do açúcar não alt.erou o padrão de respost.a, quando o 

regulador veget.al foi aut.oclavado. Nos meios de cult.~a 

suplement.ado com NAA est.erilizado por filt.ração houve cresciment.o 

do explant.e, fo~mação de calos nas bordas dos cot.ilédones e 

apareciment.o de embri6ides e de ~aizes, para t.odas 

concent.rações de açúcar. Todos os embri6ides produzidos eram 

organog~aficament.e anormais, como most.~a a 10 Na 

concent.ração de 6,0 % de sacarose houve uma fort.e inibição da 

respost.a. Dest.a forma o NAA não foi eficient.e na indução de 

embriogênese somá t.ica. 



Tabela 6. Efeito da filtração do NAA e da concentração de açúcar 

na indução de embriogênese (cv. 'IAS-1'), 

Tratamento 

15A-1 autocl. 

15A-l,5 autocl. 

15A-2 autocl. 

15A-3 autocl. 

15A-6 autocl. 

15A-1 filtro 

15A-1,5 filtro 

15A-2 filtro 

15A-3 filtro 

15A-6 filtro 

Freg. de 
embriog. (%) 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

83,7 

80 .. O 

66.6 

40,0 

5,3 

Freg. de 
calog. (%) 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

92,0 

90,0 

90,0 

87,0 

53,0 

Observações 

morte do expl. 

morte do expl. 

morte do expl. 

morte do expl 

morte do expl. 

muitas raizes 

muitas rai zes 

muitas raizes 

muitas raizes 

poucas raizes 
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Figura 10. Cult.ura embrio~ênica de soja (cv. ~AS-F) 

,obt.ida em meio suplement.ado com 15 .. 0 ~/l de 
NAA est.erelizado por :fllt.ração. A. Cot.ilédones 
(c) emergindo diret.o do explant.e; a set.a 
apont.a para uma ~ema apical em formação 
observa-se t.ambém a formação de calo (ca). B. 
Embrióide em est.ádio globular (g) de 
ocorrência rara (p) prot.uberâncias formadas 
na borda do explant.e; (n) regiões necr6t.icas 
(r) x-ai zes. 
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4.2. Efeito do genótipo e 

60 

do nteio de cultura na indução de 

embriogênese (Experimento 5) 

Os result.ados obt.idos est.ão apresent.ados nas 

Tabelas 7 e 8. A observação das médias gerais não evidencia a 

exist.ência clara de int.eração para qualquer um dos parâmet.ros I 

avaliados. Ent.ret.ant.o, pode-se not.ar um e:feit.o muit.o :fort.e do 

genót.ipo da plant.a doadora do explant.e, principalment.e na 

:freqtiência de ernbriogênese, na eficiência, e na :freqüência de 

embriÓides normais. Dos genÓt.ipos avaliados, o cultivar ~IAS-l' 

:foi superior em t.odos os aspect.os. Independent.e do meio de 

cult.ura, o cult.ivar ~IAC-9' apresent.ou os piores resultados. Os 

'BRAGG' , e "FT-2' t.iveram um comport.ament.o cult.ivares 

homog-êneo 

<IAS-l' > 

quant.o à :freqüência de embriÓides normais. 

média, 

Em 

cont.rapart.ida, o cult.ivar produziu, em urna 

quant.idade muit.o baixa de embrióides normais. Essa mesma t.endência 

:foi observada para o cresciment.o dos calos. 

No que se re:fere ao meio de cult.ura, pode-se dizer 

que os result.ados obt.idos nest.e experiment.o con:firmaram os obt.idos 

em experiment.os ant.eriores uma superioridade das 

concent.rações mais alt.as de auxina (10,0 mg-/l de 2,4-D e 11,5 mg/l 

de 2A,5-T) na 

:freqüência. de 

e:ficiência 

ernbri6ides 

do processo e 

organogra.:ficament.e 

ernbri6ides eram invariavelment.e g-lobulares. 

especialmen"Le na 

normais. Esses 

A Fig-ura. 11 sug-ere que o parâmet.ro :freqüência de 

embriogênese esteve melhor correlacionado com a e:ficiência, na. 

média dos três di:ferent.es meios de cultura.. 
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Tabela 7. Efeitos do gen6tipo e do meio de cultura na frequência, média e eficiência de embriogênese somática. 

MEIOS DE CULTURA 

2,51)-3 101)-3 11,5T-3 MÉDIAS 
------------------ ------------------- ------------------- -------------------

GENóTIPOS 
---------

H;S-i 

BRfiDG 

F1-2 

1 AC-9 

t:sDIAS 

Fret!. Média 
m 

46,67 31i.~3 

35 1 19 4,052 

16,67 2,429 

i ,67 3,O00 

2:1 r 05 3,156 

.00.0 

:! 
() 

Z 
IW 
() 

iL 
~ tO,O 
CI: 
Õ 

'W 
::E 

CI: 
Ü 
I~ t,O 
!:) 

o 
W 
a:: 
li. 

Hie. Freq. 
(;0 

1.467 66,67 

i,42t, 50,0f1 

0,405 i6,67 

í;,050 11,11 

\1,837 36,11 

Média Efic. 

6,327 4,212 

4,089 2,04i 

' !'j':: 
l7U!:.~ 01 204 

1,833 0r 27i 

3,42ó i ,684 

Freq, Média Efic. 
(7.) 

Bi.25 4,897 3,979 

23,81 1,600 0,38i 

&,33 i,750 0,i46 

2,38 2,00e O,048 

28 ,94 2,562 Li38 

X Freq. embriog. -I. 
à Médio 

o Eficiência 

Freq. Média 
(i.) 

64,86 4,789 

36,33 3 r .• ., , c:'t! 

13,89 í,935 

5,20 r; "'r'o ,-,t../\J 

O,'~------r-----~------~---------.... 
:t-
111 
I 

;: GENÓTIPOS 
(") , - w 

Figura 11. Representação gráfica dos 
embriogênese, média de 
eficiência, apresentados na 

parâmetros 
embrióides 

Tabela 7. 

fregUência 
produzidos 

-r t.. ! C. 

1 'YH 
'I0oI" 'I c.r....!. 

1,283 

~7252 

.. ~ 1 'in. 
v.,lL.J 

de 
e 
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Tabela 8. Efeitos do gen6tipo e do meio de cultura na frequéncía de embrífrides normais, frequéncia de calogênese e 
grau de crescinlento dos calos. 

MEIOS DE CULTURA 

2 r 5[;-3 10[1-3 iL5l"-3 ?!Éi.HIiS 

------------------ ------------------- ------------------- -------------------

EmDr. frel\. Grau Embr. treq. Grat: tmbr. !"reli • Grau EmOf. Fret;. Grau 
BENõHPOS nDfiil~ calD fiDíffi. calO nDfíiL, calo ilOfm. caJo 
---------

IAS-i 44 1 32 i€iil,0 3,i50 10O,O ~ "r.. ~ 

1~v7\1 
-"'\ ,.~ 1. r;., 
,J--r 1h.h .. ' 85.,64 93f7~t i,62~, 

.., T ~ c 
jô,ó,! 97,92 2,6H 

BRAGE 27 :;, í00;e 3r 222 96,9L i001~f C-' r;;- 1:.8 2,07i 70/57 89,6B 2T76~ 1 r::../ l...:! 
t --"~ 

fI-i ")') r:"".' 100,t 2.,t17i 92 9~t783 2,B7~{ BS r 7i 85,42 1,375 62 7 05 93,7~! 
ri 'l'".-' 

l;..1ol,lJC, <.,1\1/ 

r'r_c ~fk f 0,€;~ C'':: ')":; 
iv!~-..i L70~ 45,46 94,44 17 833 ~ J:0(~ 1\\0,0 1,286 Ir lI:: 

.iJ.,.i.J 95,92 1,606 

MÉDIAS 23,7B 9B,33 .. ,2 7 523 79,83 97,57 2r69~, 65,2i 87 1 0:1 i ,560 
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Tabela 9. Efeito da luz na indução de embriogênese somática,em 

duas diferentes concentrações de 2,4-D (ev. 'IAS-1'). 

Tratamento 

16 h 
2,5D-3 

Escuro 
2,5D-3 

16 h 
20D-3 

Escuro 
20D-3 

~ 
4.) 

Z 
IUI 

~ 
"
UI 

Freq. 
embr. (%) 

46,67 

55,00 

68,33 

51,67 

100.0 

~ to.O 
'UI 
:E 
-< 

4.) 

Z 
IUI 
::l 
o 
UI 
a: 
"-

Média 

2,964 

3,667 

7,561 

4,484 

Efic. 

1,383 

2,017 

5,167 

2,317 

% embr. 
normais 

46,99 

47,11 

98,71 

91,37 

Freq. 
calo(%) 

100,00 

100,00 

100,00 

98,33 

X Freq. embriog. -I. 
11 Média 

o Eficiincia 

1.04----.....,..---....,.----,------
mN .-n Ul 
'0 

I 
(,oi 

-N 
1»0 
""0 

I 
(,oi 

mN .. o 
roo 

I 
(,oi 

Grau 

3,05 

3,90 

2,30 

3,60 

Figura 12. Representação gráfica dos parâmetros 
embriogênese, média de embri6ides 
eficiência, apresentados na Tabela 9. 

freqüência de 
produzidos e 
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4.3. Ef'e:i:to da luz na indução de embriogênese (Experiment.o 6) 

Os resultados obt.idos neste 

nesta 

experimento est.ão 

sumarizados na Tabela 9. Observa-se Tabela que na 

concent.ração mais baixa de 2A-D (2)5 m~/D houve um aument.o da 

eficiência quando as culturas foram mantidas no escUl"o. o 

contrário ocorreu na alt.a concent.ração de 2A-D (20,0 ~/D. Nest.e 

caso foi observada uma redução de mais de 50% na eficiência do 

processo. Tant.o a freQÜência de embri6ides normais quant.o a 

freQÜência de formação de calo aparent.ement.e não foram 

influenciadas pela ausência ou presença de luz. Ent.ret.ant..o. houve 

uma tendência clara, nos dois meios de cult.ura. de um maior 

cresciment.o dos calos quando as culturas foram mant.idas no escuro. 

A Figura 12 ap:r-esent.a ~raficament.e o desempenho dos 

parâmet:r-os nos diferent.es t.:r-atament.os. Pode-se obse:r-var que houve 

uma contribuição relat.i vament.e homogênea da freqtiência de 

embriogênese e da média de embri6ides na eficiência. 

4.4. Efeit.o da adição de ABA p DA, ou IDA na indução de 

embriogênese (Experiment.o 7) 

O efeit.o da suplement.ação do meio de cultu:r-a com 

est.es re~uladores veget.ais est.á apresent.ado na Tabela 10. Pode-se 

observar que a adição de ABA ou de BA reduziu sensi velmente t.odos 

os parâmet.:r-os :r-elat.ivos ao processo de embriogênese, inclusive a 

f:r-eqtiência de embri6ides normais. Mesmo a manut.enção de cult.uras 

suplementadas com 0.264 mg/l de ABA no escu:r-o não :r-est.abeleceu a 

f:r-eqüência de emb:r-i6ides normais a ni veis compati veis com o do 

cont.role (sem ABA). A adição de IBA junt. ame nt. e com ABA inibiu 

ainda mais a embrio~ênese. Nest.e t.rat.amento houve a formação de 
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rai zes em 60 % dos explant.es. A adição de BA suprimiu por complet.o 

a embriogênese. Em meio com maior concent.ração de 2A-D (5~0 rng/D 

o ABA t.ambém exerceu uma redução marcant.e na freqtiência de 

embri6ides normais (embri6ides globulares). 

Tant.o a freqüência de calo~ênese . quant.o o 

cresciment.o dos calos não foram significat.ivament.e afet.ados pela 

adição desses re~uladores ve~et.ais. Ent.ret.ant.o, os calos formados 

na presença de BA apresent.aram coloração verde e eram compact.os, 

ao cont.rário dos calos de coloração creme e friáveis que se 

formaram normalment.e. 

11. 

4.5. Efeit.o da posição do explant.e no meio de cult.ura na 

indução de embriogênese (Experiment.o 8) 

Os result.ados obt.idos est.ão apresent.ados na Tabela 

Para os parâmet.ros freqüência de embrio~ênese , mêdia e 

eficiência, os result.ados deixam claro a inexist.ência de int.eração 

ent.re a orient.ação do explant.e e o meio de cult.ura, para os dois 

meios avaliados. Independent.e do meio de cult.ura, houve uma 

superioridade das respost.as quando se colocou a superfi cie ext.erna 

do explant.e (cot.ilédone) em cont.at.o com o meio de cult.ura (posição 

abaxiaD. Ent.ret.ant.o, em meio 11,5T-S houve uma· t.endência de se 

aument.ar a freqüência de embri6ides normais com o explant.e na 

posição adaxial. O mesmo acont.eceu para o cresciment.o dos calos no 

meio 20D-3. 

Em meio 11,5T-3, com o explant.e na posição adaxial, 

foi observada a formação de uma espécie de "càpa" (aparent.ement.e a 

epiderme e sub-epiderme que resist.iram ao processo de calog-ênese) 

na superfi cie abaxial, abaixo da qual exist.ia um cresciment.o 
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Tabela 10. Efeito da adição de ABA, BA, ou IBA na indução de 

embriogênese somática, em meio suplementado com 2,4-D 

em baixas concentrações (cv. 'IAS-l'). 

Suplemen -
taçao(mg/l) 

2,5D-3 
(controle) 

2,5D-3 + 
0,264 ABA 

2,5D-3 + 
0,264 ABA + 
0,061 IBA 

2,5D-3 + 
0,264 ABA + 
Escuro 

2,5D-3 + 
0,1 BEl 

2,5D-3 + 
0,5 BEl 

5D-3 + 
0,264 ABA 

5D-3 
controle 

0.: nenhum dos 
coti lédones 

Freq. 
embr.(%) 

46,67 

16,67 

8,33 

25,00 

0,0 

0,0 

40,0 

43,0 

embrióides 

Média Efic. 

2,964 1,383 

1,300 0,217 

0,800 0,067 

1,733 0,433 

4,250 1,700 

3,970 1,700 

classificados 
e eixo hipoc6tilo-radicula 

% embr. Freg. 
normaiso calo(%) Grau 

46,99 100,00 3,05 

7,69 100,00 3,30 

0,00 100,00 3,40 

11,54 100,00 3,50 

100,00 3,10 

100,00 3,50 

12,75 100,00 3,25 

71,00 100,00 3,30 

como normais tinha 
definidos. 



67 

Tabela 11. Efeito da posição do explante no meio de cultura na 

indução de embriogênese somática, em dois diferentes 

meios de cultura (cv. 'IAS-l'). 

Tratamento 

Abaxial 
11,5T-3 

Adaxial 
11,5T-3 

Abaxial 
20D-3 

Adaxial 
20D-3 

Freq. 
embr. (%) 

27,78 

14,82 

60,00 

35,42 

100.0 

:5 
(,) 

Z 
IUI 

(,) 

'"' UI . 
'" o 

'UI 
:;; . 
:5 1.0 (,) 
Z 

IUI 
:::> 
o 
UI 
11: 

'"' 

Média Efic. 

4,467 1,241 

1,500 0,222 

3,806 2,283 

2,059 0,729 

% embr. 
normais 

Freq. 
calo(%) 

61,19 100,00 

91,68 66,67 

87,59 100,00 

77 , 14 100,00 

X Freq. embriog. 0'0 

à Médio 

o Eficiência 

0.1 ;-----..,----.,..... ___ .,.-___ _ -0-
"'ü, 
~ ... 

I 

'" 

0-... :-
OU! ..... 

I 

"" 

ON ON 
"'0 "'0 0 0 °0 .., ><, 

"" "" 

Grau 

2,22 

1,97 

1,85 

2,44 

Figu~a 13. Representação gráfica dos parâmetros 
embriogênese, média de embrióides 
eficiência, apresentados na Tabela 11. 

freqüência de 
produzidos e 



68 

friável. Est.e 1..ipo de est.ru1..ura não foi considerada como sendo um 

calo 1..1 pico. Ist.o explica a menor freQÜência de formação de calo 

nesse 1..rat.ament.o. 

A Fi~ura 13 most.ra que, mais uma vez, t.ant.o a 

\ freQÜência de embrio{;ênese quant.o a média de embrióides 

produzidos~ cont.ribuiram de forma semelhant.e para o comport.ament.o 

do parâmet.ro eficiência. 

4.6. Efeit.o da concent.ração de sacarose na indução de 

embriogênese. em meio 20D <Experiment.o 9) 

Os dados apresenLados na Tabela 12 mos1..ram que nas 

concen1..rações de 1,0 e 6,0 % a freqüência de embrio{;ênese loi 

sensl velmen1..e reduzida, rellet.indo-se na eficiência. O maior valor

de eficiência :foi encont.rado quando se suplement.ou o meio de 

cult.ura com 2 .. 0 % de. sacarose. A média de embrióides produzidos 

foi fort.ement.e reduzida com 1,0 % de sacarose. O mesmo acont.eceu 

com a :freqüência de embrióides normais. 

O cresciment.o dos calos diminuiu com o aument.o da 

concent.ração de sacarose (Fi{;ura 16) A lreqtiência de calo{;ênese 

s6 loi reduzida na concent.ração de 6,0 % de sacarose. A Fi{;ura 14 

most.ra que as cont.ribuições dos 

embrio{;ênese e média de emb::r-ióides 

parâmet.ros 

para a 

freQÜência 

eliciência 

de 

do 

processo, :foram discrepant.es, especialment.e nas concent.rações de 

sacarose maiores que 2,0 %. 

4.7. Efeit.o da concent.ração de sacarose na indução de 

embriogênese; em meio 11,.5T (Experiment.o 10) 

A Tabela 13 most.ra que quando a concent.ração de 
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Tabela 12. Efeito da concentração de sacarose na indução de 

embriogênese somática, em meio 20D (cv. 'IAS-l'). 

Concentro Preg. 
o. embr. (%) Média sacarose 

LO 9,26 2,800 

1,5 38,89 7,710 

2,0 57,14 6,040 

3,0 29,17 6,000 

6,0 1,66 5,000 

o. concentração de sacarose em 

100.0 

C[ 

~ 10.0 
.w 
() 

I.L. 
W 

. 
C[ 

() 

1.0 

.15 0.1 
::> 
o 
w 
Ir 
I.L. 

% embr. Preg. 
Efic. normais calo(%) Grau 

0,260 42,86 100,00 4,00 

3,000 83,33 100,00 4,00 

3,450 88,97 100,00 3,14 

1,750 97,62 100,00 1,25 

0,083 100,00 41,66 0,70 

% 

X Freq. embriog. e/. 

A Médio 

o Eficiiincio 

x 

O.O~------~------~------~------~----i.O 1.5 2.0 3.0 6.0 
Cone. soe. (%) 

Figura 14. Representação gráfica dos parâmetros 
embriogênese, média de embrióides 
eficiência, apresentados na Tabela 12. 

freqüência de 
produzidos e 
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Tabela 13. Efeito da concentração de sacarose na indução de 

embriogênese somática, em meio 11,5T (cv. 'IAS-I·). 

Concentro Freq. 
o-

embr.(%) Média sacarose 

1,0 26,67 6,250 

1,5 30,00 6,056 

2,0 40,00 3,458 

3,0 40,00 3,292 

6,0 3,33 1,500 

a. concentração de sacarose em 

100.0 

"" ~ w.O& ____ ~ 
IUI Ir 

() 

11. 
UI 

"" Õ 1.0 
'UI 
::fi . 
"" () 
Z 
I~ O,i 
o 
UI 
li: 
11. 

% embr. Freq. 
Efic. normais calo(%) Grau 

1,667 98,00 83,33 3,66 

1,817 100,00 95,00 3,90 

1,383 73,49 100,00 3,10 

1,317 97,47 98,33 2,05 

0,050 100,00 26,67 0,87 

% 

X Freq. embrioo . • ,. 

li Médio 

o Efieilincio 

O,O~-------r-------rl -------r------~-----
t.O t,5 2,0 3.0 6,0 

Conc. soc. (%) 

Figura 15. Representação gráfica dos parâmetros 
embriogênese, média de embri6ides 
eficiência, apresentados na Tabela 13. 

freqUência de 
produzidos e 



Figura 16. Efeit.o da concent.z.ação de sacar-ose <1~5 2,0 
; 3,0 ; 4,0 e 6,.0 %) no cz.esciment.o dos calos 
de so ja (cv. "lAS-i') obt.idos em meio cont.endo 
2A-D <20,0 IDg'/D ou 2A.5-T (11.5 IDg'/D. De 
modo geral o efeit.o da sacarose foi semelhant.e 
para os dois hoz.mônios. com as concent.ações 
menoz.es de sacarose favorecendo o cresciment.o 
dos calos. No meio com 2.4.5-T o cresciment.o 
dos calos foi proporcionalment.e menor. 
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sacarose variou de 1,0 à 3,0 % houve uma t.endência em se aument.ar 

a freqüência de embriogênese. A média de embrióides produzidos~ 

ent.ret.ant.o, apresent.ou uma t.endência opost.a. de maneira que a 

eficiência do processo não variou muit.o (Figura 15). Os maiores 

valores de eficiência :floram obt.idos nas concent.rações de 1.0 e 1~5 

% . A freqüência de embrióides normais t.endeu a se reduzir com 2,0 

% de sacarose. 

O cresciment.o do calo foi de maneira geral inibido 

pelo aument.o na concent.ração de sacarose (veja t.ambém a Figura 

16). Já a freqüência de formação de calo foi reduzida t.ant.o por 

baixa (1,0 %) quant.o por alt.a (6,0 %) concent.ração de sacarose. 

4.8. E:Ceit.o do t.ipo e da concentração de açuc.ar na indução 

de embriogênese (Expel'iment.o 11) 

Os result.ados obt.idos est.ão apresent.ados na Tabela 

14. Nenhum dos açúcares t.est.ados superou a eficiência obt.ida em 

meio suplement.ado com 3,0 % de sacarose (cont.role). Em meio com 

1,5 % de galact.ose ocorreu mort.e dos explant.es. O uso de malt.ose 

reduziu drast.icament.e a freqüência de embriogênese. mas t.endeu a 

aument.ar a média de embrióides produzidos. Soment.e a glicose na 

concent.ração de 3,0 % foi capaz de rest.abelecer a eficiência em 

ni veis comparáveis com o do cont.role (meio 11,5T-3). Não houve 

qualquer efeit.o do t.ipo de açúcar na freqüência de embrióides 

normais. 

Tant.o a freqüência de formação de calo quant.o o 

grau de cresciment.o dos mesmos não foram afet.ados pelos diferent.es 

t.ipos de açúcar, à exceção do meio com 3,0 % de glicose onde foi 

observada uma ligeira inibição dest.es processos. 
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Tabela 14. Efeito do tipo e concentração de açúcar na indução de 

embriogênese som~tica, em meio 11,5T (cv. 'IAS-1'). 

Tipo e conc. 
do açúcar 

1,5 % 
Galactose 

1,5 % 
Glicose 

3,0 % 
Glicose 

3,0 % 
Maltose 

1,5 % 
Maltose + 

1,5 % 
Glicose 

3,0 % 
Sacarose 
(controle) 

Freq. 
embr. (%) 

0,00 

21,66 

46,67 

5,00 

26,67 

55,00 

=: 
u 
Z 

IUI 

mo,o 

U 
... 10,0 
UI 

<I: 
o 
UI 
:::E . 
=: 
u 
z 

IUI 
;:) 

o 
UI 
a:: ... 

Média Efic. 

2,077 0,450 

3,107 1,450 

4,333 0,217 

3,250 0,867 

3,667 2,017 

% embr. 
normais 

96,30 

95,40 

100,00 

98,08 

99,17 

Figura 17. Representação gr~fica dos parâmetros 
embriogênese, média de embri6ides 
eficiência, apresentados na Tabela 14. 

Freq. 
calo(%) 

0,00 

100,00 

78,33 

100,00 

100,00 

100,00 

Grau 

3,15 

2,05 

3,00 

3,00 

3,15 

X Freq. embrie>g. 0/. 

Il Médio 

o Efieiincia 

freqüência 
produzidos 

de 
e 



Tabela 15. Efeito da suplementaçao com L-prolina 

embriogênese somática, em meio 11,5T-3 

'IAS-1'). 

Meio de Freq. % embr. 
cultura embr. (%) Média Efic. normais 

11,5T-3 43,75 3,238 1,417 97,06 
si prol. 

11,5T-3 + 
1,38 prol~ 

38,54 2,595 1,000 90,63 

11,5T-3 + 44,05 1,784 0,786 90,63 
2,76 prol. 

20D-3 61,11 4,440 2,861 79,36 
si prol. 

20D-3 + 44,79 3,256 1,458 54,29 
1,38 prol. 

20D-3 + 39,81 3,047 1,213 89,31 
2,76 prol. 

a. em gll 

100,0 

'" ü 
Z 

111.1 
(,) m. 
ii: 
11.1 . 
'" Õ 

'11.1 
:: 

'" 1,0 Ü 
Z 

111.1 
:::> 
S 
li: 
IL. 

0,1 -
~ 
UI 
.oi 
I 

-N • O 
~o 

I 

'" 
'" 

Figura 18. Representação gráfica dos parâmetros 
embriogênese, média de embri6ides 
eficiência, apresentados na Tabela 15. 
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na induçào de 

e 20D-3 (cv. 

Freq. 
calo(%) Grau 

100,00 3,38 

100,00 3,00 

100,00 3,00 

100,00 3,15 

94,78 3,06 

99,07 3,28 

X Freq. embriog. e,. 

NN . O 
~o 

I 

'" 

11 Médio 

o Eficiincio 

freqüência 
produzidos 

de 
e 
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Tabela 16. Efeito da suplementação com L-glutamina na indução de 

embriogênese somática, em meio 11,5T-3 (PI 374 221). 

o. 
Concentro 
L-glutamina 

0,0 

1,0 

2,0 

0.: em g/l 

Freq. 
embr. (%) 

53,70 

36,67 

40,00 

100,0 

< 
u 
Z 

IUJ 

U 

. 
< 
Õ 10.0 
UJ 
:: . 
< 
u 
Z 

IUJ 
~ 
o 
UJ 
c: 
I.L. 

Média Efic. 

4,034 2,117 

3,818 1,400 

2,750 1,100 

% embr. 
normais 

22,22 

23,81 

25,76 

Freq. 
calo(%) 

98,48 

98,33 

100,00 

Grau 

3,11 

2,00 

2,55 

X Freq. embríoQ. "/. 

lt. Médio 

o Eficiincio 

i.O~----=:::=======:::;;:;;;;;;;~_ ....... 
O 

Cone. L - glutom. (g 1I ) 

Figura 19. Representação gráfica dos parâmetros 
embriogênese, média de embrióides 
eficiência, apresentados na Tabela 16. 
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4.9. ECeit.o da suplement.ação com aminoácidos na indução de 

embriogênese (Experiment.os 12 e 13) 

76 

A Tabela 15 most.:r-a os :r-esult.ados obt.idos pa:r-a a 

L-p:r-olina. Tant.o em meio quant.o em meio 20D-3. a 

suplement.ação com L-p:r-olina não .favo:r-eceu a emb:r-iog-ênese ou mesmo 

a calog-ênese. Na ve:r-dade houve uma t.endência de inibição da 

emb:r-iog-ênese pela adição de L-prolina. Concent.:r-ação de 2~76 ID{;/l 

de L-prolina reduziu a eficiência em aproximadament.e 50 % da 

obt.ida no meio despI-ovido dest.e aminoácido. A Fig-u:r-a 18 most.ra que 

essa :r-edução se deu principalment.e pela redução do númez-o médio de 

embrióides produzidos. 

Result.ados semelhant.es foram obt.idos com a adição 

de L-g-lut.amina, t.al como most.ra a Tabela 16. Pode-se observar uma 

t..endência da adição do aminoácido em ir.ibir a eficiência da 

embriog-ênese. A freqüência de embrióides normais não foi afet..ada, 

assim como a :freqüência de formação de calo. O cresciment.o do calo 

:foi inibido por 1 1 0 mg-/l L-g-lut.amina. 

4.10. ECeit.o da adição de eH .. EM, ou EL na indução de 

embriogênese (Experiment.o 14) 

Os result-ados desse experiment.o est-ão ap:r-esent-ados 

ba Tabela 17. Não foi observado qualquer- efeit.o est.imulat.6rio 

desses compost.os org-ânicos na indução de embriog-ênese. A exceção 

do meio suplement.ado com 0,25 g-/l de EM, t.odos os meios de cult.ura 

que receberam suplement.ação apresent.aram uma t.endência de inibir a 

embriog-ênese. Também não se observou qualquer e:feit.o sig-nificat.ivo 

desses compost.os na morfolog-ia ext.erna dos embrióides, freqüência 

de calog-ênese, ou no cresciment.o dos calos formados. 
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Tabela 17. Efeito da adição de caseina hidrolizada (CH), extrato 

de malte (EM), ou extrato de levedura (EL) na indução 

de embriogênese somática, em meio 20D-3 (cv. 'IAS-1'). 

Suplemen
taçao(gjl) 

controle 

0,1 CH 

0,5 CH 

0,25 EM 

0,5 EM 

0,25 EL 

Freq. 
embr. (%) 

75,00 

76,67 

80,00 

81,67 

63,33 

68,52 

100,0 

cf 
o 
z: 

IUi 

,~ 
IJ.. 
LU 

cf 
Õ 

'LU 
~ . 10,0 
~ 
o 
z: 

ILU 
;:) 
o 
LU 
n: 
IJ.. 

1,0 
n .... ... 
;; 

Média 

6,689 

5,174 

4,167 

6,531 

4,079 

3,351 

~ 
p 
UI 

(") (") 

:r :r 

Efic. 

5,017 

3,967 

3,333 

5,333 

2,583 

2,296 

p 
!lo) 
tA 

m 
ii: 

% embr. 
normais 

94,69 

95,80 

97,00 

98,44 

99,36 

91, 13 

p 
tA 
m 
ii: 

Figura 20. Representação gráfica dos parâmetros 
embriogênese, média de embri6ides 
eficiência, apresentados na Tabela 17. 

Freq. 
calo(%) 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

Grau 

2,45 

2,80 

2,65 

2,90 

2,65 

2,00 

X Freq. embriog.-I. 

p 
!lo) 
tA 
m 
r 

to Médio 

o Eficiincio 
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Observando-se a Fi~Ul"a 20 pode-se perceber que a 

varição na eficiência da indução de embrio~ênese t.eve uma 

cont.ribuição maior da média de embri6ides produzidos do que da 

freqtiência de embrio~ênese. 

4.11. E:f'eit.o da radiação 'Y na indução de embriogênese 

(Exper-iment.o 15) . 

A Tabela 18 sumariza os result.ados obt.idos. Pode-se 

not.ar uma queda sensi vel na embrio~ênese provocada pela irradiação 

do explant.e> mesmo nas doses mais baixas de. radiação (O ~2 e 0,5 

A freqtiência de embri6ides organogra:t:icament.e normais 

(embri6ides globulares) não 10i a:t:et.ada por nenhuma das doses de 

z-adiação. A f:r-eqtiência de calog-ênese só foi a:fet.ada na dose mais 

alt.a (B,O J(R), enquant.o que o cresciment.o desses calos most.rou 

uma t.endência de :r-edução com 4,0 KR. A medida em que se aument.ou a 

dose de radiação foi observado um escurec1ment.o do explant.e. 

A Figura 21 most.ra que a freqtiência de embriogênese 

e a média de embrióides p:r-oduzidos cont.ribui:r-am de fo:r-ma 

relat.ivament.e homogênea para a eficiência do p:r-ocesso. 

4.12. E:f'eit.o de difer-ent.es meios de cult.ura na mat.uração 

dos embri6ides (Experiment.o 16) 

Os :r-esult.ados desse experiment.o est.ão sumarizados 

na Tabela 19. De modo geral, a Ireqtiência de embrióides maduros 

obt.ida foi muit.o baixa. Soment.e a adição de carvão at.ivado se 

dest.acou como um fat.or que est.imula a mat.uração dos embrióides. 

Esse eleit.o do carvão Ioi inibido pela alt.a concent.ração de 

sacarose. Nos meios cont.endo carvão at.ivado houve um maior 
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Tabela 18. Efeito de diferentes doses de radiação y na indução de 

embriogênese somática, em meio 20D-3 (cv. 'IAS-I'). 

Doses 
em KR 

0,0 

0,2 

0,5 

1,0 

2,0 

4,0 

8,0 

Freg. 
embr. (%) 

~ 
u 
z 

'UI 
u 

77,08 

39,58 

54,17 

56,25 

50,00 

27,08 

8,33 

faO,O 

~ 10,0 
<t 
Õ 

'UI 
::li . 
<t 
U 
Z 

IUI 
;:) 
o 
UI 
Ir 
\I.. 

t.O 

Média 

9,459 

3,158 

3,308 

4,074 

3,125 

1, 923 

1,250 

Efic. 

7,292 

1,250 

1,792 

2,29? 

1,563 

0,521 

0,104 

% embr. 
normais 

98,86 

100,00 

100,00 

94,55 

96,00 

100,00 

100,00 

Freq. 
calo(%) 

100,00 

100,00 

95,83 

100,00 

93,75 

100,00 

43,75 

Grau 

2,63 

2,44 

2,50 

2,69 

2,38 

1,31 

1,00 

X Freq. embriog. ·1. 
A Médio 

o Efic:iinc:io 

O. t -f--.....,--....,....--'I"""'"---r--"""I""-.......,;iF---
O 0.2 Q5 i 2 4 8 

Doses (KR) Radiação 7 

Figura 21. Representação gráfica dos parâmetros 
embriogênese, média de embrióides 
eficiência, apresentados na Tabela 18. 

freqüência de 
produzidos e 
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cresciment.o dos embrióides e os embrióides que não foram 

considerados maduros 1..inham quase sempre o format.o de uma corne1..a, 

e raramen1..e 1..inham indi cios de formação de meris1..ema apical> como 

ilus1..ra as Fig-uras 22> 23 e 24. Nos demais meios de cul1..ura os 

embrióides 1..iveram muit.o pouco cresciment.o e diferenciação. A 

adição de carvão e/ou concent.ração muit.o al1..a (10,,0 %) de açúcar 

reduziram o cresciment.o do calo no meio de mat.uração. 

4.13. Efeit.o do genót.ipo e do meio de indução:na mat.ur-ação 

dos embrióides (Experiment.o 17) 

A observação da Tabela 20 permite concluir que, 

t.ant.o o ~enót.ipo da plant.a doadora do explant.e quant.o o meio de 

cult.ura onde :foram induzidos os embrióides, a:fet.am a freqüência de 

mat.uração. Não foi obser·vada inLeração ent.re gen6t.ipo e o meio de 

indução. As menores f"reqüências de ma1..uração foram obt.idas com o 

cultivar "IAS-1' > enquant.o que os embr'ióides px>oduzidos em 

cot.ilédones imat.uros da PI 374 221 t.iveram as maiores freqüências 

de ma1..u:ração. Embri6ides produzidos em meio 11,5T-3 apresent.aram 

uma maior freqüência de mat.u:ração. Esses embri6ides quando 

classificados como maduro t.inham eixo hipoc6t.ilo-radi cula e pelo 

menos um cot.ilédone definido. assim como uma gema apical bem 

desenvolvida, com primórdios f"olia:res vis1 veis (veja Fi~ura 25). 

Já os embrióides maduros induzidos em meio 20D-3 t.inham qualidade 

inferior urna vez que o merist.ema apical era freqüen1..ement.e pouco 

eviden1..e (veja Figura 26). Est.a superioridade t.ambém ocorreu com 

os embrióides classií"icados como imat.uros. Nesse caso os 

embrióides induzidos em meio 20D-3 t.inham o format.o 1..1 pico de 

corne1..a (Figura 22) ao con1..rário dos induzidos em meio 11,5T-3 que 



81 

Tabela 19. Desempenho de diferentes meios de cultura na maturação 

de embriões somáticos induzidos em 

(cv. 'IAS-l') 

Meio de cultura 

MS + 3 % saco 

MS + 5 % saco 

MS + 10 % saco 

MS + 3 % saco + 
0,5% carvao 

MS + 10 i~ saco 
+ 0,5 carvao 

MS + 5 % saco 
+ 0,1% L-glutaru. 

MS + 5 % saco 
+ 0,15 % L.:..prol. 

MS + 3 % saco + 
0,264 rugi 1 ABA 

MS + 3 o' 7. saco + 
0,528 rugi 1 ABA 

MS + 3 % saco + 
0,264 rugi I ABA + 
0,1 % L-glutaru. 

MS + 3 % saco 
+.0,264 rugi 1 ABA 
+ 0,122 rugi 1 IBA 

Tot. embr. Tot. embr. 
tranferidos maturo (%) 

142 1 (0,7%) 

161 8 (5,0%) 

117 4 (3,4%) 

151 17 (11,3%) 

118 3 (2,5%) 

119 ° (0,0%) 

107 1 (0,9%) 

87 O (0,0%) 

89 ° (0,0%) 

81 1 (1,2%) 

100 2 (2,0%) 

Formaçao 
calo 

+++ 

+++ 

+ 

++ 

+++ 

+++ 

+++ 

+++ 

+++ 

+++ 

meio 20D-3 

Observações 

embrióides 
pequenos 

embr. forma 
de corneta 

embr. forma 
de corneta 

embri6ides 
pequenos 
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Tabela 20. Efeito do genótipo e do meio de indução na maturação 

dos embrióides. 

Genótipo 

IAS-l 

BRAGG 

DAVIS 

PI 374 221 

Média 

Meio de 

11,5T-3 

N. Embr. N. Embr. 
transf. mato (%) 

108 12 ( 13, O) 

118 26 (22,0) 

122 31 ( 25,4) 

138 64 (46,0) 

(26,6) 

indução 

20D-3 

N. Embr. N. Embr. 
transf. mat. (%) 

104 8 (8,6) 

121 12 (8,8) 

111 14 (12,6) 

113 28 (24,8) 

( 14, O) 

Média 

% Embr. 
maturos 

10,8 

16,0 

18,0 

35,4 
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eram na sua maioria embrióides em pleno processo de mat.uração 

(Fig-ura 27). Embora não t.enham sido colet.ados dados quant.it.at.ivos, 

os embri6ides do t.ipo most.rado na Fig-ura 25 g-erminaram pront.ament.e 

quando colocados em meio liquido, obt.endo-se plânt.ulas. 

Freqtient.ement.e> essas plânt.ulas I apresent.aram f10resciment.o 

precoce, corno most.ra a Fig-ura 28. Esse processo, porém, foi 

facilment..e revert..:ido mant..endo-se as plant.as sob iluminação 

const..ant..e. As plant..as obt..:idas dessa forma t..ambém mat..uraram 

normalment..e. 

4.14. Ezeit.o da luz na IRat.uração dos embrióides 

(Experiment..o 18) 

A Tabela 21 most.ra os result.ados obt.idos nesse 

experíment.o. Pode-se concluí r clarament..e que a presença de luz 

inibiu complet.ament.e a mat.uração dos embri6ides Nessas condições 

não foi possi vel de se obt.er nenhum embri6ide maduro. Não houve 

nem mesmo cresciment.o dos embri6ides que permanecerarn 

invariavelment..e no est..ádío g-lobular. 

4.15. Ef'eit.o da radiação r :na Jnat.uração dos embrióides 

obt.idos em meio 20D-3 (Experiment.o 19) 

A Tabela 22 most.ra que a r'adiação r não produziu 

um e:feit.o muit.o claro na freqtiência de mat.uração dos embri6ides, 

·embora t.enha havido uma t.endência dos embrióides obt.idos em 

explant..es irradiados t.erem a mat.ur-ação inibida. O e:feit.o mais 

claro da radiação na mat.uração :foi observado no aspect.o g-eral das 

cult.uras. Nas doses mais alt.as de radiação (0,5 e 1,0 KR) os 

embrióides considerados imat.uros eram invariavelment.e pequenos, 
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Tabela 21. Efeito da luz na maturação dos embri6ides (PI 374 221), 

Tratamento 

Fotop. 16h 

Escuro 

N. embr. 
transferidos 

107 

89 

N. embr. 
maturos (%) 

o (0,0 %) 

43 (48,0 In 

Observações 

embri6ides permane
ceram globulares 

Tabela 22. Efeito da rad iação r na ~ Co maturaçao dos embri6ides 

Dose 
(KR) 

0,0 

0,2 

0,5 

LO 
2,0 

(cv. 'IAS-l ' ) . 

N. embr. 
transferidos 

158 

26 

78 

100 

68 

N. embr. 
maturos (%) 

8 ( 5> O %) 

O (0, O %) 

2 (2,6 %) 

2 (2,0 %) 

O (0,0 %) 

Observações 

embri6iàes em forma 
de corneta 

embrióides pequenos 

embrióides pequenos 

embri6ides pequenos 



Figura 22. Embrióides de soja (cv. ~AS-1~) induzidos em 
meio 20D-3 e colocados ainda no est.á~io 

g-lobular para mat.uração em meio MS + 0,5 % de 
carvão. Vist.a lat.eral dos embrióides com eixo 
hipocót.ilo-radi cula de flni do mas apresent.ando 
cot.ilédones fundidos. semelhant.e a uma 
cornet.a. Também pode ser vist.o o suspensor (s) 

do embrióide. 
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Figura 23. Vist.a supe:.rio:.r dos emb:.ri6ides t.ipo "co:.rnet.a" 
(cv. "IAS-1~) obt.idos nas mesmas condições 
descrit.as na f"igoura ant.erior. {a} embri6ide 
sem qualquer indi cio de :Co:.rrnação de ~erna 

apical {b} :Corrna menos comum onde pode-se 
not.ar {set.a} a presença de um merist.ema apical 
rudiment.ar. 
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Figura 24. Embrioide de soja <cv. <JAS-1 1 ) obt.ido como 
descri t.o ant.eriormente ~ apresent.ando eixo 
hipoc6tilo-radi cula <h) muito bem definido e 
cotilédones <c) desenvolvido mas fundidos, 
assemelhando-se a um guarda-chuva. É 
provavebnent.e uma evolução (por cresciment.o) 
dos embrióides em forma de corneta vist.o nas 
figuras ant.eriores. 
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Figura 25. Emb:ri6ides de soja <PI 374 221} no:rmais e 
madu:ros. Os embri6ides g-lobula:res f'o:ram 
induzidos em meio 11~5T-3 e colocados pa:ra 
mat..u:ração em meio meio MS. Not..a:r a p:resença de 
emb:ri6ides com eixo hipoc6t..ilo-:radi cuia (h) 
definido, dicot..iledona:r (d) ou monocot..iledonar 
(m), assim como a presença de g-ema apical com 
primórdios f'olia:res formados (set..a). 
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Figura 26. Emb:r-i6ides de soja (PI 374 221) induzidos em 
meio 20D-3 e trans:fe:r-idos para meio de 
maturação MS + 0,5 % de carvão. (a') embri6ide 
maturo com eixo hipoc6t.ilo-radi cula e dois 
cotilédones bem definidos (b) embri6ide 
anormal com dois cot.ilédones bem definidos mas 
com eixo hipoc6tilo-radi cula reduzido (c) 
embri6ides anormais com eixo 
hipoc6t.ilo-radi cula de:finido mas apresent.ando 
cot.ilédones fundidos. 
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Figur-a 27. Embr-i6ides de soja {PI 374 221} em processo de 
mat.uração. Os embrióides foram obt.idos em meio 
11 75T-3 e colocados ainda no est.ádio g-lobular 
pa:r-a mat.uração em meio MS. (a') embrióide já 
com eixo hipoc6t.ilo-radi cula definido e com um 
cot.ilédone em formação ; (})') e (c') embri6ides 
com eixo hipoc6t.ilo-radi cula definidos e dois 
cot.ilédones proeminent.es; (s) suspensor. 
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Figura 28. Plânt.ula de 
embriogênese 
floresciment.o 
bot.ão floral. 

so ja (cv. <IAS-1 ~) 
somá 1:,ica, 

precoce. A set.a 

regenerada via 
apresent.ando 

apont.a para' um 
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desprovido de eixo hipocót.ilo-radi culas e com os 
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cot.ilédones 

f'undidos. Os embrióides imat.uros obt.idos nas doses de 0,.0 e 0 .. 2 KR 

eram maiores e apresent.avam o f'orma1.o 1.i pico (corne1.a) de 

embrióides anormais ob1.idos em meio suplemen1.ado com 

concen1.ração de 2 .. 4-0 (ver Figura 22). 

4.16. Observações organográficas e anat.ômicas 

Observando-se periodicament.e as cult.uras pÔde-se 

not.ar que > quando a indução f'oi f'eit.a em meios suplement.ados com 

concent.rações de 2,.4-0 > 5 7 0 mg-/l, f'reqUent.ement.e os embrióides 

pareciam emergir de um calo, como most.ra a Figura 29. As cult.uras 

ob1.idas em meio 50-3 most.raram um padz'ão int.ermediário, onde 

pÔde-se ver melhor- que o calo se :forma a part.ir da f'ace do 

explant.e que est.á em cont.at.o com o meio de cult.ura. A região de 

onde emergem os embrióides é cons1.it.ui da por um t.ecido mais 

compact.o e aparent.ement.e di f' erenciado, assemelhando-se, como 

most.ra a Figura 30, a um suspensor. A observação dos embriões 

somá1.icos obt.idos após a mat.uração dos embri6ides globulares 

permit.e visualizar est.a est.rut.ura com maior clareza (Figura 22). 

As observações anat.6micas deixaram claro que o calo 

não est.á envolvido na f'ormação do embrióide> mesmo nas 

concent.rações maiores de 2,4-0 (Figur-as 31 e 32). 

A Figura 33 most.ra que no explant.e, ant.es de ser 

cult.ivado em meio com auxina, a at.ividade merist.emát.ica in1.ensa só 

:foi det.ect.ada na camada unicelular da epiderme. Nas camadas abaixo 

da epiderme pÔde-se observar sinais de progressão de diíerenciação 

celular que provavelment.e originarão um 

Ent.ret.ant.o, por se t.rat.ar de t.ecido 

parênquima 

imat.uro, 

arnill f' ero. 

ainda em 
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diíerenciação, ele será reíerido genericamen1..e de sub-epiderme. 

Observou-se que os embri6ides 1..em oric;em 

mult.icelular a par1..ir de 8-12 camadas de células englobando a 

epiderme e sub-epiderme do cot.ilédone. Em meio com baixa 

concen1..ração de 2,.4-D {2 .. 5 mc;/D es1..e 1..ecido 1..em aparência 

he1..eroc;ênea, sendo íormado por urna mis1..ura de células 

diferenciadas (vacuoladas) e células embrio{!;ênicas-merist.emá 1..icas 

(Fig-ura 31). Em meio com al1..a concen1..ração de 2,.4-D G~10,O m{!;/D 

es1..e t.ecido era homog-êneo, cons1..i1..uido exclusivamen1..e por células 

embrio{!;ênicas-merist..emá t.icas 32). Essas células 

ap:r-esent..avam o íen61..ipo t.i pico de urna célula embriog-ênica com 

núcleo proeminen1..e> ocupando quase t.oda a célula, e vacúolo muit.o 

pequeno e freqtien1..emen1..e não visi vel, su{!;erindo uma int.ensa 

at..ividade merist.emá1..ica (Fig-uras 31 e 32). 

As observações anat..6micas feit..as em embri6ides 

ob1..idos em meio 2,,5D-3 indicaram uma cert..a descoordenação do 

processo de diferenciação celular. Embri6ides ainda em est.ádio . 
g-lobular já most..ravam alt..a íreqüência de células vacuoladas e 

células emb:r·iog-ênicas dist.ribui das irz-e{!;ularment.e (Figura 31). 

Evidências de vacuolização t.ambém leram encont.radas em embri6ides 

que abo:r-t..avam o desenvolviment..o em est.ádios mais avançados, mas 

ainda sem a formação do eixo hipocót.ilo-radi cuia (Figu:r-a 34). Nos 

embx'ióides com eixo hipocót.ilo-radi cuIa bem de:f'inido pôde-se not.a:r-

uma dife:r-enciação acent.uada, como most.ra a Figura 35. Tent..at.ivas 

de germinação desses embrióides result..aram na formação de 

ext.:r-ut.uras aberrant..es que , apesar de em alguns casos most.ra:r-em 

algum de organização e diferenciação, nunca :formaram 

plânt.ulas complet.as (Figura 36). 



FigUl"8 29. Cult.ura embr-iogênica de soja (cv. <JAS-1» 
obt.ida em meio suplement.ado com 10,0 rng/l de 
2,4-D Obser-va-se a formação, em t.odo o 
explant.e, de um calo :friável e liso, com t.rês 
embrióides globular-es na part.e cent.ral 
(set.a). aparent.emente originando-se do calo. 

94 



Figura 30. Co:rt.e t.:ransve:rsal de um oot.ilédone 
emb:riogênico de soja (cv. ~AS-1') obt.ido em 
meio suplement.ado com 5,0 mg/l de 2~4-D. 

Pode-se obse:rva:r a fo:rmação de um calo fr-iável 
(c) logo abaixo do t.ecido ernb:riogênico (e) de 
nat.u:reza consist.ent.e ; (eb) emb:ri6ide. 
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Figura 31. Cort.e t.ransve~sal de um cot.ilédone 
embrio,"ênico (ce) de soja (cv. 1:AS-1") obt.ido 
após 20 dias de cult.ivo em meio 2,5D-3. 
Pode-se not.ar um embri6ide globular 
originando-se a part.ir de 6-7 camadas 
decélulas da epiderme e sub-epiderme (set.a). 
Est.e t.ecido é het.ero~êneo e apresent.a células 
com sinais de dife~enciação ent.remeando as 
células merist.emát.icas. Abaixo dest.a canada 
pode-se ver as células diferenciadas do 
parênquima do cot.ilédone (explant.e).O 
embrióide apresent.a um padrão bast.ant.e 
irre~ular de células, most.rando desde células 
t.ipicament.e merist.emát.icas à células bem 
diferenciadas (vacuoladas), assim como 
est.ágios int.ermediá~ios. Veja Fi~ura 40F. 
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Figura 32. Cort.e t.ransversal de par"t,e de um cot.ilédone 
embriog-ênico de soja (cv. "IAS-i') obt.ido após 
30 dias de indução em meio 10D-3. Pode-se 
no"t,ar um embrióide emerg-indo a par"t,ir de uma 
camada de aproximadamen"t,e 10 camadas de 
célulast.ipicamen"t,e merist.emá t.icas. Abaixo 
des"t,a camada (set.a) no"t,a-se a presença de 
células desin"t,eg-radas do calo lriável que se 
lormou na reg-ião mais int.erna do 
co"t,ilédone. Veja Fig-ura 40B. 
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Figura 33. Cort.e t.ransversal de um cot.ilédone imat.uro de 
soja (cv. <IAS-i')· log'o após a dissecação. 
Pode-se not.ar a presença de at.i vidade 
merist.emá t.ica int.ensa soment.e na epiderme 
(set.a i). Nas camadas inferiores 
(sub-epiderme) pode-se observar alt.erações no 
plano de divisão celular (set.a 2) ,.com 
predomi nio para ant.iclinal, indicando 
prog'ressão de diferenciação. A superfi cie 
adaxial do cot.ilédone est.á volt.ada para cima. 
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Figur-a 34. Cort.e longitudinal de um embri6ide de soja 
(cv. ~AS-1~) obt.ido em meio 2,5D-3. Apesal" do 
embrióide most.ral" evidências de io1 cio de 
formação de cot.ilédones (c) e merist.ema. (m)~ 

pode-se no~al" uma região cent.ral, const.itui da 
de células vacuoladas, com nucléolo visi vel 
(seta) ~ de :format.os di:ferent.es, int.ermediando 
dois pró-càmbios (faixa escura). 
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Fi~ur~ .35. Cort.e lo~it.udinal em eixo hipoc6t.ilo-radi cula 
de embri6ide de soja (cv. ~AS-1~) induzido em 
meio 2.5D-S. Pode-se not.ar uma prog-ressão 
cont.inua de diferenciação formando a 
prot.oderme (p), t.ecido fundament.al (f), 

pr6-câmbio (c) e cilindro cent.ral (1) 
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Figura 36. Embri6ide obt.ido ap6s 30 dias de induç:ío em 
meio 2,5D-3 e colocado para 
mat.uração/germinação em meio MS/B5/BA, K, Z 
(0,.033 rng/D de acordo com LAZZERI et. alii 
(1985). Pode-se not.ar a :formação de calo (c) 
na base do embri6ide,. a emissão de raiz (r) e 
a ausência complet.a de cot.ilédone e folhas 
primárias, e um possi vel epic6t.ilo (set.a 1). 
Também pode ser vist.o (set.a 2) um novo 
embri6ide em formação (embriogênese 
secundária). 
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5. DISCUSSÃO 

5.1. ECeit.o das auxinas na indução de embriogênese 

Est.a pesquisa t..eve iniCio após uma t..ent..at..i v a 

Crust..rada de se r-epet..ir- o pr-imei:ro prot..ocolo publicado para a 

r-eg-eneração de plant.as de soja, via embr-iog-ênese somát.ica (LAZZERI 

et.. alii~ 1985). Assim, deu-se ini cio a uma pesquisa dos diversos 

fat.or-es que sabidament.e influenciam o processo de embriog-ênese 

somát.ica CAMMIRATO, 1.983a) e que conduzisse de uma forma racional 

a um prot.ocolo de embr-iog-ênese somát.ica em soja, para uso nas 

condições brasileiras. 

Os result.ados obt.idos no pr-esent.e t.rabalho 

most.raram um efeit.o dramát.ico do t..ipo e especialment.e da 

concent..ração de auxina no processo de embriog-ênese. Nenhum out..ro 

fat.or t.est.ado exerceu um efeit.o t.ão pronunciado. Esses result.ados 

são corroborados por out..ros t.rabalhos que relat..am um efeit..o das 

auxinas na fr-eqtiência de respost.a e na. morfolog-ia ext.erna .dos 

embri6ides (LAZZERI et ali!, 1985~ RANCH et ali!, 1986; LAZZERI et. 

alii, 1987a; HARTWECK et ali i , 1988). 

Não se obt.eve, no presente estudo, embriog-ênese 

somát.ica em meio suplementado com NAA. Uma das prováveis causas 

desse insucesso pode t.er sido uma degradação do regulador veget.al 

na aut.oclave (Tabela 6). Ent.ret.ant.o, somenLe est.e fat.o não explica 

est.e result.ado negat.ivo, uma vez que mesmo em meio suplement.ado 

com NAA est.erelizado separadament,e por filt.ração não se Íormaram 

embri6ides morfologicament.e normais. Out.ros aut.ores relat.aram 
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previament.e a incapacidade do NAA em formar embri6ides (LIPPMANN 8: 

LIPPMANN, 1984) ou mesmo t.ecido pot.encialment.e embriotl;ênico em 

soja (RANCH et. alii, 1986) Em ambos os t.rabalhos o NAA :foi 

aut.oclavado junt.ament.e com o meio de cult.ura. Di:ferenças no 

~en6t.ipo das plant.as ut.ilizadas, est.ado :fisio16~ico do explant.e, 

ou ainda dif'erença na procedência da auxina podem auxiliar na 

explicação desses result.ados con:flit.ant.es. 

A ut.ilização do 2,4,5-T em alt.as 

concent.raç5es permit.iu a suspensão da ont.otl;ênese no est.ádio 

~lobular (Tabelas 4 e !:D. Esses result.ados são corroborados por 

result.ados obt.idos por RANCH et. alii (1986). Ent.ret.ant.o, ao 

cont.rário do present.e est.udo, est.es aut.ores não apresent.aram 

dados quant.it.at.ivos que levassem em cont.a o número e a :freqüência 

de embrióides mOl':folotl;icament.e nOl'mais Out.l'a const.at.ação 

int.eressant.e :feit.a no present.e est.udo :foi que o 2,.4,5-T se most.rou 

t.ão e:fet.ivo quant.o. o 2A-D Exist.em relat.os na lit.erat.ura 

most.rando que o 2,4,5-T não é capaz de :formar embrióides em soja, 

t.ant.o em meio sólido (LIPPMANN 8: LIPPMANN, 1984) quant.o em cult.ura 

em suspensão (FINER 8: NAGASAWA, 1988). Soment.e RANCH et. alii 

(1986) haviam empregado com sucesso o 2,4,5-T, relat.ando inclusive 

uma superioridade dessa auxina em relação ao 2,4-D, quant.o à 

mor:fologia ext.erna dos embri6ides produzidos. Curiosament.e o 

2,.4,5-T não vem sendo empreg-ado em t.I'abalhos post.eriores de 

aut.oria do mesmo grupo (BUCHHEIM et. alii,1988; COLBURN et. alii, 

198(0. 

o aument.o da concent.ração de 2,4-D ou 2,4,5-T 

provocou a paralização do desenvolviment.o do embri6ide no est.ádio 

globular, ou seja, suspendeu a ont.ogênese no est.ádio globular 
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Figura 37. Represent.ação esquemát.ica dos e:fe1t.os 
observados com as di:fêrênt.es concent.rações de 
auxinas (2A-D e 2A~5-T) em cot.ilédones 
imat.ur-os de soja. A. Desenvolviment.o normal 
dos embri6ides observado~ muit.o rarament.e, sob 
baixas concent.rações de auxina. Não há 
dist.inção ent.re as :fases do processo. Essa 
mesma rot.a :foi usada por out.ros aut.ores em 
t.rabalhos ant.eriores~ empregando t.arnbém o NAA. 
B. Desenvolviment.o dos embri6ides paralisa no 
est.ádio globular ou um pouco além Observado 
fI" equent.. eme nt. e nas alt.as concent.raçêSes de 
auxina. "Nest.e caso a mat.uração se processa num 
segundo meio de cult.ura (Me 2). C. 
Desenvolviment.o dos embri6ides paralisa em 
diversos est.ádios, :formando embri6ides 
organograficament.e anormais. Freqtient.ement.e 
observado nas baixas concent..rações de auxina. 
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(Fi~ura 37). Já as baixas concent.rações de auxina, especialment.e 

de 2~4-D, parecem t.er sido insuficient.es para int.erromper a 

ont.og-ênese, result.ando num desenvolviment.o freQÜent.ement.e 

desorient.ado (precoce 7) do embrióide. 

\ 

Port.ant.o, a embriog-ênese somát.ica em soja parece 

assumir caract.erist.icas muit.o peculiares ainda na fase de indução, 

uma vez que dois caminhos podem ser seg-uidos. O primeiro seria uma 

indução com baixas concent.:r-ações , 2,4-D 

ou mesmo com NAA (10~0 mg/D (LIPPMANN & liPPMANN, 1984; LAZZERI 

et. alii, 1985; BARWALE et- alii, 1986; LAZZERI e\. alii, 1987a 

KOMATSUDA & OHYAMA, 1988). O seg-undo seria uma indução sob alt.as 

concent.rações de 2,4-D ou 2,4,5-T, tal como propost.o inicialment-e 

por RANCH et- alii (1986). Est-a distinção não t-em sido feit-a na 

lit.erat.ura e ist.o t.em gerado alg-umas int.erpret.ações errôneas ao se 

comparar result.ados de diferent.es t.rabalhos. 

5.2. Anormalidades organográficas dos embrióides 

Diversos t.ipos de anormalidades org-anog-ráficas 

foram observadas em embrióides induzidos sob baixas (~ 5 mg-/D 

concent.rações de 2,4-D (Figura 3), e em menor quant.idade com 

2,4,5-T Anormalidades na morfologia externa dos 

embrióides t.êm sido const.ant.ement.e relat-adas t-ambém para out.ras 

espécies (HALPERIN, 1966; AMMIRATO & STEWARD, 1971; KONAR et. ali i , 

1972; AMMIRATO, 1985). Em soja, embrióides com cot-ilédones 

ausent-es, ou pouco definidos, fundidos, com um único cot.ilédone. 

com eixo hipocót.ilo-radi cula ausent.e reduzido ou alargado 

t-ambém vêm sendo encont.rados. Ent.ret.ant.o, pouca at-enção foi dada à 

freQÜência dessas anormalidades e . às suas causas (LIPPMANN & 



106 

LIPPMANN, 1984; LAZZERI et. alii, 1985; RANCH et. alii,.1985; RANCH 

et. ali i , 1986; LAZZERI et. ali i , 1987a; KOMATSUDA 8: OHYAMA, 1988; 

HARTWECK et. ali i " 1988). 

A cenoura (DaucuS' car-ota L.) junt.ament.e com 

\ 

out.ras umbeli feras, é o org-anismo do qual se t.em as melhores 

informações e t.ambém em maior número, sobre os event.os 

org-anizacionais envolvidos na embriog-ênese somát.ica (AMMIRATO, 

1983b; AMMIRATO, 1986; A MMIRA TO , 1987). No present.e t.rabalho foram 

encont.radas evidências, org-anog-ráficas e anat.6micas ,que permit.em 

sUg'erir que esses event.os são muit.o semelhant.es em soja e em 

cenoura. 

A primeira f'ase do desenvolviment.o é aquela que se 

inicia com as primeiras divisões celulares e culmina com o 

apareciment.o do embrióide no est.ádio g-lobular (Fig-ura 38). Em 

cult.ura de células em suspensão de cenoura, uma célula ao ent.rar 

no processo de embrio~ênese divide-se para formar inicialment.e uma 

est.rut.ura denominada de pró-embrião (PE). Est.a est.rut.ura 

mult.icelular pode coordenadament.e formar um embrióide g'lobular,. ou 

ent.ão, cont.inuar se dividindo e f'ormando novos PE sem perder a 

capacidade embriog-êrrlca. Além disso, a formação do PE a part.ir de 

uma célula é acompanhada da :formação de um suspensor (}(AMADA & 

HARADA, 1979;. Mc WILLIAM et. alii, 1974). 

No present.e t.rabalho, não :foram encont.radas 

evidências hist.ológ-icas de origem unicelular dos embrióides. 

Ent.ret.ant.o, est.a hipót.ese não deve ser complet.ament.e descart.ada. 

Evidências de orig-em unicelular :foram encont.radas recent.ement..e em 

soja, em meio sólido suplement.ado com 10,0 mg/l de NAA. Também :foi 

evidenciado nessas condições a formação de um t.ecido com 



Figura 38. Est.ádios iniciais do desenvolviment.o dos 
embrióides de cenoura. O mesmo pode est.ar 
ocorrendo em soja, excet.o a origem unicelular 
do pró-embrião (PE) A. Todos os est.ádios 
t.ipicos pelos quais passa o PE B. Divisões 
adicionais do PE ant.es da :formação dos 
cot.ilédones e eixo hipoc6t.i1o-radi cula, 
formando dois cent.ros de cresciment.o 
adjacent.es que originarão dois embrióides 
fundidos na part.e basal. C. A :formação de mais 
de dois cent.ros de cresciment.o origina um 
agregado de múlt.iplos embrióides. D. Divisões 
adicionais e cresciment.o da part.e apical num 
est.ámo mais avançado, originando embrióides 
com dois pares de cot.ilédones dist.int.os, num 
mesmo eixo hipocót.ilo-radi cula. E e F. Formas 
observadas em soja com os embrióides ainda em 
est.ádio globular. Modificado de AMMIRATO 
(1987). 
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comport.ament.o similar ao de um PE CHARTWECK et. alli? 1988). PE 

t.ambém podem est.ar ocorrendo em cult.uras ernbriogênicas em 

suspensão (KERNS et. alii, 1986; FlNER & NAGASAWA, 1988), A 

despeit.o dest.as observações, embriogênese somát.ica com origem 

unicelular ou mult.icelular muit.o provavelrnent.e represent.arn 

pequenas variações de um mesmo processo (WILLIAMS & MAHESWARAN, 

1986). 

No modelo propost.o para CenO\.ll>8, divisões 

adicionais do PE, ant.es da formação dos cot.ilédones e do eixo 

hipoc6t.ilo-radi cula, levariam à formação de mais de um cent.ro de 

cresciment.o que se desenvolveriam em dois ou mais embrióides 

fundidos (Figura 38), No caso da soja, essas divisões celulares 

adicionais se dariam no grupo de células adjacent.es que 

coox·denadament.e originam o ernbrióide. Urna out.ra hipót.ese seria a 

formação de cent.ros de origem confluent.es ou superpost.os, ainda 

por ocasião da definição do grupo de células que ent.rariam 

coordenadarnent.e em embriogênese. Essas causas poderiam explicar o 

apareciment.o dos embrióides com eixo hipocót.ilo-radi cuIa. fundido 

em meio com baixas (:5 5 mg/D concent.rações de 2A-D (Figura 3c). 

Embora não t.enha sido possi vel de se det.erminar o moment.o exat.o em 

que essas anormalidades se originam, pode-se dizer que elas 

ocorrem ant.es do est.ádio globular. Ist.o porque elas ocorreram, 

mesmo em condições de alt.as concent.rações de auxinas, onde se 

lormaram predominant.ement.e embrióides globulares (Figura 9). 

A segunda fase engloba a fase de mat.uração do 

embrióide, ou seja, a :formação dos primórdios cot.iledonéU'es, o seu 

cresciment.o , a diferenciação celular iniciando a formação dos 

t.ecidos, e a formação dos merist.emas apical e radicular. 
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Figura 39. Anormalidades observadas em cot.ilédones de 
embrióides de cenoura, decorrentes de 
alt.erações no t.amanho do merist.ema e/ou do 
prolong-amento das divisões celula.t-es após a 
:formação dos primórdios cot.iledonares. Na 
embriog-ênese normal o pró-embrião (A) cresce 
at.ravés de divisões celulares e event.ualment.e 
um "anel" aparece na part.e apical (In de onde 
emerg-em os primórdios· que crescem para formar 
os dois cot.ilédones separados «D. No 
embrióide maduro a g-ema apical apical se 
localiza ent.re os dois cot.ilédones (D). A 
cont.inuação das divisões celula.t-es ent.re os 
dois cot.ilédones result.aria em cot.ilédones 
fundidos (E). O prolongament.o das divisões 
ant.es da formação do anel orlg-lnaria mais de 
dois cent.ros (F) merist.emát.icos (primór'dios) e 
cot.ilédones múlt.iplos «D. Um prolongament.o 
maior das divisões result.aria em cot.ilédones 
íundidos (H). A ocorrência de poucas divisões 
celular-es no pró-embrião íormaria um anel de 
cresciment.o merist.emá t.ico menor, com um único 
primórdio cot.iledonar (I) e port.ant.o um único 
cot.ilédone (K) que t.ambém pode est.ar íundido 
{J}. Vacuolização premat.ura das células (L), 
com ou sem pr·olongament.o nas divisões 
celulares t.ambém pode aument.ar o anel 
cot.iledonar. Esses mesmos event.os podem est.ar 
ocorrendo em embrióides de so ja. Adapt.ado de 
AMMIRATO (1987). 
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Ent.ret.ant.o, alguns dest.es event.os podem ser premat.uro, at.rasado, 

ausent.e, ou prolongado no t.empo, alt.erando assim a seqüência 

normal do desenvolviment.o divisão celular, cresciment.o e 

diferenciação (AMMIRATO, 1987). 

Diversas anormalidades foram encont.radas, no 

present.e est.udo, na formação dos cot.ilédones dos embrióides 

(Figura 3). Essas mesmas anormalidades foram relat.adas em 

embrióides de cenoura, decorr-ent.es de anor-malidades na for-mação 

dos cent.ros de cresciment.o mer-ist.emát.icos no est.ádio globular-. que 

post.eriorment.e or-iginarão os pr-imór-dios cot.iledonar-es (Figura 39). 

O pr-olong-ament.o das divisões celular-es no t.empo 

levar-ia à formação de cot.ilédones fundidos CFigur-as 3g e 39E). Se 

ist.o ocor-r-er- ant.es mesmo da definição dos cent.ros merist.emát.icos, 

ent.ão ir-ão surgir os embrióides com cot.ilédones múlt.iplos (Figuras 

3d e 39G), ou com cot.ílédones int.eirament.e fundidos (Figuras 3e e 

39H). Analogament.e~ a redução nas divisões celulares levar-ia à 

formação de um único cot.ilédone (Figuras 3b e 39J). Uma 

vacuolização premat.ura das células t.ambém provocar-ia uma expansão 

nesses cent.rQs merist.emát.icos, t.al como most.r-a a Figura 39L. No 

present.e t.r-abalho foram encont.radas diversas evidências 

hist.ológicas de vacuolização precoce em embrióides produzidos sob 

baixas concent.rações de 2,4-D (Figuras 31 e 34). 

A observação anat.ômica de embr'ióides que most.raram 

desenvolviment.o acerit.uado do eixo hipocót.ilo-radi cuIa, sem no 

ent.ant.o o desenvolviment.o dos cot.ilédones e do merist.ema apical, 

revelou uma diferenciação hist.ol6gica premat.ura (Figura 35), 

quando compar-ada com um embrióíde maduro normal. Nesse caso, 

det.ect.a-se clar-ament.e um feixe de células merist.emát.icas ao longo 
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(pró-câmbio ~ 

precursor do sist.ema vascular). que se bifurca na alt.ura dos 

cot.i1édones (HARTWECK et. alii, 1988). A expansão precoce do eixo 

hipocót.i1o-radi cula~ formando ernbrióides organograficament.e 

semelhant.es aos da Fi~ura 3, t.ambém t.em sido apont.ada por out.ros 

aut.ores como causa de anormalidades em embrióides CCHê::E .& 

CANTLIFFE, 1988). 

5.3. Efeit.o do ABA e do DA na indução de embriogênese 

Uma vez ident.iflcadas as anormalidades nos 

embriÓides, o próximo passo seria cont.rolá -las. Diversos 

component.es do meio de cult.ura afet.am o processo de embriogénese 

CAMMIRATO, 1983b; RANCH .& PACE, 1988). Foi t.ent.ada a adição de BA 

(uma cit.ocinina) e de ABA no meio de indução, afim de se melhorar 

a morfolo~ia externa dos embrióides produzidos sob baixas 

concent.rações de 2A-D (Tabela 10), A redução observada na 

:freqliência de embrio~énese e no número de embrióides era, at.é 

cert.o pont.o, esperada. O ABA t.em ação ant.ag6nica à ação das 

auxinas CBIDWELL, 1974), e result.ados semelhant.es haviam sido 

previament.e relat.ados para a suplement.ação com BA CLIPPMANN .& 

LIPPMANN, 1984), Esses result.ados est.ão de acordo com os 

result.ados obt.idos mais recent.ement.e por out.ros aut.ores (LAZZERI 

et. ali i , 1987a; KOJl-iATSUDA .& OHYAMA, 1988), Ent.ret.ant.o, KOMATSUDA & 

OHYAMA (1988) relat.aram uma melhoria da mor:fologia ext.erna dos 

embrióides em meio suplement.ado com 0,1 mg/l de BA. Já o ABA, 

quando adicionado ao meio de indução não a:fet.ou a morfologia 

ext.erna dos embrióides (LAZZERI et. alii,. 1987a), Nesse últ.imo caso 

a concent.ração de ABA ut.ilizada :foi bem menor (0,1 ~/D que a 
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utilizada no present.e t.rabalho~ podendo explicar as diferenças 

encont.radas. A redução na f'reqtiência de embri6ides normais 

provavelment.e t.enha se dado at.ravés de uma supressão na at.ividade 

merist.emát.ica e/ou indução precoce de diferenciação celular, uma 

I 

vez que nessa concent.ração de 2,4-D já se t.em uma alt.a freqüência 

de embrióides ~lobulares na classe dos embrióides considerados 

normais. Todavia, não foram procuradas evidências hist.oló~icas que 

pudessem comprovar est.a hipót.ese, ficando ai uma s~est.ão para 

t.rabalhos fut.uros. 

A manut.enção de part.e das cult.uras suplement.adas 

com ABA no escuro foi t.est.ada a fim de se verificar se a presença 

de luz pudesse est.ar inibindo uma possivel mat.uração dos 

embrióides, induzida pela presença de ABA no meio de cult.ura. Est.a 

hipót.ese foi baseada no fat.o de que em t.rabalhos ant.eriores a 

mat.uração dos embrióides havia sido feit.a no escuro (RANCH et. 

alii, 1985; GHAZI et. alii~ 1986). 

Embora est.e experiment.o t.enha indicado de ini cio um 

efeit.o iíÚbit.ório do ABA e do BA na embrio~ênese (quant.it.at.iva e 

qualit.at.ivament.e), esses result.ados devem ser vist.os com caut.ela. 

Ist.o porque esses re~uladores ve{;et.ais f'oram adicionados em meio 

de indução cont.endo auxina. Um possi vel efeit.o est.imulat.ório 

desses reg-uladores de cresciment.o no processo de mat.uração só 

poderia ser melhor esclarecido com a separação das 1'ases de 

indução e mat.uração. Ist.o 1'oi f'eit.o post..eriorment.e. 

o insucesso em se obt.er, sob baixas concent.rações de 

auxina, embrióides maduros e normais> em quant.idade sat.is1'at.ória, 

direcionou a pesquisa para a embriog-ênese sob alt.as concent.rações 

de auxina (Fig-ura 37 B). 
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5.4. Efeito dos demais fatores na indução de embriogênese 

o efeif.,o obf.,ido com o uso de alf.,as concenf.,rações de 

auxina oferece uma oporf.,unidade única para se modular de maneira 

eficienf.,e o processo de embriogênese. A maf.,uração pode ser f.,raf.,ada 

1 

como uma fase disf.,inf.,a no processo. Esf.,a foi a razão pela qual se 

deu ênfase , no presenf.,e f.,rabalho. em se obf.,er um prof.,ocolo de 

embriogênese somáf.,ica que produzisse de inicio exclusi v amenf.,e 

embri6ides no esf.,ádio globular, ao conf.,rário da maioria das 

mef.,odologias previamenf.,e relaf.,adas (LIPPMANN &: LIPPMANN, 1984; 

LAZZERI ef., alH, 1985; BARWALE et. alii, 1986). Esse objef.,ivo 

inicial foi plenamenf.,e af.,ingido, obt.endo-se embri6ides 

perfeit.amenf.,e globulares, isolados e em quanf.,idade adequada para 

se prosseguir com os est.udos CT abelas 4 e 5). Os embrióides 

obf.,idos (Figuras 6 e 9 ) foram mor:fologicamenf.,e superiores aos 

obf.,idos por out.ros auf.,ores que se ut.ilizaram de 

concent.rações de auxinas CRANCH ef., alii, 1986; HARTWECK ef., alii, 

1988). 

Procurou-se verificar se ,os resulf.,ados iniciais 

obt.idos eram genóf.,ipo-especi fico ou se exist.ia alguma int.eração 

genóf.,ipo X meio de culf.,ura (i f.,em 4.2.), variando-se as auxinas 

ut.ilizadas. Além disso, cont.inuou-se a caract.erizção do processo 

de embriogênese somá f.,ica, visando-se def.,erminar ouf.,ros fat.ores que 

pudessem afet.ar o processo. Após os result.ados obt.idos com o 

Experiment.o 7 (1 t.em 4.4.) est.a caract.erização :foi feit.a para a 

embriogênese induzida preferencialment.e por alt.as concent.rações de 

2,4-D ou 2,4,5-T, indist.int.ament.e, uma vez que as duas auxinas 

produziram e:feif.,os qualit.at.ivos muif.,o semelhant.es (i t.em 4.1.) 

o fort.e efeit.o do genót.ipo da planf.,a doadora do 
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t.em sido 

I'elat.ado em out.I'os t.:r·abalhos (LAZZERI et. alii~ 1986; BARWALE et. 

ali i , 1986; KOMATSUDA 1988; PARROT et. alii, 1989). 

Quant.o à int.eração genót.ipo X meio de cult.uI'a (nesse caso o t.ipo e 

concent.I'ação de auxina), o único est.udo do gêneI'o exist.ent.e não 

relat.a qualqueI' int.eração ent.re o genót.ipo da plant.a doadora do 

explant.e e o t.ipo de açúcar empregado no meio de cult.ura (RANCH et. 

alii, 1986). 

A inibição observada na eficiência da embriogênese, 

causada pela ausência de luz na fase de indução em meio 20D-3 

(Tabela 9), é corroborada po:r- result.ados obt.idos pOI' out.:r-os 

aut.ores, t.ant.o sob alt.as concent.rações de 2A-D (RANCH et. alii, 

1986) quant.o com NAA (LAZZERI et. alii, 1987b). Ent.ret.ant.o, o mesmo 

não acont.ece com os result.ados opost.os obt.idos na baixa 

concent.ração de 2A-D. Não exist.em comparações na lit.e:r-at.ura 

feit.as nest.as condições, assim como não exist.em :r-elat.os da 

influência da luz na mor-fologia ext.erna dos embrióides. Deve-se 

dizer ainda que, out.ros aut.ores, embora não t.enham invest.igado o 

efeit.o da luz na embriogênese ,. mant.iveram suas cult.uras 

permanent.ement.e no escuro (BARWALE et. ali!, 1986~ KERNS et. alii, 

1986; BARWALE &: \ifIDHOLM, 1987). 

Tant.o em meio suplement.ado com 2A-D quant.o com 

2,4,5-T, houve um eíeit.o ma:r-canLe da posição do e"'rplant.e no meio 

de cul-t..ura na eíiciência de embriogênese (Tabela 11). A inoculação 

:feit.a na posição abaxial :foi sempre supe:r-ior, no aspect.o 

quant.it.at.ivo. Houve uma t.endência, em meio com 11,5 mg/l de 

2,4,5-T, de se diminuir a íreqüência de embrióides normais. Es-t..e 

aspect.o pode ser considerado irrelevan-t..e uma vez que em valores 
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embri6ides 

produzidos) a eficiência é clar-ament.e superior com o explant.e na 

posição abaxial. Est.a dependência da orient.ação do explant.e 

provavelment.e reílet.e diferenças no est.ádio de diferenciação 

celular em que se encont.ram as diversas células do explant.e 

(HART'WECK et. alii, 1988). Esses result.ados est.ão de acordo com os 

dados recent.ement.es apresent.ados por COLBURN et. alii (1988) > mas 

discordam em part.e dos dados apresent.ados por HARTWECK et. ali i 

(1988). Esse aut.or salient.ou que, sob alt.as concent.rações de 2A-D 

(25,0 mg/D. e com o explant.e na posição abaxial, ocorre uma maior 

produção de embri6ides. Ent.ret.ant.o, a grande maioria dos 

embri6ides se originou da part.e cent.ral dos cot.ilédones e eram 

mor:fologicament.e anormais. Nessas mesmas condições, os embri6ides 

obt.idos no present.e est.udo t.ambém se orig-inaram da part.e mais 

cent.ral do cot.ilédone. Porém eles 

períeit.ament.e g'lobulares (Tabela 

eram 

4 e 

quase 

Figura 

invariavelment.e 

6 ). Est.as 

discrepâncias provavelment.e est.ão relacionadas com o gen6t.ipos 

ut.ilizados e com o "est.ado íisio16g-ico da plant.a doadora do 

explant.e". Est.es aspect.os serão discut.idos post.eriorment.e. 

RANCH et. alii (1986) íoram os únicos aut.ores a 

apresenLarem result.ados sobre o eíei t.o da concent.ração de sacarose 

em meio suplement.ado com alt.as concent.rações de 2,4-D. 

Ent.ret.ant.o, :foram avaliadas soment.e duas concent.rações de açúcar 

(3,0 e 6,0 %). Também não :foi avaliado o número de embri6ides e 

nem a freqüência de embri6ides mor:fologicamenLe Os 

result.ados obt.idos cont.rast.am com os obt.idos no present.e est.udo 

(Tabelas 12 e 13). De aco!>do com os aut.ores, a concent.ração de 6,0 

% de sacarose íoi superior à de 3,0%. Evidências de que 
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concen1..r-ações maior-es do que 1,.5 2,.0 % de sacar-ose inibem a 

embrio(!;ênese 1..ambém foram relat.adas em meio com baixas 

concen1..rações de 2A-D (LIPPMANN & LIPPMANN, 1984) ou com NAA 

(LAZZERI e1.. alH, 1987b). 

Em exper-ime~1..os subsequen1..es ,no present.e est.udo, 

foi usada a concent.ração de 3,,0 % de sacar-ose,. apesar- de 

concent.r-ações menor-es t.er-em dados maiores valores de eficiência 

(Tabelas 11 e 12). Ist.o por-que havia uma p:z'eocupação de que t.ant.o 

um cr-esciment.o demasiado do calo, quant.o um número excessivo de 

embr-ióides por- cot.ilédone pudessem cr-iar- alg"um impediment.o fi sico 

para a mat.\U'ação dos embr-ióides. A concent.ração de 3,.0 % de 

sacar-ose permit.iu r-eduzir- est.es parâmet.ros, sem compr-omet.er muit.o 

a eficiência, especialmen1..e em meio suplement.ado com 2,4,5-T 

(Tabelas 11 e 12). 

Nenhum dos açúcares t.est.ados foi superior à 

sacarose (Tabela 14). Esses r-esult.ados est.ão de acordo com out.ros 

t.rabalhos que compar-aram sacarose e g-licose, sob baixas 

concent.rações de 2,4-D (LIPPMANN & LIPPMANN, 1984) ou com NAA 

(LAZZERI et. alii, 1987b). Ent.ret.ant.o, exist.em relat.os de que 

malt.ose (6,0 %) ou (!;licose (3,,0 %) podem dar- melhores respostas 

(RANCH et. alii, 198!D. Result.ados conflit.ant.es t.em sido relat.ados 

t.ambém no caso de cult.\U'as de embriões zigót.icos in vitro. Al(!;uns 

aut.or-es apont.aram um maior cresciment.o do embrião quando o meio 

foi suplement.ado com g"licose no lUg"ar- de sacarose (ACKERSON, 

1984b). Evidências de que a sacarose é o açúcar preferido pelo 

embrião zi(!;ót.ico foram dadas em out.ras pesquisas (LICHTNER &. 

SPANSWICK, 1981; RAINBIRD et. ali!, 1984; DYER et. ali!, 1987), 

Exist.em relat.os de que a L-prolina não afet.a a 
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freqüência de embriogênese somát.ica em soja , usando-se tanto NAA 

(BARWALE et. alii~ 1986) quant.o 2A-D em meio sólido (GHAZI et. 

alii. 1986) ou liquido (FINER & NAGASAWA, 1988). Esses result.ados 

corroboram os result.ados obt.idos no present.e t.rabalho (Tabela 15), 

mas discordam dos obt.idos em out.ras espécies como o milho e a 

cenoura (ARMSTRONG & GREEN, 1985). O fat.o dessas espécies serem 

reç;eneradas invariavelment.e por embriogênese indiret.a (via 

formação de um calo friáveD pode ex-plicar est.as diferenças. 

Dados referent.es à suplement.ação com L-glut.amina 

não foram report.ados para a soja, em condições de embriogênese 

somát.ica em meio sólido. Decidiu-se invest.igar o efeit.o desse 

aminoácido porque exist.em evidências de que é 

import.ant.e no desenvolviment.o do embrião zigót.ico in vitro 

(RAINBIRD et. ali i , 1984; DYER et. alii, 1987). Recen1..ement.e foi 

relat.ado que a L-glut.amina es1..imula a embriogênese em cult.ura 

embI'iogênica em suspensão (FlNER & NAGASAWA, 1988). O fat.o se 

t.rat.ar de dois sist.emas diferent.es de regeneração pode explicar 

explicar est.a diferença. 

Um efeit.o semelhant.e ao da adição de aminoácidos 

foi encont.rado na suplement.ação com OH, EL ou EM (Tabela 17). Mais 

uma vez não exis1..em relat.os na lit.erat.ura de embriog-ênese em soja 

a esse respeit.o. Ent.ret.ant.o, em espécies como, p. ex., o cacau 

(Theobroma cacao), a adição de CH 1'oi imprescindivel na obt.enção 

de embriogênese somát.ica CNOVAK et.alii, 1986). 

O processo de indução de embriog-ênese somát.ica em 

soja se most.rou muit.o sensi vel à radiação r (Tabela 18) quando 

comparado com out.ras espécies, como p. ex. em Citrus sinensis, 

onde t.rat.ament.o com doses de 2,0 KR prat.icament.e não diferiu do 
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cont.I'ole (PASQUAL et. alii~ 1984). O efeit.o delet.éI'io da I'adiação 

na mat.uração dos embx'ióides de soja (Tabela 22) não foi conclusivo 

e deve ser melhor invest.igado~ usando-secult.ivax-es e meio de 

cult.ura com maires fI'eqtiência de mat.uração. Ent.ret.ant.o, um efeit.o 

inibit.6rio da radiação na diferenciação de embri6ides foi 

relat.ado em Citr-us sinensis (PASQUAL, 1985). apesax- de out.ros 

aut.oI'es (SPIEGEL-ROY &: KOCHBA. 1973) t.erem I'eport.ado um efeit.o 

est.imulat.6rio da radiação r na diferenciação com doses de 0,5 e 

1,0 KR. Assim. o uso de radiação r como uma forma de se aument.ar a 

freqüência de obt.enção de somaclones em soja não se most.rou uma 

alt.ernat.iva muit.o promissora. 

5.5. Fat.ores envolvidos na mat.uração dos embri6ides 

A mat.uração do embrióide em soja pax-ece independer 

da suplement.ação do meio de cult.ura com reguladoI'es veget.ais 

(Tabela 17). Um efeit.o benéfico do BA na morfologia externa do 

embri6ide foi relat.ado recent.ement.e (KOMATSUDA &: OHYAMA, 1988), 

Ent.ret.ant.o, nesse t.rabalho o BA foi usado ainda no meio de indução 

que. poI' sua vez, eI'a suplement.ado com NAA e não com 2,4-D. Havia 

uma cert.a espect.at.iva de que a adição desse regulador veget.al 

pudesse auxiliar a mat.uração. Em Tr-ifolium r-epens o BA alt.era a 

polaridade celular e os planos de divisão (MAHESWARAN &: WILLIAMS, 

1985). Est.es event.os est.ão envolvidos no processo de dile:r'enciação 

celular e· mat.uração de embri6ides (AMMIRATO, 1987), Além disso, o 

BA se most.rou indispensável na conversã.o de embri6ides globulares 

de avelã (Cor-ylus aveHanaL.) em plânt.ulas (PEREZ et. alii,1986). 

Por out.ro lado, o cult.ivo in vitr-o de embriões zigót.icos imat.uros 

de soja, ainda no est.ádio globular, t.ambém não foi favorecido pela 
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adição de BA no meio de cult.ura (TILTON 8: RUSSELL? 1984), 

corz.oborando assim os z.esult.ados obt.idos no present.e est.udo. 

No caso do ABA, diversos aut.ores t.em sUg'erido um 

e:feit.o est.imulat.6rio dest.e reg'ulador veget.al na mat.uração dos 

embrióides de soja (RANCH et. alÚ, 1985; RANCH et. ali!, 1986; 

GHAZI et. alii, 1986) ou mesmo de out.ras espécies como , p. ex., a 

cenoura (AMMIRATO ,1983b). Na verdade, os t.rabalhos :feit.os com 

soja :foram inspirados nas evidências de que o ABA est.á envolvido 

na reg'ulação da embriog'ênese zig6t.ica in vivo 

1984a) e no cresciment.o de embriões zig6t.icos 

(ACKERSON, 1984b). Ent.ret.ant.o, o signi:ficado 

da soja 

imat.uros 

z.eal do 

(ACKERSON, 

in vitro 

ABA na 

embriogênese zig6t.ica ainda é discut.i vel, uma vez que out.ros 

t.rabalhos não con:firmam est.es result.ados (OBENDORF et. alii, 1983; 

TILTON &. RUSSEL, 1984; DYER et. alií, 1987). 

Os dados são insu:ficient.es para excluir 

complet.ament.e um envolviment.o do BA ou do ABA no processo de 

embriogênese somát.ica em soja. Provavelment.e, os embrióides possam 

est.ar sínt.et.izando est.es 

adequadas, dispensando a 

reguladores veget.ais em quant.idades 

suplement..ação exógena. Os resultados 

obt.idos no present.e t.rabalho são corroborados t.ambém por t.rabalhos 

recent.es onde a mat.uração :foi :feit.a em meios de cult.ura livre de 

reguladores veget.ais, após indução em meio suplement.ado com NAA 

(PARROT et. alii, 1988), ou com 2,4-D em alt.as concent.rações CFINER 

&. NAGASAWA, 1988; BUCHHEIM et. alii, 1988). 

O e:feit.o bené:fico observado com a adição de carvão 

at.ivado no meio de cult.ura (Tabela 17) pode ser explicado pelas 

conhecidas propriedades dest.e compost.o em 

orgânicas (AMMIRATO, 1983a). Ist.o sugere, 

adsorver subst.âncias 

junt.ament.e com as 
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observações :feit.as ant.eriorment.e> que a mat.uraçã.o de embri6ides 

globular-es induzidos sob alt.as concent.rações de auxina {no caso o 

exclusi vament.e, de uma remoção coordenada da 

auxina. Dest.a maneira se garant.e uma passagem progressiva da :fase 

de divisão celillar (células merist.emát.icas) para a fase de 

diferenciação celular (células vacuoladas, et.c.). Nos t.rat.ament.os 

onde houve cresciment.o dos calos pode t.er ocorrido t.ant.o um 

impediment.o de nat.Ul'eza fi sica quant.o qui mica par-a a mat.Ul'ação. 

Nesse últ.imo caso, provavelment.e a :formação do calo no meio de 

indução t.enha aument.ado o carreament.o de auxina, ou mesmo a 

si nt.ese de auxina. Est.a hipót.ese é sust.ent.ada pelo :fat.o de que 

calos de soja acumulam grandes quant.idades de horm6nios (WRIGHT e't 

alii, 1986). Seria in'teressant.e que se conduzisse est.udos de 

ma'turaçã.o com embrióides isolados do explan'te, ao cont.rário do que 

:foi :fei'to no present.e es'tudo. Esse procediment.o demanda, 

e nt.ret.ant. o > a remoção dos embrióides do explant.e, ainda no est.ádio 

globular. Nesse est.ádio os embrióides ainda são pequenos, 

requerendo muit.o t.empo e cuidado na manipulação. 

Três out.ros :fat.ores se mos'traram import.ant.es na 

mat.uração dos embrióides o genót.ipo do explant.e, o meio de 

indução, e a luz (Tabela 21). Nesse últ.imo caso o e:feit.o foi 

marcant.e. A presença de luz inibe comple'tament.e o processo de 

mat.uração. Out.ros aut.ores t.ambém :fizeram ma'turação dos embrióides, 

induzidos sob alt.as concent.rações de 2,4-D, no escuro· (RANCH et 

alii, 1985; GHAZI e't alii, 1986). Ent.ret.ant..o, dados compara'ti vos 

com a mat.uração feit.a na presença de luz não :foram apresent.ados. 

Embriões zigót.icos ainda em est.ádio globular ou de "coração" 

t.ambém foram previament.e cult.ivados no escuro CTILTON &: RUSSEL, 
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1984). 

A inibição na mat.uração veriflcada no meio com 

2~4-D, quando comparado com meio de 

2,4,5-T (Tabela 21), pode est.ar lig-ada 

indução suplement.ado com 

a uma maior produção de 

calo no meio 20D-3, como discut.ido ant.eriorment.e. Out.ra 

possibilidade seria um ef'eit.o diret.o da alt.a concent.ração de 

auxina no embrióide. Est.a hlpót.ese é sust.ent.ada t.ambém por 

r-esuH .. ados r-ecent.es most.r-ando que uma exposição prolongada ao NAA 

<10 afet.ou a morf' olog-ia ext.erna dos ernhrióides. Os 

ernhrióides t.iveram problemas na 1'ormação do merist.ema apical 

(PARROT et. alii, 1988). O f'at.o de se t.er usado, no present.e 

t.rabalho, concent.rações dif'erent.es das duas auxinas não permit.e 

uma conclusão mais precisa. Porém, deve-se t.er em ment.e que 17,5 

mg/l de 2,4,5-T inibiram drast.icament.e a indução de embriogênese 

(Tabela 5), most.rando-se assim ser uma auxina bast.ant.e f'ort.e. 

Assim, est.es dados podem sugerir t.ambém que os possi veis ef'eit.os 

prejudiciais à mat.uração produzidos pelo 2,4,5-T seriam, de alguma 

f'orma, menores ou mais 1'acilment.e revers1 veis. Um ef'eit.o 

inibit.ório do 2,4-D na mat.uração de ernhrióides 1'oi sugerido em 

out.ras espécies (HALPERIN & WETHERELL, 1964; FUJIMURA & KOMAMINE, 

1980; EVANS et. alii, 1981). Em embrióides de soja induzidos com 

10,,0 mg/l de NAA ou 2,0 mg/l de 2,4-D (uma concent.ração baixa) 

,não houve uma cont.ribuição do t.ipo de auxina na freqüência de 

g-erminação dos embrióides (KOMATSUDA & OHYAt>1A, 1988). Melhores 

est.udos devem ser f'eit.os para responder est.a quest.ão, t.omando-se o 

cuidado de se dist.ing-uir as 1'ases de indução e mat.uração. 

Não exist.em dados na lit.erat.ura sobre o e1'eit.o do 

genót.ipo na mat.uração dos embrióides em soja. Diversos est.udos t.em 
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relat.ado di:ferenças genot.i picas na freQÜência de germinação <RANCH 

et. alii, 1985; KOMATSUDA 8: OHYAMA, 1999~ PARROT et. ali i , 1989; 

SHOEMAKER & HAMMOND, 1988). Est.es result.ados provavelment.e est.ão 

reflet.indo diferenças na rnat.uração, uma vez que a morfologia 

I 

ext.erna dos embrióides e a freqüência de germinação est.ão 

fort.ement.e correlacionadas (LAZZERI et. ali i , 1987b; HARTWECK et. 

alii, 1988; PARROT et. alii, 1988). Fica evident.e assim que o 

present.e t.rabaLho deve ser seguido por uma pesquisa para se 

ident.ificar, no germoplasrna brasileiro de soja, cult.ivares que 

melhor se adapt.em à met.odologia aqui desenvolvida. 

5.6. Origem dos embri6ides 

As observações anat.6micas feit.as no present.e 

est.udo sugerem que os embrióides obt.idos em soja, t.ant.o em baixa 

quant.o em alt.as concent.rações de auxinas (2A-D ou 2,4,5-T), t.em 

origem mult.icelular a part.ir de células da epiderme e sub-epiderme 

(Figuras 31 e 32). As alt.as concent.rações de auxina parecem formar 

um t.ecido merist.emát.ico mais uniforme, sem a presença de células 

não merist.emát.icas (vacuoladas), ao mesmo t.empo em que devem 

assegurar o est.ado merist.emát.ico por mais t.empo, evit.ando uma 

diferenciação celular precoce, p. ex., uma vacuolização precoce. 

Out.ras evidências t.ambém corroboram essa hipót.ese : A elevação da 

concent.ração de auxina aument.ou principalment.e o número de 

embrióides formados (Tabelas 4 e 5), com a freqtiência de 

embriogênese permanecendo relat.ivament.e const.ant.e. Assim, seria 

razoável se admit.ir que o pot.encial embriogênico do explant.e já 

est.aria pré-det.erminado (PEDe) e que a auxina só est.aria 

cont.ribuindo para que um grupo dessas células ent.rassem e se 
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mant.ivessem coordenadament.e em divisão celular (WILLIAMS 

MAHESWARAN, 1986). Além disso, o aument.o na concent.ração de auxina 

reduziu o cresciment.o do explant.e e a formação de prot.uberâncias 

(Figura 7). que provavelment.e eram cent.ros embriogênicos mal 

sucedidos na divisão celular. For~ções semelhant.es a essas foram 

encont.radas em out.ros t.rabalhos, sob baixas concent.rações de 2,4-D 

(LIPPMANN &: LIPPMANN, 1984; HARTWECK et. alH, 1988). 

Também parece est.ar descart.ada a hipót.ese do 

envolviment.o do calo na formação do embrióide, especialment.e nas 

baixas concent.rações de auxina (Figura 31). Nas concent.rações 

maiores de auxina parece haver uma rápida proliferação do calo nas 

células da sub-epiderme (fut.uras células parênquimá t.icas abaixo da 

epiderme) (Figuras 30 e 32). O fat.o dos parâmet.ros relat.ivos à 

embriogênese responderem, na maioria dos experiment.os, de maneira 

independent.e da freQÜência de calogênese e do grau de cresciment.o 

dos calos (Tabelas 4 ,9 ,11, et.c.), t.ambém pode ser considerado 

uma evidência indiret.a da embriogênese via diret.a. 

Alguns aut.ores haviam sugerido a embriog-ênese indiret.a 

em soja, em meio suplement.ado t.ant.o com NAA (BARWALE et. ali i , 

1986) quant.o com alt.as concent.rações de 2,4-D (GHAZI et. alii, 

1986), Ent.ret.ant.o, est.es aut.ores basearam-se apenas em observações 

morfológicas 

hist.oI6gicas. 

das cult.uras, sem 

Observações dest.a 

apresent.arem evidências 

nat.ureza podem levar à 

int.erpret.ações err6neas (Figura 29). Deve-se dizer t.ambém que a 

manut.enção dest.es calos friáveis isoladament.e em meio de indução, 

jamais produziu embrióides ou mesmo t.ecido embriogênico (dados não 

apresent.ados) . Recent.ement.e foram apresent.ados r·esult.ados 

(HARTWECK et. ali i , 1988), com base em observações hist.oI6g-icas, 
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que corroboram est.as hipót.eses de embriogênese via diret.a e origem 

mult.icelular dos embri6ides, sugeridas no present.e est.udo. 

A Fi~ura 40 sumariza esquemat.icament.e o que foi 

discut.ido acima, assim como no i t.em 5.4. , propondo um modelo para 

a origem e desenvolviment.o dos embrióides a part.ir de cot.ilédones 

imat.uros de soja. O esquema most.ra a formação concomit.ant.e de calo 

e de embri6ide. Ent.ret.ant.o, esses processos se most.raram 

independent.es, e port.ant.o podem evoluir assincronicament.e. Além 

disso, o próprio processo de indução de embriogênese most.rou-se 

ser dessincronizado (i t.em 4.1.2.). Ist.o explica as diferenças 

observadas na formação do calo e do embri6íde quando se compara as 

Fi~uras 32 e 40B. 

5.7. Estado fisiolÓgico do explante 

Um cuidado mui 1...0 especial deve ser t.omado ao se 

est.abelecer cult.uras embriogênicas de soja. As plant.as doadoras do 

explant.e devem est.ar vigorosas e sadias. Tent.at.ivas de se induzir, 

no present.e t.rabalho, embriogênese somát.ica a part.ir de plant.as 

que sofreram algum t.ipo de est.resse, especiaiment.e fot.operi odo 

curto e/ou baixas t.emperat.uras, foram mal sucedidas (dados não 

apresent.ados), Nessas condições mesmo concentrações muit.o alt.as 

(20 ~/D de auxina (2.4-D ou falharam em induzir 

embrióides perleit.ament.e globulares. Os embrióides obt.idos nest.as 

condições eram em menor número e apresent.avam as mesmas 

anormalidades observadas, sob condições normais, nas baixas 

concent.rações de 2,4-D. Um explante em boas condições apresent.ava 

o t.amanho ideal e ao mesmo t.empo uma coloração verde clara, sendo 

facilmente isolado da t.est.a da semente (a t.esta ainda não est.ava 
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Modelo proposto para origem dos embrióides do soja a partir de cotíledones imaturos. 
A. Grupo de células embriogênicas pre-detgrminadas (seta 1), na epiderme e sub
~pioerme da face abaxial dO explante. B. Sob altas concentraG6es de auxina (2,4-0 ou 
2,4,5-T) estas celulas readquirem a capacidade meristemática (células escuras). Na 
face adaxial as células não embriogénicas respondem ás auxinas formando calo (seta 
al. C e D. Progressões da embriogénese e da calogênese. As altas concentra~ões de 
duxin. interompem a ontogénese no estádio globular do desenvolvimento por assegurar~ 
~StQQO meri~temàtico das células. E. Sop baixas concentra~ões de duxina, falhas na 
lnou~ão ou na manuten~ão da atívidad~ meristemàtica levariam à diferencia~ão precoce 
das células. descordenando o grupo de células embriogênicas. F e G. A vacuoliza~io 
celular precoce é um dos eventos envolvidos na diferencia;io, levando a um maior 
crescimento das estruturas e interrompendo a ontogénese frequentemente em estádios 
pds-;lobulares. Diversos tipos morfo16gicoB de embri6ides podem 52 formar,dependendo 
da intensidade com que a difer'enciac;ão precoce ocorra. 
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int.imament.e aderida no embrião). 

Essas observações muit.o provavebnent.e est.ã.o 

relacionadas com o que t.em sido denominado na lit.erat.ura de 

"est.ado fisio16~ico (ou ont.o~enét.ico) do explant.e", e que 

cert.ament.e y·eflet.em um det.erminado est.ado ~enét.ico-bioqui mico 

único que permit.e que as células ent.re corret.ament.e no processo de 

embrio~ênese (WILLIAMS &: MAHESWARAN, 1986; RANCH &: PACE, 1988). 

Elas podem expliCaI- di:fe:r-enças al~umas vezes observadas ao se 

comparar result.ados de um mesmo t.rat.ament.o em experiment.os 

di:ferent.es (veja o desempenho do meio 20D-3 nas Tabelas 4, 9,. 18), 

assim como result.ados discordant.es obt.idos em out.ros t.rabalhos 

(COLBURN et. alii, 1988). Out.ros aut.ores t.ambém relat.aram variações 

consideráveis nos result.ados obt.idos com um mesmo t.:r-at.ament.o em 

expe:r-iment.os di:ferent.es (LAZZERI et. alii 1987 a e b). Esse aspect.o 

t.ambém pode se:r- evidenciado ao se comparar :r-esult.ados :r-elat.ados em 

di:fe:r-ent.es t.:r-abalhos de um mesmo ~:r-upo de pesquisa {veja 

:r-esult.ados obt.idos po:r- LAZZERI et. alii (1987a e b), HARTWECK et. 

alii (1988), e ,PARROT et. alii (1988) na Tabela 23). 

O fort.e e:feit.o do g-en6t.ipo da plant.a doado:r-a do 

explant.e t.ambém pode ser uma conseqtiência do est.ado :fisiol6~ico da 

da mesma, levando-se em consideração que cada ~en6t.ipo deve t.er 

sua maior ou menor adapt.ação a uma det.erminada condição ambient.al. 

5.8. Considerações finais e perspect.ivas futuras 

Com base nos result.ados obt.idos no present.e est.udo 

:foi est.abelecido um prot.ocolo para a re~eneração de plânt.ulas de 

soja via embrioG;ênese somát.ica.. e que est.á apresent.ado na Fi~ura 

41. Est.a met.odolo~ia t.em se most.rado reproduzi vel nas nossas 



Tabela 23. Valores· relatados na literatura para os parâIDetros média de 
e1iinr i ~ ides por coti lédone Ole), frequênc: ia de embr i ogênese (F), 

eficiência (D, frequencia de maturação (Ma), e frequencia dE' 
gerlll i nado Hi). 

Refet-enc ia Àm: ina F Me t Ma" G 
Ilt i 1 !zadab m (nO) {nO) CO m 

------------------------ ---------- --------
RANCH et al j i, 1985 2,4-1) í5,0) 67 n.r. e 

fI.O 89 69 

GHAZI et al i i 1 1986 2,4-0 a~,0) 59 2,42 i,i5 n.r 'ih 
.. 'ti 

LAZZERI et ai; i ,i987a e b 2,4-[1 (5,~) 60 3,40 2,04 ,"l 
.ã..J n.f. 

NHR 0.0,0) 98 3,63 3,36 5H5il" fI.f. 

KOMTSUDA (, 0HYAl'íA, 19BB 2,4-l) {2,01 95 (53) 3,50 fl.r fI.r 5B~(9) 

NAR (l\J,0) Q" :1.) (451 ' ...,. 
11 r 1 fl.f fl.f. 5B 

HARTWEC et a1 i i, 198B 2,4-1) (25,0) O.f.!: li ,13 fiar l 5 n.f .. 
MAR U~,0) fI.f. 2,08 D.r. ">, 

fI: "1;; ,:)1 

PARROT et a~l . t :; i98f; NAA (1O,0; fi.r, 01 57 fi.f l f1;íll fL,f 

SHOEHAKER & HHMiíOND, 1988 2,4-D (2O,O) n.r. fl.r. n.r" 38 le 

ESTE ESTUDO 2,4-0 (2~,0) o.::. (77) 9,46 7,3{í 25 flllfll 'w.'J. 

27 4,5-T UL5) 8i (65) 9,64 67 22 .!.' ri := r "'te-

--------------------------------------------------------------------------------

a: valores máximos relatados fiOS referidos, trabalhos, [Df<· diferentes genótIPos, 
meios de cultura. etc. 

b: (mglll 
c: nâo foi relatado 
ti: engloba a frequéncia de E<llibroides IDorfologicar!ente nOni?dS nos caso:, em que a 

maturii~âo r&o fo! separada das outras faSES 

e: valorES obtidos nas condições onde se obteYE' ti maior IDrdia de embrioides por 
e}:p hnte 

f: "ao fo i d! st 1 119U l do o IDE' i o Em qUE' os E'flDr i ó i !lE'S f oram ;.;rod'lZ! dos 
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condições. Deve se dizez- t.ambém que ela ainda é passi vel de sez-

melhoz-ada com a conclusão de novos est.udos, sobret.udo 

ident.i:ficação de g-enót.ipos mais eficient.es na indução e/ou 

mat.uração dos erobrióides. 
, 

Três aspect.os devem ser considerados import.ant.es na 

exploração da variação somaclonal com fins de melhorament.o 

g-enét.ico. Um g-rande número de plant.as deve ser regenerado e 

avaliado, devido à t.endência de produção de linhagens inferiores 

(LEE et. alii. 1988). Em seg-undo lug-ar, a maioria das espécies onde 

vem sendo relat.ada a ocorrência de variação somaclonal são 

reg-eneradas poz- embriog-ênese via indiret.a (SCOWCROFT et. ali i , 

1987). Análises cit.ológicas feit.as em calos de diversas espécies 

most.ram a ocorz-ência de um grande número de inst.abilidades 

cromossômicas (BAYLISS, 1980; KRIKORIAN alii, 1983). 

Ent.ret.ant.o, não exist.e ainda nenhum est.udo que compare as 

freqüências de variação somaclonal obt.ida via diret.a com a obt.ida 

via indiret.a. Além disso, a ocorrência de variação somaclonal já 

foi relat.ada em soja (BARWALE & WIDHOLM, 1987), mesmo com uma 

provável origem dos embrióides via diret.a (HARTWECK et. alii, 

1988). O t.erceiro aspect.o a ser considerado seria a origem 

unicelular dos embrióides, import.ant.e para se evit.ar a formação de 

quimeras. Aqui pode est.ar a maior limit.ação da met.odologia 

desenvolvida no present.e est.udo. No único relat.o de variação 

somaclonal em plant.as de soja, os embrióides foram induzidos em 

meio suplement..ado com 10,0 mg-/l de NAA (BARWALE & WIDHOLM, 1987), 

Nessas condições os embrióides podem t.er' orig-em unicelular, embor-8 

a orig-em mult.icelular parece ser o modo de orig-em mais freqüent.e 

(HARTWECK et. alii, 1988). Diant.e dessa falt.a de conheciment.o sobre 
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as causas exat.as da variação somaclonal (SCOWCROFT et alii, 1987), 

e da carência de I'elat.os de ocoI'I'ência de variação somaclonal em 

soja, o aspect.o preponderant.e passa a seI' a obt.enção de um ~I'ande 

número de plant.as que pudessem seI' examinadas quant.o a ocoI'I'ência 
, 
de alt.eI'ações ~enét.icas. A met.odolo{:;ia desenvolvida no pI'esent.e 

est.udo apI'esent.ou um ~I'ande pot.encial nesse aspect.o, com 

result.ados que indiscut.ivelment.e superam os I'elat.ados at.é o 

pI'esent.e moment.o na lit.erat.u:r·a (Tabela 23). 

A obt.enção de plant.as t.ran{:;ênicas foi recent.ement.e 

relat.ada em soja, usando-se o sist.ema de re{:;eneração via 

o:rgano~ênese em nó cot.iledonaz· . Todavia, as f:reqtiéncias de 

t.I'ansfoI'mação obt.idas fo:ram muit.o baixas, e houve a p:rodução de 

quime:ras (HINCHEE et. alii, 1988; Mc CABE et. alii, 1988). As 

plant.as "I'egeneradas dessa foI'ma sabidament.e t.em o:ri~em 

mul1..icelular (WRIGHT e1.. alii, 1986). Esse mesmo p:roblema ocoI'z'e 

com a met.odolo~ia aqui desenvolvida. Tal fat.o pode compI'omet.er a 

obt.enção de plant.as 1..:ransgênicas a part.i:r de co1..ilédones imat.UI>os 

infect.ados por As;robacterium tumefasciens (OWENS & CRESS, 1985; 

OWENS & SMIGOCK, 1988). Para con1..oI'nar esse pI'oblema , pode:ria ser 

usado um esquema de "embrio{:;énese somát.ica secundáI'ia", semelhan1..e 

ao empI'e{:;ado na obt.enção de plan1..as trans{:;ênicas de nogueira 

(Julsgans resgia L.) (Mc GRANAHAN, 1988). A Figura 42 esquema1..iza 

es1..e sist.ema adapt.ado à met.odologia desenvolvida no pr·esent.e 

t.rabalho. Para ist.o seria import.ant.e se obt.er um grande número 

inicial de embrióides t.ot.al ou parcialment.e t.ransformados. Esses 

embrióides serviriam de inóculo (explant.es) para um novo ciclo de 

embriogênese somát.ica. A embriogênese se daria em meio cont.endo um 

ant.ibiót.ico, p. ex. a kanamicina, para garant.ir que soment.e as 
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z.egi5es t.z.ans:loz.madas (o gene para resist.ência à kanamicina 

acompanharia o g-ene que se deseja int.roduzir) se dividam e ent.rem 

num novo ciclo de embriogênese. O uso de meio selet.ivo t.ambém :foi 

indispensável na obt.enção de plant.as t.ransgênicas a part.ir de nó 

cot.iledonar de soja (HINCHEE et. alii. 1988). Embora o present.e 

est.udo não t.enha invest.igado a embriogênese secundária, ela :foi 

recent.ement.e caract.erizada em soja (FINER 8: NAGASAWA, 

1988). 



131 

\ 

1. Inocular cot.ilédones imat.uros com 3 a 6 mm de compriment.o em 

meio 11.5T-3, na posição abaxial. 

2. Após 25-30 dias, t.ransferir os explant.es cont.endo embrióides 

perfeit.ament.e globulares para mat.uração em meio MS sólido 

+ 0,5 % de carvão at.ivado. Remover um pouco do calo friável que 

se formou concomit.ant.ement.e com os embrióides. 

3. Após 45 dias de mat.uração, remover os embrióides 

morfologicament.e normais (com pelo menos um cot.ilédone definido, 

eixo hipot:ót.ilo-ra<;li cula desenvolvido e gema apical evident.e) 

para germinação em meio MS liquido, com agit.ação suave, 

t.rocando-se o meio semanalment.e. 

4. Após 15-21 dias t.ransferir· as plânt.ulas para meio MS sólido 

(para um maior desenvolviment.o t.ant.o da rai z quant.o da part.e 

aérea) e em seguida para pequenos vasos com vermiculit.a, 

regando-se com solução nut.rit.iva de Hoagland. As plant.as bem 

est.abelecidas são t.ransferidas para vasos com t.erra. 

Figura 41. Prot.ocolo ut.i1izado para a re~eneração de plânt.ulas de 
soja via embrio~ênese somát.ica 



Colocar cot.ilédones imat.uros de soja 
11,5T-3 para indução de embrio~ênese 

merist.emá. t.ica) 

2-5 dias 

em meio 
(at.ividade 

Transformar células da epiderme e sub-epiderme 

(usando o "revolver de ~enes" ou A. tume fasciens) 
com plasmi deo cont.endo os g-enes NPT II e OUSo 

Ret.ornar os cot.ilédones para meio 11,5T-3 cont.endo 
Kanamicina para complet.ar indução de embrio~ênese 

~ 25 dias 

Embrlóides ~lobulares t.ot..al ou, mais 
provavelment.e, parcialment.e t.ransformados 

Mat.uração em meio MS com Kanamicina, no escuro 

~ 40 dias 

Germinação 
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Figura 42. Esquema geral de um possi ve} prot.ocolo para a 
t.ransformação de soja, via embriogênese somát.ica. NPT 
II neomicina íosfot.ransfer'ase, confere resist.ência 
à kanamicina GUS = f3 glucoronidase, permit.e 
ident.ificar visualment.e as células e t.ecidos 
t.ransformados. Uma out.ra possibilidade seria 
dispensar a et.apa de mat.uração dos embrióides ent.re 
um ciclo e out.ro> ou mesmo o uso de cult.ura 
embrio~ênica em suspensão recent.ement.e descrit.o. 
Modi:ficado de McGRANAHAM (1988). 
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6. CONCLUSOES 

I • Foi possi vel de se obt.er um prot.ocolo reproduzi vel <veja FigUl"a 

41) para a regeneração de plânt.utlas de soja via embriogênese 

somát.ica. Essa met.odologia se most.rou quant.it.at.ivament.e muit.o 

promissora para fut.uras aplicações em t.rabalhos de obt.enção de 

somaclones e/ou de plânt.as t.ransg-ênicas de int.eresse para a 

Genét.ica e Melhorament.o da Soja. Além disso. o processo de 

embriogênese somát.ica evidenciou, nas condições do present.e 

t.rabalho> algumas caract.er! st.icas : 

Alt.as concent.rações de auxina <10-25 rng/l de 2,4-D ou 11.5-17.5 

mg/l de 2,4.5-T ) int.errompem a ont.ogênese do embrióide no est.ádio 

globular. provavelment.e por assegtlr'ar o est.ado merist.emát.ico das 

células. 

. Baixas concent.rações dest.as auxinas promovem um desenvolviment.o 

(cresciment.o e diferenciação) precoce dos embrióides formados. 

originando embrióides organograflca e anat.omicament.e anormais. A 

vacuolização é um dos event.os celulares envolvidos. 

Os embrióides t.em origem diret.a e mult.icelular 

células da epiderme e sub-epiderme do cot.ilédone . 

a part.ir de 

. A sacarose, em concent.rações variando de 1.0 - 2,0 % é o açúcar 

que proporciona maior ef'iciência de indução de embriogênese. 
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· A indução de embrios-ênese é muit.o sensi vel à radiação r .A dose 

de 0,2 KR se most.rou a mais adequada para fut.uros t.rabalhos 

visando a obt.enção de somaclones. 

A adição de L-t;lut.amina, L-prolina, casei na hidrolizada, ext.rat.o 

de malt.e, ou ext.rat.o de levedura não est.imula a indução de 

emb:r·iot;ênese. 

o explant.e deve ser colocado no meio de cult.ura na posição 

abaxial. Não se observou int.eração ent.re o meio de cult.ura e a 

posição do explant.e. 

· O ABA e o BA ex6g-enos inibem lort.ement.e o processo de indução de 

embrios-ênese sob baixas concent.rações de 2,4-D e não favorecem a 

mat.uração dos embri6ides g'lobulares induzidos sob alt.as 

concent.rações da auxina. 

Tant.o a indução de embrios-ênese quant.o a mat.uração dos 

emb:r'i6ides são lort.ement.e aiet.adas pelo s-en6t.ipo da plant.a doadora 

do explant.e. Não se evidencia int.eração ent.re t;en6t.ipo e o meio de 

cult.ura (t.ipo e concent.ração de auxina). 

• A luz favorece a indução de embriot;ênese sob alt.as concent.rações 

de 2A-D, mas inibe complet.ament.e a mat.uração dos embrióides. 

Embri6ides induzidos por 2,4,5-T t.em maior freqüência de 

mat.u:r·ação e são morí'olog'icament.e superiores aos induzidos em meio 

suplement.ado com 2,4-D. 
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