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Com o objetivo de se analisar as alterações 

fenotípicas provocadas e também a origem e a herança do ca

ráter pol iembrionia em mi lho, foram realizadas as seguintes 

avaliações: 1- anâl ise do teor de Óleo de sementes monoembriô 

nicas e pol iembriônicas; 2- avaliações fenotí picas de plan

tas múltiplas durante seu desenvolvimento e 3- estudos embrio 

lógicos e genéticos em progênies pol iembriônicas. Estas foram 

obtidas através do cruzamento da população ESALQ-POLI-VD2 que 

apresenta o caráter em estudo, com linhagens que apresenta

vam genes marcadores, e não possuem poliembrionia. 

Nas anâl ises do teor de Óleo empregou-se o me

todo de Ressoninct� Magnética Nuclear (RMN). A embriogênese 

foi estudada através da Técnica de Clareamento, desenvolvida 

por HERR (1971). A herança do caráter foi analisada nas ge

ràções F 1, F 2, F 3, retrocruzamento, progênies S 1, de irmãos-ge.!:_ 

manos e meios- irmãos obtidas de plantas múltiplas. As análi-
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ses genéticas foram realizadas através da contagem do numero 

de plântulas mültiplas por progênie, presentes em testes de 

germinação. 

Os resultados obtidos indicaram que não há di

ferença entre o teor de óleo de sementes monoembriônicas e p� 

l iembriônicas. A pol iembrionia origina-se através de cliva 

gem e proliferações do pró-embrião, que surgem durante sua 

diferenciação. A metodologia empregada na identificação do 

tipo de progênie, na contagem do número de progênies 

briônicas e na determinação da frequência do caráter 

po 1 i em-

nestas, 

subestimou os valores reais devido a competição entre- os em 

briões não permitindo sua germinação. Desta forma não foi 

possível identificar-se um modelo genético que explique os 

dados obtidos. E n t reta n to, os r e s u 1 ta d os sugerem que o c a r a -

ter poliembrionia em milho apresenta um aspecto qualitativo, 

referente i presença ou ausência de pol iembrionia em proge-

nies, sendo provavelmente controlado por um ou

dois genes. Há também um aspecto quantitativo caracterizado 

pela presença de uma série de genes de efeito aditivo, que 

possivelmente controlam a frequência ou o grau de poliembrio

nia em progênies pol iembriônicas. 
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With the aim of assessing of phenotypic 

alterations promoted by and also the origin and the inheritance 

of the polyembryonic trait in maize, the following studies 

were carried out: 1- analysis of the oil content of mono - and 

polyembryonic seeds; 2- phenotypic evaluation of multiple 

plants during their development and 3- embryological and 

genetic studies in polyembryonic progenies. These were obtained 

by crossing the ESALQ-POLI-VD2 population, that is 

polyembryonic, with inbred 1 ines that presented gene markers 

and did not show polyembryony. 

The analysis of oi 1 content was done by the 

NMR (Nuclear Magnetic Ressonance) procedure. The embryogenesis 

was studied through Clearing Squash Technlque developed by 

HERR (1971). The inheritance of the polyembryonic character 

w as a n a 1 y se d t h r ou g h t h e F 1 , F 2 , F 3 , b a e k e r os s , S 1 , ha 1 f-s i b 

and full-sib progenies, obtained from multiple plants. The 

genetics analysis were carried through by counting multiple 



plants present in the germination tests. 

The results are indicative that there is no 

difference between oi l content of mono-and polyembryonic 

seeds. The polyembryonic behavior is originated through the 

cleavage and cells proliferation in the proembryo, that 

appears during the differentiation stage. The methodology 

employed in identifying the progenie type, in counting the 

number of polyembryonic progenies and in determining the 

frequency of the trait in them, underestimated the real 

values. This was due to the competitlon among the embryos, 

not allowing, therefore, their germination. Thus it was not 

possible to identify a genetic model to explain these data. 

Nevertheless the results suggest that the 

polyembryony trait in maize presents a qualitative aspect, 

referring to the presence or absence of polyembryony in 

progenies. lt is probably controled by one or 

two genes. lt also presents a quantitative aspect, 

characterized by the presence of a series of genes with 

aditive effect, that possibly control the frequency or the 

degree of polyembryony in polyembryonic progenies. 



1. INTROOUÇAO

A pol iembrionia, ou ocorrência de mais de um 

embrião em um Único óvulo, foi descoberta pela primeira vez 

no gênero Clt�u� por Leeuwenhoek, em 1719, e desde então tem 

sido relatada em muitas espécies, por vários autores. Este fe 

nômeno pode ocorrer em qualquer tipo de semente, variando in

tra e interespécies em frequência, origem e tipos fenotípicos 

observados. 

Entre as angiospermas, excetuando-se as famí-

1 ias Anacardiaceae, Betulaceae, Myrtaceae, Rosaceae e Ruta

ceae onde a pol iembrionia é frequente, ela nao e uma caracte-

rística comum. Embora seja observada em um grande número de 

espécies,sua frequência de ocorrência é baixa. 

Vários autores têm observado que a pol iembrio

nia pode ter mais de uma origem, resultando de diferenciação de 

células do integumento ou nucelo em embriões, clivagem e pro-



1 iferação do zigoto, pró-embrião ou embrião, 

partenogênico de uma ou mais células haplóides 

. 2. 

desenvolvimento 

do saco em 

brionário,em adição a oosfera,presença de mais de uma oosfera 

em um mesmo saco embrionário ou existência de dois ou mais sa 

cos embrionários em um mesmo óvulo. 

Tem-se observado que os processos que dão ori

gem a sementes pol iembriônicas, através do desenvolvimento de 

células haplóides do saco embrionário, resultando em plantas 

haplóides, ocorrem em várias espécies, inclusive em milho. 

Atualmente,os haplóides em plantas têm desper

tado grande interesse entre os melhoristas, devido a possibj_ 

lidade de utilizá-los na obtenção de híbridos. Os haplóides, 

sendo duplicado�, constituem-se em linhagens altamente homozj_ 

góticas que,em cruzamento com 1 inhagens complementares, resul 

tam em híbridos heteróticos. 

Entre as tecnologias desenvolvidas na busca de 

haplóides encontram-se a cultura de óvulos e anteras, cruza

mentos interespecificos, irradiação dos grãos de pólen, poli-

nizações tardias, fusão interespecífica de protoplastos e

técnicas de eliminação de cromossomos através de cruzamentos 

intergenéricos. Todos estes métodos são artificiais, aprese� 

tando uma série de 1 imitações. 

O fato da pol iembrionia poder ser uma fonte natu 

ral de haplóides tem incentivado o desenvolvimento de várias pe1, 
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quisas com o objetivo de identificar-se a origem e a herança 

deste caráter. Entretanto,11gumas particularidades da pol ie.!!!, 

brionia tais como baixa frequência de ocorrência e variação 

nos tipos de plântulas múltiplas obtidas, têm dificultado es 

tes estudos. 

Em milho, além da possibilidade de obter-se ha 

plóides,alguns autores observaram que as sementes po1 iembri� 

nicas apresentavam maior teor de óleo e proteínas que as mo

noembriônicas,sendo também altamente prolíficas. Sugeriram e� 

tão que a poliembrionia seria um caráter desejável 

dos e variedades melhoradas para aumento do teor 

(PESEV & PETROVI C, 1976). 

em híbri 

de óleo 

O surgimento deste caráter na população de mi

lho Dentado Composto levou SILVA et alii (1971) a iniciar os 

estudos de origem e herança da pol iembrionia nesta população. 

Neste contexto, os objetivos do presente trab� 

lho foram dar continuidade aos estudos iniciais, determinando 

a origem do caráter e, através dela, as possibilidades de 

obter-se haplóides, o valor das sementes para emprego em pro

gramas de melhoramento visando a elevação do teor de óleo e a 

identificação da herança do caráter. 
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2. REVISAO DE LITERATURA

2. 1. Embriogênese em milho

Com a final idade de tornar mais claras as dis

cussoes que se seguirão neste trabalho, serão feitas inicial

mente, algumas considerações sobre a embriogênese em milho. 

As informações apresentadas a seguir estão ba

seadas nos clássicos trabalhos de RANDOLPH (1936) e KIESSELBACH 

(1949) ,onde a embriogênese em mi lho foi detalhadamente estuda 

da. 

O milho apresenta um Único saco embrionário em 

cada espigueta feminina. No n ucelo jovem, observa-se freque� 

temente uma fileira axial de células que termina em uma célu

la sub-epldermal, denominada de arquesp6rio. Esta divide-se 

mi taticamente e aumenta de tamanho, diferenciando-se em célu

la-mãe do megásporo (CMM)� que, por sua vez, divide-se meio

ticamente, originando quatro megásporos hap16ides(KIESSELBACH, 

1949). 
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Dos quatro megasporos formados, os três próxi

mos a micrófi la degeneram-se, sendo que o quarto persiste, 

transformando-se na primeira célula do saco embrionário. Es-

ta sofre três divisões mitóticas, originando um saco embrioná 

rio octonucleado. 

Três destes nücleos localizam-se na extremidade 

micropilar, originando duas sinérgidas e a oosfera, e outros 

dois localizam-se no centro do saco embrionário, formando dois 

nücleos polares. Os três restantes, movem- se para a extremi-

dade chalá zica, sofrem divisões mitóticas, originando um gru-

po de 20 a 40 células antipodais. O saco embrionário 

constituído (Figura 1) está pronto para ser fertilizado. 

Figura 1 - Saco embrionário maduro. 250x. 
(KIESSELBACH, 1949). 

assim 
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A ferti I ização pode oco rrer até 25 ho ras apos 

a polinização, dependendo do comprimento do estilo-estig ma e 

da temperatura ambiental (RANDOLPH, 1936). 

Em mi lho oco rre dupla ferti 1 ização logo apos o 

tubo polínico pen etrar no ·s aco embrio n ário. Esta e resul

tante da fusão da oosfera co m o pri meiro núcleo esper mático e 

fusão dos núcleos polares com o segundo núcleo esper mático do tubo 

polín ico, logo após a penetração deste no s aco e mbrio n ário. O zi 

goto sofre s ua primeira divisão mitótica 10 a 12 horas apos a ferti 

l ização,quando já existem de 4 a 32 núcleos livres de c élulas do 

endosperma (RANDOLPH, 1936). 

N o  perí odo de 2 a 5 dias,após a pol inização,há um a� 

m en to con si d e r áv e 1 do ovário sem ocorrer mudanças apreciáveis na  s ua 

for ma, m as no período de 5 a 10 dias observa-se uma elongação pron un

ciada da cariopse jovem e um rápido crescimento do endos per m a. 

N o  estágio de 10 dias, o endosperma expande-se até 

ocupar cerca da metade do nucelo,contudo, o embrião permanece ainda 

relativ a mente pequeno. No período de 10 a 20 dias o aumento do endos 

per ma  ocorre a uma taxa maior que o crescimento do embrião. Nos perí� 

dos de 2 0  a 40 dias o crescimento do embrião é rápido, cess a ndo por 

volta dos 45 dias. 

2.1.1. Ontogenia do embrião em milho 

O pr ó-embrião, fo r mado pela divisão do zigoto, 

e con stituído in icialmente d e  uma célul a apical l enticular e 
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e uma célula basal três a quatro vezes maior que a 

Em condições de 25 ° - 30° c', RANOOLPH (1936) observou 

horas após a polinização, o pró-embrião apresenta-se 

a 6 células. 

primeira. 

que, 42 

com 5 

O crescimento do· pró-embrião, neste período, 

ocorre através de divisões celulares que não seguem um padrão 

ordenado ou definido. 

Durante o periodo de 4 a 8 dias apos a polini-

zaçao o crescimento do pró-embrião é intenso na região apical, 

onde ocorrem várias divisões celulares, enquanto que na re-

gião basal, elas sao em menor numero. Como resultado, obser-

va-se a formação de uma estrutura claviforme (Figura 2). 

B 

Figura 2 -

e D E F G 

Pró-embriões nos estágios de 4 a 10 dias após a PQ 
linização, em secções longitudinal-radiais: A - 4 
dias; B - 5 dias; C - 6 dias; D - 7 dias; E - 8 dias; 
F -9 dias; G - 10 dias. A - E, 225X; F e G, 200x. 
(RANOOLPH, 1936). 
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Não observa-se nenhuma diferenclação no pro-e� 

brião até o estágio de 8 �ias. As divisões celulares ocorrem 

aleatoriamente, sem orientação definida das células filhas. No 

ta-se uma diminuição acentuada do tamanho das células, acompa

nhada pelo seu aumento rápido em número. 

A diferenciação inicia-se entre 8 a 9 dias apos 

a polinização (RANO OLPH, 1936; KIESSELBACH, 1949), progredin-

do rapidamente. Nesta etapa forma-se uma epiderme definitiva 

sobre a região apical, que progride gradualmente para a região 

ocupada pelo suspensor. A primeira diferenciação observada e 

a formação de paredes celulares anticlinais no tecido epider

m ia 1 . 

O eixo embrionário é observado pela primeira 

vez nos embriões com 9 a 10 dias após a pol inização,através de 

um grupo de células localizadas na fase anterior, logo abaixo 

do ápice do embrião. A intensa divisão destas células provo-

ca uma taxa de crescimento maior que das outras células do em

brião, isto resulta no desenvolvimento de uma protuberância na 

face anterior. 

Aos 13 dias, observa-se que o único grupo de 

células meristemáticas formadas diferenciam-se em dois grupos 

distintos: um superior, que refere-se aos primórdios da plúmu-

la e um inferior, sendo o primórdio radicular (RANOOLPH, 1936). 

Entre 13 e 14 dias há um crescimento acentuado 
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do suspensor e do escute lo (Figura 3, C-D). Durante o período 

de 14 a 20 dias aparecem o coleoptile e os primórdios foliares 

(Figura 3, D-H). O coleopti lo desenvolve-se rapidamente, ass� 

mindo a forma de uma estrutura de revestimento que envolve os 

primórdios foliares. 

A primeira folha aparece abaixo do ponto meris 

temático, em direção oposta ao primórdio do coleoptile. A. se

gunda folha aparece acima do ponto meristemático, em posição 

exatamente oposta a primeira folha (Figura 3, H). 

As folhas continuam a formar-se durante o pe-

ríodo de 25 a 45 dias após a polinização. Neste período a

radícula revestida pela coleorriza, diferencia-se totalmente 

(Figura 3, 1-K). Em geral, a cariópse de mi lho torna-se morfo 

logicamente madura, entre 45 e 50 dias após a polinização. 

2.2. Poliembrionia 

Pol iembrionia, ou ocorrência de mais de um em 

brião em uma semente, foi primeiramente descoberta por 

leeuwenhoek, em 1719, quando observou que sementes de laranja 

continham dois ou mais embriões (WARDLAM, 1955). 

Desde sua descoberta, a pol iembrionia tem sido 

relatada em diversas espécies, gêneros e familias de angiospe� 

ma. Tem-se observado que este fenômeno pode ocorrer em qual-
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Figura 3 -Embriões em secções longitudinal-radiais, no está-
gio de 10 a 45 dias após a polinização: A -D, está-
gios de 10, 12, 13 e 14 dias; E -H, estágios de 14, 
16, 18 e 20 dias (C - Coleópti le, 11 e 1 2 - primór

dios da primeira e segunda folha da plântula); 1 - K,

estágios de 25, 35 e 45 dias após a polinização. 
A - D, 60x; E -H, 25x; 1 - K, 12x. (RANDOLPH, 1936). 
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quer tipo de semente, variando em frequência, intra e inte-

respecificamente (COOPER, 1940; RANDALL & RICH , 1943; MORGAN

JUNIOR & RAPPLEYE, 1954 e MURRAY, 1980, entre outros). 

Embora a pol iembrionia seja bastante dissemi

nada entre as angiospermas, a sua frequência de ocorrência é 

muito baixa. 

Entre os vários exemplos existentes na litera

tura, pode-se citar as frequências de 0,1 a 2,5% de poliem

brionia em Allium c.e.pa e 0,44% em ·solanum me.longe.na (VARSHANI

NA, 1974 e 1979), 0,19% de sementes com 2 a 4 embriões em 

The.a 4inen-0i4 (KUTUBIDZE, 1975), 0,14% em B�a4-0ic.a napu4 

(SHNA I DER & SI L I VERE, 1975), O, 0012 em Cuc.um� -0a:U..vM (TURKOV 

et alii� 1974) e 0,0002 a 0,2% em variedades de Thitic.um ae.-0 

ti v um ( B O R I S E N K O e t a li i � 1 9 7 7 ) • 

A expressão do fenômeno também apresenta varia 

çoes quanto ao fenótipo e número de plantas múltiplas produz� 

das a partir de uma semente. O número de embriões pode va-

riar de 2 a 6, em espécies onde a poliembrionia ê de ocorrên

cia restrita, como por exemplo entre as gramíneas, ou chegar 

a 45 em espécies de Cithu4, onde este caráter e 

encontrado (PARLEVLIET & CAMERON, 1959). 

normalmente 

As plantas múltiplas podem ser completamente 

separadas, apresentando parte aérea e radicular individuais 
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ou possuir porções unidas como por exemplo, duas plúmulas e 

um Único sistema radicular. Estes dois tipos podem ocorrer 

combinados, isto �, uma das plantas é separada e

enquanto que as outras, da mesma semente, apresentam 

c0mpleta 

partes 

unidas (CAMERON, 1949; MORGAN JUNIOR & RAPPLEYE, 195-0; ENDRI ZZI, 

1959; THÉVENIN, 1968; C HEN et alii, 1985, entre outros). 

As plantas separadas podem ser idênticas ou va 

riar em tamanho e/ou presença de genes marcadores, geralmente 

aqueles 1 igados à coloração de folhas, flores ou frutos. 

A maior parte dos autores consultados tem obser 

vado uma heterogeneidade na ploidia das plantas múltiplas, priE_ 

cipalmente naquelas completamente separadas. T êm sido encon

tradas plantas haplóides, diplóides, triplóides, tetraplóides 

e aneuplóides, em várias comb inações, sendo diplóide-diplóide 

a mais freqüente. 

Estas variações em numero, fenótipo e ploidia 

ocorrem simultaneamente em uma mesma população analisada, teE_ 

do sido encontradas em Ca.p.6.ic.um a.n.n.u.u.n. (CHRISTENSEN & BAMFORD, 

1943), C. n){.u.te.f.ic..e.n.,.) (MORGAN JUNIOR & RAPPLEYE, 1950 e 1954), 

várias espécies dos g êneros Liliu.m e Nic.otia.n.a. (COOPER, 1940), 

N..i..c.ot..i..a.na. ta.ba.c.u.m (CAMERON, 1949), Unu.m u..6.ita.ti.6.6..i..mu.m (THOMP SON, 

1977; MURRAY , 1980), várias espécies do gênero GoMypiu.m (WEBBER, 

1938; SILOW & STEPHENS, 1944; ENDRIZZI, 1959), A.6pa.ll.gu.6 066.i

c..in.a.l..i...6 (RANDALL & RICK, 1945; THÉVENIN, 1968), Sola.num .tu.be.-
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ttof.iu.m (FRANDSEN, 1968), GtljC.{llC. max (KENWORTH Y  et alii, 197 3 e 

BEVERSDORF & B I NGHAM, 1977), 0Jtljza .-6aLlva (RAMIAH, 1935), Pe.nni

f.ie.tu.m ame.nic.anu.m (POWE LL et alii, 1975), Pe.nni.-6e.-tu.m ,typhoide.f.i 

(POWELL & BURTON, 1968), Ave.na. f.ia-tiva (NlSHlYAMA et alii, 1968), 

T�i-tic.u.m ae..-6-tivu.m (WILSON & ROSS, 1961), T�ip.-6ac.u.m dac.-tyloi

de.1.:, (FARQUHARSON, 1955) e Ze.a may.-6 (KIESSELBACH,1926; R ANDOLPH, 

1936;  MORGAN JUNIOR & RAPPLEYE, 1951; JUDIN & HVATOVA, 1966; 

SARKAR & COE, 1966; KERMICLE, 1971; SILVA et a lii, 1971 e 

PESEV & PETROVIC, 1976 ), entre outros. 

Em vista da grande complexidade de expressao 

do caráter pol lembrionia, aliada à baixa frequência de ocor

rência na maioria das angiospermas, os estudos realizados por 

diversos autores têm apontado inúmeras hipóteses para expl i

car a origem e a herança deste caráter. Em muitas espécies 

foi proposto mais de uma origem do fenômeno para uma 

população estudada. 

mesma 

WEBBER (1940) propos uma classificação dos ti-

pos de poliembrionia relatados até aquela época, sendo esta 

adotada em parte por MAHESHWARI (1950) e WARDLAW (1955). Esta 

classificação dos diferentes tipos de poliembrionia foi efe

tuada, considerando-se a origem dos embriões múltiplos. Des

ta forma a poliembrionia foi dividida em cinco tipos: 

a) Poliembrionia esporof{tioa (ou embrionia adven

tioea): os embriões esporofiticos são produzidos, a par-
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tir de células diferenciadas do integumento ou nucelo. 

Estes embriões metromórficos competem com o embrião ga-

mético, podendo, em alguns casos, substitui-lo. 

Tem-se encontrado este tipo d e po 1 i emb ri o-

nia entre gêneros das famílias Anacardiaceae, Betulaceae, 

Myrtaceae, Rosaceae e Rutaceae, sendo os g e n e r o s Cil!tu.1:, ,

Poneihu.6 e Potentilla os exemplos mais estudados. 

b) Poliembrionia por clivagem do zigoto: refe

re-se a separaçao do zigoto ou pró-embrião em duas ou mais 

unidades, cada qual dando origem a um embrião. Em alguns 

generos os embriões adicionais sao formados através da pro

liferação do pró-embrião ou a partir da diferenciação de ce 

lulas, tais como as do suspensor. 

Este tipo de pol iembrionia e muito comum en 

tre as gimnospermas, porém tem sido encontrado,embora mais 

raramente� entre as angiospermas. Nesta últimas, os embriões 

adicionais geralmente originam-se de uma mesma porção do pró-embrião, 

como nas gimnospermas, entretanto, eles derivam-se com mais 

frequência a partir de proliferação que através de divi 

sões do zigoto. 

Como todos os embriões sao monozigôticos 

em origem, eles resultam em plantas idênticas entre s i • 

Entre os vários exemplos citados na li tera-

tura, alguns referem-se a fumo, soja, milho, C. óhute.õeen.6 e 
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e) Poliembrionia simples: refere-se ao desen

volvimento de várias oosferas a partir de um único megasporo. 

Estas unem-se a micrósporos originando vários embriões sexuais, 

diferentes entre si, dentro de um Único saco embrionário. 

A pol iembrionla simples ocorre predominanteme� 

te entre as gimnospermas e como este tipo de saco embrioná-

rio não ê encontrado entre as an giospermas, acredita-se que 

subdivisão. a poliembrionla simples não seja comum nesta 

d) Poliembrionia euplóide: sob esta denomina

ção, WEBBER (1940) incluiu todos os processos que levam à fo� 

mação de embriões múltiplos que apresentam ploidias diferen-

tes entre si e/ou da espécie. Entretanto casos de plantas 

múltiplas dlplóide-dlplóide,que não podem ser classificados 

em nenhum dos oütros tris tipos de poliembrionia, 

drados aqui. 

sao enqua-

tram-se: 

Entre os principais processos citados encon-

desenvolvimento partenogênico de uma ou mais 

células haplóides do saco embrionário (�ntt 

podas ou sinérgidas), antes, durante ou após 

a primeira divisão do zigoto; 
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sacos embrionários contendo

oosferas n5o reduzidas que sofrem fertiliza

ç5o, originando tripl6ides;

- duplicaç5o somática do zigoto adicional que

faz parte de um segundo saco embrionário, dan

do origem a plantas tetrapl6ides.

Segundo MAHESHWARI ( 1950) ,os sacos 

rios adicionais podem originar-se a partir de uma, 

embrioná-

duas ou 

mais células mãe do megá sporo, ou a partir do nucelo e, neste 

último caso, seria uma aposporia. 

Em si tu ações onde um dos sacos embrionários nao 

é reduzido e desenvolve-se partenogenicamente, têm-se pol iern

brionia resultante de apomixia. 

A 1 iteratura contém muitos exemplos de pol ie� 

brionia euplóide, que serão discutidos posteriormente. 

e) Falsa poliembrionia: definiu-se pol iembrio

nia como sendo a ocorrência de mais de um embrião em um mesmo 

óvulo. Assim, casos onde urna seme�te contém dois embriões re 

sultantes de óvulos diferentes, intimamente justaposto, pos-

suindo, cada um, micrópila e funículo, são considerados por 

WEBBER (1940) 1 corno falsa pol iembrionia. 

Embora na 1 iteratura existam opiniões confli 
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tantes com relaç�o a esta definição, normalmente os autores 

salientam a diferença entre verdadeira e falsa poliembrionia. 

Em v�rias esp�cies de Co66ea (MENDES, 1944 e VISHVESHWARA & 

CHINNAPPA, 1965), e. aquaLic.a (RAO & VENKATESWARLU, 1976), p_!_ 

menta (MORGAN JUNIOR & RAPPLEYE, 1954) e mi lho (KIES S ELBACH, 

1926) detectou-se falsa poliembrionia. 

Entre os diferentes tipos de pol iernbrionia,os 

que mais tem despertado o interesse dos geneticistas e me-

lhoristas, são aqueles classificados corno pol iembrionia eu-

plóide, por originarem plantas haplóides. 

Em praticamente todas as espécies de angios

perrnas onde a pol iembrionia não é comum, os haplóides encon-

trados geralmente estão associados ao surgimento de 

rnú I t i p 1 as . 

plantas 

Vários autores (COOPER, 1940; CHRISTENSEN&BAMFO RD, 

1943; RANDAL L & RI CK, 1945; THEVENIN, 1968; MUR RAY, 1980 e GO

LO VIN, 1982, entre outros) tem considerado este tipo de po 

liembrionia, como urna fonte natural de haplóides. Neste ca 

so, a determinação do modo de herança e da 

te caráter e de grande importância para 

plantas onde ele ocorre. 

origem exata des 

o melhoramento das 

Os haplóides obtidos através de plantas po-

liembriônicas poderiam ser duplicados, constituindo-se em li-

nhagens altamente homozigôticas,a serem empregadas em progr� 
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mas de obtenção de híbridos. 

São citados na 1 iteratura relatos de quatro 

programas de obtenção de híbridos empregando 1 inhagens orig! 

nadas de haplóides duplicados, selecionados de plantas múl

tiplas: mi lho (GOLOVIN, 1982); aspargo (THtVENIN, 1968); 1 i

nho (MURRAY, 1980) e pimenta (MORGAN JUNIOR & RAPPLEYE, 1954). 

2.2.1. Poliembrionia em Monocotiledôneas 

Entre as monocoti ledôneas, as famílias Gramineae 

e Lil iaceae são as mai� estudadas quanto� frequência e ori

gem do caráter pol iembrionia. 

Atualmente, está bem estabelecido que a pol iem

brionia é um caráter herdável que pode ser selecionado. Embo

ra ocorra naturalmente em frequência baixa, esta pode ser au

mentada nas gerações precedentes através de cruzamentos con

trolados. 

No trabalho desenvolvido por PESEV & PETROVIC 

(1976) ,onde foram obtidas 10 gerações de 1 inhagens endogâmi

cas de milho que apresentavam pol iembrionia, foi observado um 

aumento na expressão do caráter oito vezes superior à média 

inicial. Entre as linhagens utilizadas houve algumas onde es 

te aumento foi relativamente superior,indicando a 

eia de variabilidade para a frequência do caráter. 

existên-
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Também em mi lho, SILVA et alii (1971) encontra 

ram frequência de 0,00192% de plantas múltiplas em 19.200 se

mentes da população original. Após dois ciclos de seleção 

e autofecundação das plantas múltiplas, esta frequência aumen 

tou para 0,075 9%. 

Análises de progênies de C. aquática (R AO e 

VENKATESWARLU, 1976), BJi.omu-6 ine.Ji.mi-6 (ZHELEZNOV et alii, 1980), 

P. typhoide.-0 (PO WELL & BURTON, 1968), P. ame.Ji.icanum (POWELL 

et alii, 1975), várias coleções de T. dactyloide.-0 (FARQUHARSON, 

1955), aspargo (THt'.VENIN, 1968 ) e milho (SARKAR & CO E, 1966 e 

PESEV & PETROVIC, 1976)' quanto a frequência de pol iembrionia, 

observaram que ela é dependente do "background" genético das 

plantas, podendo variar entre ecotipos e 1 inhagens de uma mes 

ma variedade. 

Embora as plântulas múltiplas sejam de ocorren 

eia natural entre as gramíneas e l il iáceas, elas também podem 

ser obtidas a partir de culturas "in vitro" (SEHGA L, 1972) ou 

por tratamento com agentes mutagênicos. 

Irradiando-se grãos de pólen de milho e L. Jte. 

gale., MOR GAN JUNIOR & RAPPLEYE (1951) obtiveram aumentos na 

frequência de plantas múltiplas em ambas as espécies. Em mi-

lho observou-se a frequência de 16,67% na progênie obtida com 

pólen irradiado enquanto que o controle apresentou 0,12% de 

plantas múltiplas. Em UUwn !te.gale., o controle apresentou 0,007% 
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e as progênies com pólen tratado, 0,336% de plantas múltiplas. 

Os tipos fenotfpicos observados em ambas as 

espécies foram divididos em quatro classes básicas: duas plân 

tulas separadas e aproximadamente iguais, duas plântulas sep� 

radas e diferindo muito em tamanho e vigor; duas plântulas a

presentando partes unidas e tris plântulas, sendo uma total

mente separada e as outras possuindo partes unidas. 

As contagens de cromossomos das plântulas múl-

tiplas de milho revelaram que todas eram diplÕides. Os auto 

res sugerem que elas originaram-se através de clivagem do em

brião. 

Irradiações em pólen de arroz (BASU e BASU, 

1974; MAJUMBER, 1974) e em pró-embriões e embriões de trigo 

(KRAEVOI et alii, 1977, e KRAEVOI & OKHRIMENKO, 1979), a 5 

dias após o florescimento da panfcula, aumentaram a frequê� 

eia de ocorrência de plântulas múltiplas. 

O tratamento de grãos de trigo, T. dunum e Se 

eale eeneale (BORISENKO, 1980) com etilenimina promoveu aume� 

tos de 1,7 a l ,9 vezes na frequência de poliembrionia nas ge-

raçoes seguintes. Os autores não fazem nenhuma 

quanto à origem da pcliembrionia. 

referência 

Estudos da origem das plântulas múltiplas em 

trigo tem sugerido que estas possuem mais de uma origem. 
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WILSON & ROSS (1961) encontraram uma frequência �e 1 plântula 
' 

múltipla em 3.200 sementes germinadas e um par diplóide- haplól 

de por 20 pares de plântulas. Os triplóides apareceram em 

maior frequência que os haplóides. BURKMA KINA (1980) também 

observou a ocorrência de pares diplóides-haplóides entre as 

plântulas múltiplas de trigo. Entretanto, BURKMAKINA & ZHELEZNOV 

(1978) analisando 7 diferentes variedades de trigo 

ram apenas pares diplóide-diplóide. 

encontra 

Desta forma, tem-se sugerido que os pares di

plóide-diplóide, em trigo, poderiam originar-se a partir de 

dois sacos embrionários fertilizados ou de um saco embrioná

rio onde, além da oosfera, uma das sinérgidas foi fertiliza-

da. Nos pares diplóide-haplóide, o haplóide seria formado 

pelo desenvolvimento partenogênico da sinérgida e o diplóide 

por fertilização normal. 

Em A. 4atlva, A. byzantlna e A. nuda tem-�e en 

centrado uma grande variação no número de cromossomos das plãn-

tulas múltiplas. NISHIYAMA et alii (1968) estudando estas três 

espécies observaram plântulas haplóides, diplóides, 

des e aneuplóides, combinadas em pares com diplóides. 

trip1Õi

Em A.

byzantlna, os pares diplóide-diplóide ocorreram em menor fre

quência que os pares de plântulas com número diferente de cro 

mossamos. As hipóteses propostas pelos autores para expl tear 

a origem destas plântulas incluem desenvolvimento partenogênl 

co das sinérgidas, clivagem do zigoto, existência de duas oos 
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feras em um mesmo saco embrionário e desenvolvimento e ferti-

1 ização de sacos embrionários não reduzidos. 

Foram encontradas duas a três plântulas a par

tir de uma semente em arroz (RAMIAH et alii, 1935). Entre as 

1 inhagens e híbridos avaliados,uma linhagem foi particularme� 

te eficiente na produção de plântulas múltiplas. Algumas se

mentes deram origem a uma plântula verde e uma albina, demon� 

trando que elas eram geneticamente diferentes, Embora não te

nham sido realizados estudos embriológicos, através da análi

se genética das plântulas, os aut?res suge�em que as plânt� 

las múltiplas originaram-se de dois sacos embrionários, de 

constituição genética diferente. Entre as várias plântulas 

múltiplas obtidas, algumas diplÕides estavam associadas a ha

plÕides. 

Estudos realizados em progênies de So�ghum bi 

colo� (ROSS & WILSON, 1969), resultantes de autofecundação e 

cruzamentos, demonstraram que a frequência de pol iembrionia 

foi menor nas progênies endogâmicas. Embora não tenham sido 

realizadas contagens de cromossomos nas plântulas múltiplas, 

os autores acreditam que ocorreram pares diplÕide-haplÕide e 

haplÕide-haplÕide, pois em muitos casos, um ou ambos os mem-

bros do par eram extremamente fracos, morrendo nos 

iniciais de seu desenvolvimento. 

estágios 

POPE (1943), analisando a embriogênese em Ho�-
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deum vulga�e, variedade Manchuria, observou que em alguns ov� 

rios coletados 12 dias após a polinização havia dois embriões 

intimamente unidos,sendo um deles menor. As contagens de cr� 

mossamos das plantas múltiplas demonstraram que todos eram dl 

plôides. O autor sugeriu que a pol iembrionia ocorreu devido 

a clivagem do zigoto. 

DEWEY (1964) realizou um estudo detalhado em 

14 espécies do gênero Ag4opy4on. Mais de um milhão de semen 

tes foram germinadas e as plântulas múltiplas foram selecio

nadas e avaliadas quanto ao fenótipo e numero de cromossomos. 

O autor concluiu que há variação intra e interespecífica na 

produção de plântulas múltiplas. O fenótipo destas plântu-

las variou quanto ao tamanho, grau de união e numero de plân-

tulas por semente. DEWEY (1964) atribuiu à poliembrionia, a

capacidade de gerar desvios euplóides do número de cromosso-

mos normal da espécie. Sugeriu então que devido a esta ca-

racterística, a poliembrionia pode ter contribuldo significa

tivamente na evolução, produzindo variantes citológicos, esp! 

cialmente poliplóides. Dois mecanismos são propostos para e� 

pro-e'!!!_ plicar a origem das plântulas múltiplas: clivagem do 

brião e desenvolvimento partenogênico de uma célula reduzida 

do gametÓfito feminino. 

Em P. tLjphoJ..deJ.i (POWELL & BU RTON, 1968) e p.

ame4leanum (POWELL et alii� 1975} observou-se a mesma varia-
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çao, entretanto na última espécie o numero de variantes cito-

\ 

lógicos foi muito pequeno. 

Em Lollum pe�enne encontraram-se entre as pla� 

tas múltiplas membros haplóides , triplóides e tetraplóides e 

em Fetu4Qa p�aten4l4 observaram-se triplóides, tetrap1óides e 

pentaplóides. Em ambas as espécies os triplóides foram os 

mais frequentes. Os autores não fizeram suposições sobre a 

origem destas p1intulas (SULINOWSKIS et aZii, 1984). Já em B.

lne�ml-0 (ZHELEZNOV et aZii, 1980), Poa palu-0t�l-0 e P. nemo�a

ll-0 (TERZI ISKI & KHRISTOV , 1983) foram encontrados principal 

mente pares dip1óide-diplóide. Na aná1 ise de 22 variedades 

de B. ine�ml-0, observou-se uma Única plintu1a haplÕide em 200 

pares dip1Õide-diplôide. Neste caso sugeriu-se que a po1iem

brionia é resultante do desenvolvimento de dois sacos embrio

nários. Estudos embrionários das duas espécies de Poa indica 

ram que os embriões adicionais originaram-se através de apos

poria e diplosporia. 

Em aspargo também foi observad� uma. variaçio 

intraespecífica quanto à frequência de poliembrionia e fre

quência de haplóides em p1ântulas múltiplas, embora os pares 

diplóide-diplôide tenham representado a maioria dos casos em 

todas as variedades estudadas. 

RANDALL & RICK (1945) e THtVENIN (1968) estud� 

ram detalhadamente a frequência, fenótipo e ploidia das p1an-
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tas múltiplas de aspargo. A ocorrência de haplóides, aneu-

plÓides e triplóides em associação com diplóides, bem como o 

surgimento de plântulas diplóides parcialmente unidas, leva

ram os autores a concluir que as plantas haplóides origi

naram-se através do desenvolvimento partenogênico de células 

haplóides do saco embrionário. As plântulas diplóide-diplói-

de parcialmente unidas seriam resultantes de clivagem do 

pró-embrião. Quanto aos triplóides, nenhuma hipótese foi 

formulada. 

Na tribo Maydeae tem-se observado 

nia tanto nos gêneros da América como da Asia. 

briológicos realizados em Chionachne koenlgll 

tem demonstrado uma frequência de 20% de sacos 

pol iembri� 

Os estudos em 

(KOUL, 1970) 

embrionários 

gêmeos, resultantes de divisões reducionais normais. Em C. 

aquatlea RAO & VENKATESWARLU (1976) observaram, através de 

estudos genéticos, que as plântulas múltiplas originaram-se 

também a partir de dois sacos embrionários normais. Alguns c� 

sos de plântulas múltiplas foram considerados como falsa po-

1 i emb ri on ia • 

FARQUHARSON (1955), analisou 49 introduções de 

T�lp�aeum daetylolde�, denominadas por ela de tetraplóides, 

embora tivesse observado variações no número de cromossomos, 

de 36 a 108, sendo x = 18. Observou que houve variação na 

frequência de poliembrionia dependendo da ploidia das plan-
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tas produtoras das sementes. Os tetraplóides (2n =72) prod� 

ziram aproximadamente 50% de sementes pol iembriônicas,enquan

to que nos diplóides (2n = 36) não foi observada pol iembrionia. 

As plântulas múltiplas obtidas variaram em 

tamanho, ploidia e numero de plântulas por semente. De 

vida a ocorrência de apomixia nesta espécie, esta va-

ri ação nao era esperada. 

Estudos embriológicos indicaram que o embrião 

adicional originou-se a partir do desenvolvimento parten� 

gênico de células haplóides (provavelmente a 

de um ou mais sacos embrionários. Também foi 

sinérgida) 

observado 

que em 14 a 18% dos óvulos analisados havia dois sacos em 

brionários originados a partir de duas células mae do 

megasporo. 

Em progênies apomTticas de milho - TJr.,iphacum, 

observou-se poliembrionia (FOKINA, 1980). Através de anâli-

ses citogenéticas foram observadas progênies diplóides com 

56 cromossomos (20 do mi lho + 36 do TJr.,ip-6acum) e diplóides com 

38 cromossomos (20 do milho + 18 do TJr.,ip-6acum) que apresent� 

vam plântulas múltiplas. O autor associou pol iembrionia a

apomixia, entretanto não esclareceu o motivo desta associação 

nem a origem das plântulas múltiplas. 

Vários autores têm observado plântulas múlti-

pias entre sementes de mi lho. Entretanto,o tipo de plântu-
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la e a hipótese sugerida para explicar sua origem, têm diferi 

do muito entre tais autores. 

KIESSELBACH (1926) observou plântulas múlti-

pias de mi lho que apresentavam partes unidas. Estas foram le 

vadas para o campo, onde observou-se que elas eram idênticas 

quanto aos caracteres morfológicos de colmo, folhas, formato 

de espiga e sementes produzidas. Em duas gerações de autofe 

cundação, não foi obtida nenhuma outra plântula múltipla. O 

autor considerou que o caráter nao era herdável, e denomi-

nou-o de falsa poliembrionia. Entretant� as figuras apresen-

tadas em seu trabalho e a descrição das plântulas correspon

dem exatamente à que 1 as apresentadas por MORGAN JUNIOR & RAPPLEYE 

(1951) e SILVA et alii (1971) que classificaram-nas como re

sultantes de pol iembrionia por clivagem do embrião. 

Este mesmo tipo de plântulas múltiplas foi des 

crito por RANDOLPH (1936). Este autor relata que em algu-

mas variedades de milho encontraram-se esporadicamente,semen

tes apresentando dois embriões situados lado a lado. A fre

quência de ocorrência destas sementes aumentava acentuadamen-

te quando o material era tratado com raio X. RANDOLPH (1936) 

sugeriu que os embriões provavelmente originaram-se a partir 

de um único saco embrionário,pois não foi observada nenhuma 

evidência de duplicação do endosperma ou pericarpo. Além dis-

so, como estas plântulas geralmente eram geneticamente idên-
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ticas,mesmo cm variedades extremamente heterozigóticas, o au

tor sugeriu que elas seriam resultantes de um único zigoto, 

provavelmente por subdivisão do embrião em estágios precoces 

de sua ontogenia. Dependendo do momento em que estas subdivi

soes ocorressem, poderiam originar-se plântulas completamen

te separadas ou apresentando partes unidas. 

Tambêm têm sido encontradas plântulas múlti-

pias, em mi lho, que apresentam variações no número de cromos

somos. JUDIN & HVATOVA (1966 e 1970) observaram duas a três 

plântulas a partir de uma semente,onde, em poucos casos, sur

giram haplóides e triplóides. Todos os haplóides eram mater

nais, sendo resultante de parten ogênese. 

No Instituto de lnvestigaciones Agropecuárias 

(1965), Santiago,observaram-se 6 plântulas múltiplas de milho, 

sendo 3 pares diplóide-haplôide, 1 par diplôide-triplôide e 

dois pares onde um dos membros era haplôide e o outro indeter 

minado. 

ZVERZHANSKAYA et alii (1977) estudaram 524 sa

cos embrionários de duas linhagens 1 3 de milho, obtidas a pa� 

tir de um haplôide do híbrido Bukovina 3. Os autores observa 

ram que 51% dos sacos embrionários continham duas ou mais oos 

feras em adição às 2 sinêrgidas. Em 13,5% dos sacos embrioná 

r i os o b se r v a r a m d e se n v o 1 v i me n to p a r te no g ê n i c o d e emb r i Õe s b i c e 

lulares ou multicelulares. Observaram tambêm que as 1 inhagens 
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estudadas produziram plantas haplõides e diplóides. Estes fa-

tos levaram ZVERZHANSKAYA et alii (1977) a concluir que a 

poliembrionia, nestas linhagens, é resultante da presença de 

oosferas adicionais e que os haplóides desenvolveram-se a pa� 

tir de divisões de oosferas não fertilizadas. 

Os mesmos autores, em 1982, analisaram 2.200 

sacos embrionários não fertilizados de duas linhagens 1 4 - 1 5

obtidas a partir de haplóides do híbrido Bukovina 3. Da mes

ma forma, foi observado desenvolvimento partenogênico de uma a 

duas oosferas por saco embrionirio, cinco a oito dias apos 

o início do florescimento. A presença de oosferas extras re

sultou na presença de grãos pol iembriônicos nestas 1 inhagens. 

TYRNOV & ENALEENA (1984) encontraram 80% de 

hap1Õides monoembriônicos e pol iembriônicos na 1 inhagem ATl, 

quando a polinização foi atrasada por 7 a 10 dias. Esta 1 i

nhagem derivou-se de progênies autofecundadas do cruzamento 

Stoock 6 X Korichnevyi Tester, na qual a frequência de parte

nogenese hap1óide pode chegar a 100% e a endospermogênese au

tônoma, a não menos que 50%. 

A linhagem Stooc� 6 foi des�nvolvida por. COE 

(1959) ,sendo considerada uma excelente fonte de haplóides. 

Nesta linhagem foi observada a ocorrência de pol iembrionia 

onde 65,3% dos pares eram diplóide-diplôide, 30,6% haplóide-h� 

plôide e 4,1% diplóide-haplóide (SARKAR & COE, 1966). Através 
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de testes genéticos constatou-se que todos os haplóides eram 

maternais, e os diplóide�, hibridos perfeitos. 

Os autores observaram que a I inhagem Stoock 6 

apresentou uma alta frequência de dois tubos polinicos por 

grãos de pólen germinados e também alta frequência de hetero 

fertilização. POGNA & MARZETTI (1977) identificaram distri

buição anormal do número de núcleos em tubos polínicos duplos 

de Stoock 6. Em 20% dos casos, havia 2 núcleos em um dos tu 

bos e apenas no outro. 

Isto sugere que a germinação anormal dos graos 

de pólen possa ter influência na indução de haplóides mater

nais, devido à ferti l iiação incompleta. 

Embora tenham sido utilizados marcadores gene

ticos para identificação da origem das plântulas múltiplas em 

Stoock 6, SARKAR & COE (1966) não conseguiram saber se os 

pares haplóide-haplóide resultaram de uma clivagem precoce do 

embrião haplóide ou do desenvolvimento partenogênico simultâ 

neo de duas células haplóides. Concluíram também que os p� 

res diplóide-hapl'óide podem ter se originado a partir do de

senvolvimento partenogênico de uma das sinérgidas e fertili

zação normal da oosfera. 

O grande interesse em obter-se haplóides em mi 

lho é devido à possibilidade de utilizá-los na obtenção de hí 

bridos. Os haplóides sendo duplicados constituem-se em linha 
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gens altamente homozigotas que, em cruzamento com 1 inhagens 
\ 

complementares, resultam em híbridos heterõticos. 

Neste contexto, GOLOVIN (1982), estudando a e-

ficácia do uso de haplóides no melhoramento para heterose, 

obteve um híbrido de milho, empregando linhagens obtidas a 

partir de haplóides. Os haplóides foram obtidos de sementes 

pol iembriônicas e identificados através de marcadores genétl 

cos. O híbrido mostrou-se bastante produtivo, com 

teor de proteína nas sementes e resistente a doenças 

acamamento. Entretanto, na referência consultada, o 

elevado 

e ao 

autor 

não forneceu nenhuma informação adicional sobre a eficiência 

da metodologia empregada, genes marcadores utilizados e prod� 

ção do híbrido. 

KERMICLE (1971) encontrou plântulas múltiplas 

entre progênies de milho que apresentavam o gene "gamet3fito 

indeterminado" {ig lg). Este gene provoca uma série de alte-

rações nas sementes, e entre elas KERMICLE (1971) cita a

pol iembrionia. Através do emprego de marcadores genéticos, o 

autor concluiu que a pol iembrionia é devido à ocorrência de 

dois sacos embrionários, que são polinizados independentemen

te. 

Várias linhagens de milho foram obtidas por 

PESEV & PETROVIC (1976) durante 10 gerações de autofecundação, 

a partir de uma população composta por 1 inhagens que aprese� 
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tavam de 0,4 a 8,2% de poliembrionia. As linhagens finais a-

presentaram de 2,1 a 25,3% de poliembrionia. Análises citoló 

gicas de 200 pares de plântulas demonstràram que todas eram 

diplóides. 

As sementes pol iembriônicas foram 3,2% maiores 

e apresentaram um aumento de 3,5 - 13,6% no teor de óleo e 

4,0 - 6,0% no teor de proteína, em relação as sementes monoem 

briônicas da mesma 1 inhagem. Entretanto o tipo de semente 

considerada como pol iembriônica por PESEV & PETROVIC (1976), 

ou seja, sementes apresentando embriões em lados opostos, fo

ram consideradas por RANDOLPH (1936) como grãos duplos. 

Estes graos sao resultantes do desenvolvi-

mento de ambas as flores (superior e inferior) da espigueta 

feminina, enquanto que em espigas normais, apenas a flor sup� 

rior desenvolve-se até a maturidade. O grau de união entre 

as duas flores pode variar desde totalmente separadas até com 

pletamente unidas, possuindo o pericarpo em comum. 

RANDOLPH (1936) relata que este tipo de grao 

foi primeiramente observado por Kempton, em 1913, no milho 

Hopi e em um híbrido entre certas variedades chinesas e cen 

troamericanas. Estes grãos duplos são estruturas compostas, 

com embriões em lados opostos e não podem ser confundidos com 

grãos simples, que possuem embriões pareados, localizados la

do a lado, em uma mesma face da semente. 
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2.2.2. Poliernbrionia em Dicotiledôneas 

A pol iembrionia tem sido observada em várias 

famílias e gêneros da classe Dicotyledoneae. Na Tabela 1 es

tão relacionadas algumas espécies onde este caráter tem sido 

mais estudado. 

Para todas as espécies, existem diferentes hi

póteses formuladas para explicar a origem da pol iembrionia, 

com exceção daquelas do gênero Cit�u-0, onde sabe-se que o 

fenômeno é resultante de embrionia adventícea. 

A expressão da poliembrionia quanto a frequên

cia, fenótipo e ploidia das plântulas múltiplas tem sido 

essencialmente a mesma observada em monocotiledôneas. O fato 

tem levado os autores a proporem as mesmas hipóteses aprese� 

tadas no item 2.2.1. 

Uma particularidade observada em dicotiledô-

neas e a ocorrência de sementes poliembriônicas em proge-

nies resultantes de cruzamentos interespecíficos (WEBBER,1938; 

ENDRIZZI, 1959 e FRANDSEN, 1968). Isto levou WEBBER (1938) a 

sugerir que a pol iembrionia seria um caráter primitivo, pre-

sente em espécies onde não havia harmonia gênica. Ele exem

plifica sua hipótese citando a poliembrionia encontrada em es 

pécies americanas de algodão, que são provavelmente alopol i

plóides. 



Tabela 1 - Dicotiledôneas que ápresentam poliembrionia: 

Ca_p,6-<.cwn annuum 

CltJu.u, spp. 

Coóóea a.Jt.a.bü.a 

R E F E R Ê N C I A 

CHRISTENSEN & BAMFORD (1943). 

MORGAN JUNIOR & RAPPLEYE (1950 
e 1954). 

} 
PARLEVLI ET & CAMERON ( 1 9 5 9)  ; 
IWAMASA, UENO & NISH1URA(l967); 
CAMERON & SOOST (1979). 

MENDES (1944); VISHVESHWARA & 

CHINNAPPA (1965). 

Coóóea c.anephoJt.a 
Coó6ea excwa 
Co66ea .Ubvúca 
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2.3. Herc1nça do Carãter Poliembrionia 

As várias informações obtidas através do estu

do da pol iembrionia em diferentes espécies de plantas, demon� 

tram qu� este caráter ê complexo. Além dele expressar-se sob 

diversas formas, podendo ter origem diferente em uma 

progênie, a sua frequência de ocorrência é baixa. 

mesma 

THOMPSON (1977) afirma que a baixa frequência 

de plantas múltiplas em 1 inho é resultante das pressões de s� 

leção natural contra o aparecimento destas plantas. Entretan 

to sua frequência poderia ser aumentada através de seleção 

para pol iembrionia. A maior parte dos autores observou que 

o caráter é influenciado pelo ambiente, sendo que a 

gem de plantas múltiplas depende do vigor da planta 

ra das sementes e das condições ambientais sob as 

foi cultivada. 

porcent2. 

produto

quais' ela 

embriões 

sementes e 

Devido à competição entre os vários 

de uma semente durante a germinação, o número por 

a frequência de ocorrência de plantas múltiplas 

afetados pelas condições ambientais nesta fase. 

também sao 

Assim, a primeira dificuldade que surge no es

tudo da herança da poliembrionia e o emprego de uma metodolo 

gia adequada para avaliar a frequência de ocorrência do ca-

râter. Com exceção dos estudos de pol iembrionia em espécies 
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de Cithu�, todos os autores consultados empregaram o teste de 

germinação em germinador ou em casa de vegetação, no estudo 

da frequência de plântulas múltiplas. 

As anál i?es embriológicas foram efetuadas ape

nas quando o objetivo era estudar a origem da poliembrionia. 

A técnica empregada nessa análise envolve inclusão dos ovu-

los em parafina, cortes em micrótomo, coloração 

obtidos e observação em microscópio ótico, sendo, 

bastante trabalhosa. 

dos filmes 

portanto, 

Muitos autores, embora conhecendo as limita 

çoes da análise em testes de germinação, empregaram-no devido 

ao grande número de sementes que era necessário avaliar. MOR

GAN JUNIOR & RAPPLEYE (1954), afirmaram que análises histoló

gicas seriam impraticáveis, se não impossíveis de serem reali 

zadas, no estudo da frequência de poliembrionia. 

Em alguns gêneros, como por exemplo Cit�u6, 

Ponci�u� e Co66ea, caracterísiicas das sementes tais como ta

manho e facilidade em retirar-se o tegumento, permitem que a 

avaliação da frequência de pol iembrionia seja realizada atra

vés de dissecações (MENDES, 1944, PARLEVLIET & CAMERON, 1959 

e IWAMASA et a'lii, 1967). 

Outro problema encontrado no estudo do cara

ter pol iembrionia é o fato das plantas múltiplas de uma mesma 

progênie apresentarem diferentes origens e ploidias. Como mui 
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tas vezes, o estudo da herança deste caráter é realizado em-

pregando-se genes marcadores (MORGAN JUNI OR & RAPP LEYE, 1954; 

MAR SHALL, 1958; FOSKETT, 196 0, entre outros), os 

da frequência fenotípica tornam-se difíceis de ser 

resultados 

explica-

dos, levando os autores a proporem várias hipóteses diferen

tes. 

Problemas semelhantes foram encontrados no estudo 

da base genética da apomixia, por exemplo, STEBB INS (1950) sugeriu 

que a herança da apomixia deveria ser complexa, mas estudos 

realizados posteriormente (TALIAFERRO & BASHAW, 1966; SAVIDAN, 1982) 

demonstraram que ela é controlada por um ou poucos genes. 

Da mesma forma que em progênies que apresen

tam poliembrionia, as progênies apomíticas de várias espécies, 

mostram, geralmente, uma porcentagem variável de plantas se-

xuadas. 

tativos. 

Estas progênies são denominadas de apomíticos facul-

SAVIDAN (1981, 1982) estudando a origem e he

rança da apomixia em Panicum maximum, analisou os dados obti 

dos em duas etapas. Inicialmente estudou a herança da apos

poria, através da presença ou ausência de sacos embrionários 

com quatro núcleos e na segunda etapa, estudou a herança do 

total de sexualidade em apomíticos facultativos. 

Desta forma o autor eliminou um dos principais 
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problemas encontrados no estudo da apomixia. A apomixia,como 

a pol iembrionia, é do tipo presente ou ausente, o que e um 

comportamento geral de caracteres qualitativos. 

frequência de ocorrência assemelha-se àquela 

quantitativos. 

Porém, a sua 

de caracteres 

Através da análise de uma série de híbridos 

F 1 e retrocruzamentos envolvendo os cruzamentos de progênies 

sexuadas e apomiticas, SAVIDAN (1982) concluiu que a apomixia 

em P. maximum é controlada geneticamente por um gene A, domi

nante sobre a sexual idade. Entretanto, o total de sexualida

de residual, ou potencial de sexualidade em apomTticos facul

tativos, é um caráter de natureza quantitativa, onde a heran

ça é muito complexa. 

No gênero CLtll.u.6 PARLEVL I ET & CAMERON (1959} 

observaram que havia variação na frequência de sementes po-

1iembriônicas por árvore e também, no numero de embriões por 

semente. Eles estudaram a herança da poliembrionia empregan

do o procedimento que foi adotado por SAVIDAN (1982), quanto 

� análise das progênies obtidas. PARLEVLIET & CAMERON (1959)

concluíram que a pol iembrionia em Cit4u.6 spp. 

por um gene P, dominante sobre a monoembrionia. 

e

grau de poliembrionia é controlado por uma série 

sendo, portanto um caráter quantitativo. 

controlada 

E n t r e ta n to, o 

de genes, 

CAMERON & SOOST (1979) fizeram novos estudos 
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s o b r e a h e r a n ç a d o c a r ã t e r p o 1 i em b r i o n i a em C Lt Jt u.1.:, s p p . Vá -

rios cruzamentos foram novamente efetuados, e as proginies r� 

sultantes analisadas. Os resultados obtidos diferiram daqu� 

les apresentados por PARLEVLIET & CAMERON (1959). Os autores 

sugeriram um novo modelo genético no qual y a pol iembrionia s� 

ria controlada por dois genes complementares dominantes P 1 e 

P2 , onde os indivíduos monoembriônicos seriam 

Na 1 iteratura existe também um exemplo de apo-

mixia sendo controlada por dois genes. TALIAFERRO & BASHAW 

(1966), observaram que a apomixia em Penni1.:,etu.m eiliane era 

controlada por dois genes, A e B. O gene B condiciona a se-

xualidade sendo epistático em relação ao gene A, que condi-

ciona apomixia. Portanto,as plantas heterozigotas para os 

dois genes, quando autofecundadas, apresentaram a segregaçao 

13 sexuais: 3 apomíticos. 

Excetuando-se a poliembrionia observada no ge

nero CitJtu-0, para a qual existem propostas de modelos genétl 

cos com um ou dois genes responsáveis pelo controle do cará

ter, não existe uma explicação genética clara para os outros 

tipos de pol iembrionia observados. 

Alguns autores têm sugerido que o caráter e 

quantitativo (DEWEY, 1964; THtVENIN, 1968 e THOMPSON, 1977), 

RAO & VENKATESWARLU (1976) concluíram que a poliembrionia em 
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e penetrância 

RAMIAH et alii (1935) relataram que Kappert*, 

apos um detalhado estudo da pol iembrionia em I inho, envolven

do várias gerações obtidas a partir de diferentes cruzamentos, 

concluiu que o caráter é recessivo, provavelmente condicionado 

por uma série de alelos múltiplos. WEBBER (1940) concorda com 

esta hipótese, afirmando que a ocorrência de 1 inhagens alta

mente poliembriônicas, que surgem como segregantes a partir 

de híbridos, cujos parentai s  possuíam baixa f requência de 

pol iembrionia, é mais um dado a favor da hipótese de Kappert *. 

*KAPPERT, H. Erbl iche polyernbryonic bei Linum u-0itati-0-0imum.

Biol. Zentralbl, s.1., 53:276-307, 1933. 
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3. MATERIAL E MtTODOS

3. l. Local da execução dos experimentos

tes locais: 

O presente trabalho foi conduzido nos seguin-

- a nível de campo e sob condições de casa de

vegetaçio, no Campo Experimental do Depart�

menta de Genética da ESALQ/USP;

- a nível de laboratório, nas instalações dos

setores de Genética Fisiológica e de Citolo

gia do Departamento de Genética e no Labora

tório de Sementes do Departamento de Agricul

tura e Horticultura, ambos da ESALQ/USP.

A ESALQ está localizada em Piracicaba, SP., 1� 

titude 22 ° 42 1 sul, longitude 47 ° 38 1 oeste e altitude de 576 

metros. 
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3.2. Material utilizado nos cruzamentos 

• ESALQ-POLI-VD2
' 

Esta população é derivada da variedade ESALQ-VD2 

através de seleção para alta incidência de pol iembrionia, re� 

1 izada no Centro Nacional de Pesquisa de Mi lho e Sorgo (CNPMS). 

• Linhagens com gene marcador

- braquitico (br2br2).

- liguleless (Lg3Lg3).

- japônico (jj).

As linhagens foram fornecidas pelo 

de Genética da ESALQ/USP. 

3�3. Estudo da herança do cariter poliembrionia 

A metodologia empregada teve por 

Instituto 

objetivo o 

estudo do numero de genes que controlam o cariter pol iembrio

nia em milho. Sendo assim, foram realizados cruzamentos recT 

procos controlados entre as 1 i nhagens e a população 

ESALQ-POLI-V D2, afim de obter-se o híbrido F 1 e as geraçoes 

segregantes. Posteriormente todas as progênies obtidas foram 

avaliadas quanto à porcentagem de aparecimento de plantas p� 

liembriônicas e de seu fenótipo através de testes de germl 

nação e avaliação visual destas, em casa de vegetação e no 
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. campo. 

3.3.l. Obtenção da geraçao F 1

A fim de se obter maior coincidência no flo-

rescimento, o experimento foi instalado no campo, no ano agrl 

cola de 83/84, em três epocas, com intervalo de uma semana 

entre cada uma delas. Em cada época efetuou-se o plantio de 

quatro blocos com dez 1 inhas,sendo um bloco para cada um dos 

materiais utilizados (três 1 inhagens e população pol iembriônl 

ca). Adotou-se linhas de 5,0 m e  espaçamento de 1 ,O X 0,2 m. 

No florescimento foram realizados cruzamentos 

reciprocas controlados entre as 1 inhagens e a população po-

1 iembriônica, obtendo-se assim a geração F1. 

A colheita foi efetuada conservando-se a indi-

vidual idade de cada progênie. Todas as progênies obtidas fo 

ram identificadas, acondicionadas em sacos de papel e armaze 

nadas em câmara seca. 

3.3.2. Obtenção da geraçao F2 

A geraçao F 2 foi obtida em duas épocas de pla� 

tio: em maio e novembro/84. Em ambas adotou-se o mesmo proc� 

dimento. Efetuou-se a semeadura em vasos de 400 mi (uma semen-
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te por vaso) empregando-se 20 sementes de cada progênie F 1 

obtida. Os vasos permaneceram em casa de vegetação até apr� 

ximadamente uma semana após a germinação. Durante este p�

ríodo foram observados a porcentagem de pol iembrionia e fenõ 

tipo das plântulas em cada progênie. 

O transplante para o campo foi realizado apro

ximadamente 12 dias após a semeadura e cada progênie foi pla� 

tada em uma linha de 8 m, no espaçamento de 1,0 m X 0,4 m. 

Durante o florescimento foram autofecundadas 6 

a 10 plantas de cada progênie. Procedeu-se a colheita, iden 

tificação e armazenamento das sementes da mesma forma que na 

geração F1, 

3.3.3. Obtenção da geraçao de retrocruzamentos 

Em outubro/86 efetuou-se a semeadura em vasos

de 3.500 sementes da população ESALQ-POLI-VD2. Considerando-se 

as baixas porcentagens de germinação e de sementes pol iembriô 

nicas, foi necessária a semeadura deste grande número de se 

mentes. As sementes foram previamente tratadas com o fungicl 

da Arasam para prevenir doenças de sementeira,semeando-se uma 

semente por vaso. 

Aproximadamente uma semana apos a germinação, 

promoveu-se uma seleção no material ,sendo transplanta das para 



. 4 5 • 

o campo apenas as plântulas múltiplas. Adotou-se o espaçame�

to de 1,0 X 0,4 m. 
-

Efetuou-se o plantio da geraçao F 1 dire-

tamente no campo, empregando-se 15 sementes por progênie, no 

espaçamento de 1,0 X 0,2 m. Para a realização dos retrocru 

zamentos foram tomadas 10 progênies F 1 com o gene marcador br� 

quTtico. Este grupo era composto de cinco progênies onde a 

linhagem br2 br 2 participou como polinizadora e cinco onde ela 

participou como parental feminino. Dentro de cada um destes 

subgrupos havia duas progênies F 1 que apresentaram poliembri� 

nia na geração F 2 (a análise da porcentagem de pol iembrionia 

nas progênies F 2 foi efetuada antes da realização dos retro

cruzamentos). 

As progênies F1 com o gene marcador braquTtico 

comportaram-se geneticamente de maneira muito semelhante as 

progênies F 1, com o gene marcador l iguleless. Porém, as pr..!_ 

meiras apresentavam maior facilidade de trabalho no campo, 

principalmente devido à coincldência do seu florescimento,com 

a população pol iembriônica, por este motivo optou-se por elas. 

Nesta fase da pesquisa decidiu-se eliminar to 

das as progênies com o gene marcador japônico. Tanto a linha 

gem jj como os seus h1bridos er�m de baixo vigor,sendo de di 

fTcil manutenção no campo. A elevada taxa de acamamento e a 

baixa produção de sementes levaram à obtenção de um 

muito reduzido de progênies. Este fato inviabilizou 

numero 

a sua 



. 46. 

utilização nos estudos genéticos. 

Com o material escolhido foram realizados re

trocruzamentos recíprocos controlados. Todas as plantas das 

progênies F1 empregados foram identificadas. Assim foi possl 

vel observar-se, nos cruzamentos, o comportamento de cada 

planta F1 quando ela foi utilizada como polinizadora e como 

fêmea. 

As espigas foram colhidas individualmente nos 

dois blocos. As plantas pol iembriônicas foram bastante prolT 

ficas,devido ao maior número de colmos,produzindo em média 

de duas a quatro espigas. Sendo assim realizou-se a colhei

ta no bloco com plantas pol iembriônicas, de maneira que fosse 

possível a identificação das espigas de uma mesma planta. To

das as progênies colhidas foram armazenadas em câmara seca. 

3.3.4. Obtenção da geraçao F 3

Nas progênies da geraçao F 2 foram identifica-

das as plantas pol iembriônicas, em testes de germinação, 

forme descrição no item 3,3.6. As plântulas múltiplas 

surgiram foram transplantadas individualmente para vasos 

400 mi, e mantidas em casa de vegetação por sete dias. 

con 

que 

de 

Poste 

riormente fez-se o transplante para o campo, em espaçamento 

de 1,0 X 0,4 m. Efetuou-se a autofecundação, colheita e ar 
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mazenamento da mesma forma que na geraçao F 2 • 

3.3.5. Obtenção das gerações S1 e de hibridos na pop� 

lação ESALQ-POLI-VD2 

Em dezembro de 1985 procedeu-se a semeadura da 

população ESALQ-POLI-VD2 em 2.000 vasos, usando-se uma semen

te por vaso, os quais permeneceram na casa de vegetação por 

dez dias. Após este periodo promoveu-se uma seleção, sendo 

transplantadas para o campo, em blocos separados, aproximad� 

mente 300 plintulas pollembriônicas e 200 monoembrtônicas. 

Adotou-se o espaçamento de 1,0 X 0,4 m. 

No florescimento foram efetuadas autofecunda

çoes e cruzamentos entre as plantas poli e monoembriônicas. 

Foram então obtidas progênies S 1 e de irmãos germanos dentro 

e entre os dois blocos. 

3.3.6. Avaliação das progênies obtidas e dos paren

tais 

Todo o material utilizado e obtido durante a 

pes�uisa foi avaliado quanto a ocorrência de pol iembrionia e 

variação dos tipos fenotipicos. Estas análises constituiram-se 

basicamente de testes de germinação e avaliação visual duran

te todos os estágios de desenvolvimento das plantas. 
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Os testes de germinação foram realizados em 

germinador,util izando-se toalhas de papel para germinação, do 

tipo Germitest Cel-065, como substrato. 

Padronizou-se a utilização de 50 sementes por 

progênie, mantidas no germinador durante sete dias, a 30
°

C. 

Após este período efetuou-se a contagem do número de sementes 

mortas e de sementes com plântulas múltiplas. 

Os resultados da porcentagem de pol iembrionia 

nas progênies sao apresentados considerando-se apenas as se

mentes que germinaram. 

3.3.6.1. Avaliação dos parentais 

Foram avaliadas em germinador 750 sementes de 

cada um dos materiais empregados como parentais. 

3.3.6.2. Avaliação da geraçao F1 

Devido à pequena quantidade de sementes dispo

nTveis das progênies F 1 , efetuou-se a avaliação da porcenta

gem de pol iembrionia através da semeadura em vasos, de 20 se

mentes de cada progênie. As contagens foram feitas uma sema

na apos a germinação. 
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3.3.6.3. Aval·iação da geraçao F 2

De cada progênie parental F 1 analisaram-se três 

progênies da geraçao F 2 , totalizando 150 sementes 

em germinador. 

avaliadas 

3.3.6.4. Avaliação da geraçao F 3 , retrocruza

mentos e gerações S1 e de hibridos 

da população ESALQ-POLI-VD2 

Foram analisadas 50 sementes de cada uma des

tas progênies, conforme Ttem 3.3.6. 

Em 67 progênies S1 e 30 progênies de irmãos 

germanos também foram efetuadas contagens do número de plân

tulas por semente. 

3.4. Comparação da eficiência da metodologia empregada pa

ra avaliação da porcentagem de poliembrionia 

Analisou-se o numero de plântulas múltiplas,em 

10 progênies de plantas pol iembriônicas, sob dois 

tos: 

1) Teste de germinação em germinador.

tratamen-

2) Dissecação, sob lupa, das sementes embebi 

das em álcool a 30%, por 20 dias. 
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Em ambos os tratamentos foram utilizadas 50 se 

mentes por progênie. 

3.5. Avaliação do teor de Õleo das sementes monoembriôni

cas e poliembriônicas 

Foram analisadas 300 sementes obtidas de 30 

progênies que apresentavam pol iembrionia. De cada progênie 

foram selecionadas visualmente 10 sementes, sendo 5 monoembriôni

ca s e 5 po l i emb ri ôn i ca s . 

As 10 sementes de cada uma das 30 progênies fo 

ram numeradas e colocadas em dessecador por 7 dias. Após es-

te período elas foram pesadas individualmente em balança ana

l i ti ca. 

A anâl ise do teor de óleo foi realizada também 

individualmente, empregando-se o método não destrutivo, deno

minado Ressonância Magnética Nuclear (RMN) proposto por CONWAY 

& EARLE (1963). Posteriormente fez-se testes de germinação, 

conforme descrito no item 3.3.6., para assegurar-se de que 

a comparação foi realmente feita entre sementes poli e mo-

noembriônicas. Nestes testes cada progênie foi colocada so-

bre o papel de germinação, de modo que as 5 sementes poliem

briônicas ficassem separadas das 5 sementes monoembriônicas. 
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3.6. Anã,ise citolÕgica da embriogênese nas progênies 

poliembriônicas 

Realizou-se a análise da embriogênese das s� 

mentes mono e pol iembriônicas, com a final idade de 

ficar-se a origem dos embriões múltiplos nas sementes. 

identi

Para 

esta análise, adotou-se a Técnica de C lareamento,proposta por 

HERR (19]1). 

3.6.1. Preparo do material para anãlise da embriogê

nese 

Em dezembro de 1986 efetuou-se a semeadura em 

1000 vasos, com sementes de 10 progênies de irmãos germanos, 

selecionados para alta porcentagem de pol iembrionia. Após a 

germinação, selecionou-se 200 plântulas múltiplas, as quais 

foram transplantadas para o campo, em espaçamento de 1,0 X 0�4 m. 

No florescimento realizaram-se autofecundações 

e cruzamentos entre as plantas,sendo anotado, na planta poli

nizada, o tipo e a data da polinização. 

Para a anâl ise da embriogênese, coletou-se 21 

espigas nao polinizadas, desde os estágios iniciais do desen 

volvimento (primórdios de espigas com 2,0 a 3,0 cm), até sua 

completa formação. Coletaram-se também, espigas com 

imaturas, desde 1 dia até 25 dias após a polinização, 

sementes 

sendo 
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sempre colhidas duas espigas em cada estágio. 

Desta forma foi colhido um total de 50 espi

gas com sementes imaturas e 21 espigas não polinizadas. 

As sementes imaturas foram retiradas das espl 

gas e colocadas em frascos com fixador Carnoy, onde perma�e

ceram por 24 hs. Após este período o material foi lavado em 

água corrente, colocado em álcool a 70% e conservado em _gel� 

dei ra. 

O material estudado foi dissecado sob lupa,se� 

do posteriormente colocado na solução clareadora. As disseca 

ções foram realizadas, considerando-se o estágio de desenvol

vimento das sementes imaturas e as possibilidades de passagem 

da luz, através delas, no microscópio onde foram feitas as 

observações, conforme Ttem 3.6.1.1. 

Utilizou-se a 11 Técnica de Clareamento11 , propo� 

ta por HERR (1971), que consiste na imersão do material fixa

do, em uma solução clareadora composta de ácido lático a 85%, 

fenol, eugenol, cloral hidratado e xileno, na proporçao 

2:2:2:2:1, em peso. As estruturas a serem observadas perman� 

cem nesta solução por, pelo menos, 24 hs. 

Após o clareamento efetuou-se a montagem das 

lâminas e observação em microscópio de contraste de fase. 
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3.6.1.1 . .  l\daptação da "Têcnica de Clareamento 11

p�ra o estudo da embriogênese em mi

lho 

Esta técnica tem sido normalmente utilizada p� 

ra o estudo de sacos embrionários de gramíneas forrageiras,os 

quais são estruturas pequenas e que permitem a passagem da 

luz r em microscópio de contraste de fase, sem 

de de retirar-se a parede do ovário. 

O milho apresenta o óvulo, 

a necessida-

aproximadamente, 

duas vezes maior que aquele de gramTneas forrageiras. Além 

disso, o desenvolvimento dos tecidos nas sementes imaturas e 

muito rápido, tornando impossTvel a observação das estruturas 

desejadas em microscópio de contraste de fase. 

Foram então realizadas dissecações, eliminan-

do-se diferentes tecidos em cada estágio do desenvolvimento 

da semente, de modo que fosse possível visualizar-se o cres

cimento e diferenciação do embrião. 

3.6.2. Estudo da embriogênese 

As lâminas preparadas foram observadas em mi 

croscópio de contraste de fase. Foram analisadas aproximad� 

mente 40 estruturas em cada estágio de desenvolvimento da se-
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mente, desde zero a 20 dias apos a pol inizaçio. 

Nestas observações procurou-se determinar a o

rigem e o mo�ento em que o caráter pol iembrionia se expres

sa. Nas fases onde foi possível identificar-se a pol iembri� 

nia, efetuou-se contagens da porcentagem de embriões 

pios nas progênies. 

múlti-

Determinou-se também o melhor estágio para es

tudos da porcentagem de poliembrionia utilizando-se esta técni-

ca. 

O material foi fotografado em fotomicroscõpio 

Zeiss 3, com objetiva 10x, empregando-se filtro verde escuro 

e Filme Panatomic X, asa 32 (Kodak}. Para as cópias empre-

gou-se papel Kodabromide F3. Também foram feitos desenhos em 

camara clara, utilizando-se um aumento de 37x em todos os es

quemas. 

3.7. Identificação dos cruzamentos realizados para o estudo 

da herança do carãter poliembrionia 

Os cruzamentos realizados para obtenção das g� 

raçoes estudadas foram divididos em tratamentos e 

cados por um algarismo romano. Cada tratamento 

identifi

seguido de 

um algarismo romano representa um grupo de cruzamentos, de 

acordo com a Tabela 2. 



Tabela 2 - identificação dos cruzamentos realizados. 

Trata
ment o 

Cruzamento rea}izado 

o t 
+ 

aESALQ-POLI-VD2 X br2br2 

11 ESALQ-POLI-VD2 X Lg3Lg3 

111 br2br2 X ESALQ-POLI-VD2 

IV Lg3Lg3 X ESALQ-POLI-VD2 

V ESALQ-POLI-VD2 (pol i)
b 

X F1 (tratamento 1)

VI ESALQ-POLI-VD2 (poli) X F 1 (tratamento 111) 

VII F1 (Tratamento 1) X ESALQ-POLI-VD2 (poli) 

VI 11 F 1 ( tratamento 111) X ESALQ-POLI -VD2 (po 1 i) 

IX ESALQ-POLI-VD2 (poli) X ESALQ-POLI-VD2 (poli) 

X ESALQ-POLI-VD2 (poli) - polinização livre 

XI ESALQ-POLI-VD2 (poli) - autofecundação 

Xfl ESALQ-POLI-VD2 (mono) c - autofecundação

• 5 5

X 11 1 ESALQ-POL I -VD2 (po 1 i) X ESALQ-POLI -VD2 (mono} e o recf proco 

a Nos cruzamentos foi utilizada uma amostra de sementes da popula-

çao. 

bEmpregaram-se plantas múltiplas da população ESALQ-POLI-VD2 selecio 

nadas em casa de vegetação. 

cPlantas Únicas, selecionadas da população ESALQ-POLI-VD2 em casa de 

vegetação. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1. Estudo da Embriogênese em Progênies Poliembriônicas

4. 1 .1. Adaptação da Técnica de Clareamento para o

Estudo da Embriogênese em Milho 

A técnica de clareamento proposta por HERR

(1971), foi indicada para o estudo do desenvolvimento de ovu-

los em angiospermas. Esta técnica tem sido empregada espe-

cialmente para o estudo da megasporogênese em gramíneas utili 

zadas em pastagens, sendo con�iderada por SAVIDAN {1981 e 1982� 

uma metodologia eficiente na identificação de sacos embrioná

rios apospóricos e meiôticos em  P. maximurn.

Estas gramineas apresentam óvulos de tamanho 

reduzido, o que facilita a passagem da luz através deles no 

microscópio de contraste de fase. O óvulo de milho, e uma 

estrutura bem maior e, apôs a fertilização, tem um desenvol

vimento muito rápido, o que dificulta sua visualização em con 
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traste de fase. 

Desta forma, efetuou-se dissecação, sob lupa, 

el irninando-se, em cada estágio, os tecidos que não 

vam ao estudo da embriogênese. 

interessa 

As dissecações que ofereceram melhores resulta 

dos sao apresentadas na Tabela 3. 

O material com mais de 20 dias apresenta o es-

cutelo bastante denso. Sendo assim, a observação do eixo em-

brionário diferenciado em plúmula e radícula somente e poss� 

vel eliminando-se o escutei o. Próximo â região radicular são 

formados feixes vasculares por onde o embrião e nutrido duran 

te seu desenvolvimento. Portanto esta área e constituída por 

tecidos densos, difíceis de serem retirados na dissecação. E� 

ta característica inviabilizou a observação do desenvolvimen

to da zona radicular durante a ontogênese do embrião. 

Ao contrário do estabelecido por HERR (1971),as 

dissecações sob lupa foram realizadas antes do material ser 

clarificado. Este procedimento permitiu maior rapidez nas 

dissecações e redução na quantidade de solução clareadora ne 

cessária. 
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Tabela 3 - Dissecações d e  óvulos e sementes imaturas, reali z� 

das sob lupa, para estu do da embriogênese e m  milho 

empregando-se a téc nica  de clareamen to. 

Idade do material 
(dias apôs poli 

nização) -

a 3 

4 

5 e 6 

7 

8 a 11 

12 a 20 

17 a 22 

Estruturas consideradas 

Õvulo. 

Saco embrionário e parte do nucelo. 

Saco embrionário. 

Aproximadamente metade do endosperma desenvol

v ido, e pró-embrião. 

Pequena parte do endosperma (localizado ao re

dor do embrião) e embrião. 

Embrião (escutelo e eixo embrionário). 

Eixo embrionário. 
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4. l. 2. Estudo da Embri ogênese

Neste estudo foram observados óvulos e semen

tes imaturas nos estágios de desenvolvimento de O (zero) a 20 

dias apôs a polinização. 

Em óvulos nao fertilizados não foi possTvel 

observar-se o saco embrionário,embora a micrópila tenha sido 

facilmente localizada. Em alguns dos óvulos com um dia apos 

a polinização, visualizou-se o saco embrionário ligado a mi-

crópila. Entretanto o contraste desta estrutura não foi bom, 

impossibilitando a obtenção de fotomicrografias nTtidas (Fig� 

ra 4) • 

Nos óvulos com 3 dias observou-se perfeitamen-

te o saco embrionário apresentando a parte basal preenchida 

pelas células do endosperma e a parte apical contendo 

vários núcleos 1 ivres e o grupo de células antipodais. 

ainda 

O au-

mento utilizado nas observações não permitiu visualização do 

pequeno pró-embrião, que neste estágio, segundo RANDOLPH (1936) 

apresenta de 6 a 8 células (Figura 5). 

A multiplicação das-células do endosperma e 

muito rápida neste período inicial. Esta característica pode 

ser observada comparando-se o tamanho do saco embrionário da 

Figura 4 com aquele da Figura 5. 

Com 4 dias após a polinização o saco embrioná-



1 mm 

, 

• y .. 

Figuras 4 e 5 - Saco embrionário em desenvolvimento. 

. 6 o.

5 

4- um 

dia após a polinização, a seta indica a re 

gião micropilar. 5- três dias apos a poli

nização, apresentando as antípodas (seta). 

4 e 5 - 80x. 
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rio está praticamente preenchido por células do endosperma, 

apresentando núcleos livres na região das células antipodais. 

Embora o pró-embrião não seja visível na fotomicrografia apr� 

sentada (Figura 6), a região onde ele está localizado pode 

ser identificada. Em algumas das estruturas anal isadas,obse2:. 

vou-se o pró-embrião devido a posição em que o saco embrioná

rio estava situado. 

As observações feitas concordam com as de 

RANDOLPH (1936), que diz: 11três dias após a polinização estão 

presentes aproximadamente 128 núcleos 1 ivres do endosperma .•• 

Com a multiplicação dos núcleos, há uma contTnua migração de� 

tes para a região antipodai, preenchendo assim, a cavidade 

do saco embrionário. A rapidez com que o endosperma e for-

mado contrasta com o pequeno progresso da embriogênese nas f� 

ses iniciais. O desenvolvimento do endosperma passa gradual 

mente da fase de núcleos para a fase celular,iniciando-se a

proximadamente três dias e melo apos a polinização. A forma 

ção da parede celular inicia-se na região do endosperma que 

circunda o embrião, e progride em direção as células antip� 

dais. Em geral, com 4 dias o endosperma tornou-se completa

mente celular, exceto na região anti podal. •• 11 

Entre 5 e 8 dias observou-se o crescimento do 

pró-embrião (Figuras 7, 8, 9 e 10). O padrão de crescimento 

observado é muito semelhante àquele apresentado por RANOOLPH 



1 mm 

Figura 6 - Aspecto do saco embrionário quatro dias 

após a polinização. A região onde o 

pró-embrião se desenvolve (seta) situa-se 

acima da micrópila (80x). 

. 6 2 . 



7 

9 

1 mm 

Figuras 7, 8 e 9 - Pró-embriões de milho. 7- cinco dias; 

8-seis dias e 9- sete dias apôs a polJ_

nização. 7, 8 e 9 - 80x.

. 63. 
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(1936), na Figura 2, e KIESSELBACH (1949). 

Com 8 dias (Figura 10) o pró-embrião apresenta 

um aspecto claviforme, devido ao intenso crescimento na re

gião apical. Nesta fase, quando os primeiros sinais da dife-

renciação começam a aparecer, observou-se que alguns pro-e� 

briões das progênies pol iembriônicas apresentavam uma divisão 

nas Últimas camadas celulares da região apical (Figura 11). 

Estas divisões prosseguiram nos embriões com 9 

e 10 dias (Figura 14), aumentando em numero e assumindo um as 

pecto de brotamentos nos embriões com 10 a 12 dias. Este fe-

nômeno foi acompanhado de um menor desenvolvimento destes em

briões,em relação aos embriões normais (Figura 12 e 13) da 

mesma progênie. 

Os embriões normais, seguem o processo normal 

de diferenciação,apresentando aos 12 dias o coleoptile e pos

teriormente os primórdios foliares. A partir de 10 dias, com 

o prosseguimento da diferenciação, os embriões anormais, tor

nam-se cada vez mais tardios, sendo facilmente identificados. 

Por este motivo, a contagem da frequência de pol iembrionia nas 

progênies foi iniciada aos 10 dias. 

O crescimento e a diferenciação dos 

briões sao muito lentos,sendo que em progênies com 

po 1 i em-

15 dias 

ainda observam-se poli emb ri Ões sem diferenciação do eixo em-

brionârio. Este desenvolvimento varia entre progênies e den-
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10 

1 mm 

Figuras 10, 11 e 12 - Pró-embriõe s em início de diferencia-

çao. 10- oit o  dias, apresenta as pecto 

clavifo rme. 11- oito dias, início de 

divisão na região apical (seta). 12- no 

ve dias. 10, 11 e 12 - 80x. 
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1 mm 

Figuras 13 e 14 - Embriões com dez dias. 13- Detalhe da re 

gião apic�l de um monoembrião seguindo a 

diferenciação normal. 14- Embrião apre

sentando divisões e brotações na região 

ap i ca 1 13 e 14 - 80x. 
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tro da progênie, tenào sido encontrados pol iembriões com os 

primórdios foliares aos 13 dias juntamente com pol iembriões 

sem diferenciação do eixo embrionário. 

O número de brotamentos observado nos estágios 

de 10 e 11 dias diminui acentuadamente à medida que a difere� 

ciação prossegue. Provavelmente já nesta fase inicia-se a

competição entre os embriões,sendo eliminados os menores. En 

tre 15 e 16 dias observa-se normalmente 2 a 3 plúmulas em for 

mação nos poliembriões,embora tenha ocorrido uma pequena por

centagem de poliembriões com 4 a 6 plúmulas. 

A variação entre os tipos de pol iembriões for

mados ê muito grande,podendo ocorrer duas ou mais plúmulas sob 

um mesmo coleoptile, plúmulas em coleoptiles separados e qua

tro a seis plúmulas organizadas em grupos de 2 ou 3 sob um mes 

mo coleoptile. Estes coleopti les podem estar em escutelos 

separados ou nao. 

As variações observadas no desenvolvimento dos 

monoembriões e pol iembriões são apresentadas nas Figuras 15 a 

31. 

A Tabela 4 apresenta resumidamente as estrutu

ras observadas durante o estudo da embriogênese em progênies 

pol iembriônicas. 

As observações realizadas atê o estágio de 20 



. 68. 

Tabela 4 - Estr u tur as observa d a s  em  difer entes estágios da em  

briogênese em  pr ogên i e s  poli e mbriônicas de  m i lho, 

da população ESALQ-P0LI-VD2, empregando-se a técni 

ca  de claream ento. 

Idade do 
material 

ldias) 1

3 

Estrutura observada2

Õvulo completo, observa-se claramente a micrópila, o saco 
embrionário (SE) dificilmente é observado. 

Õvulo completo, saco embrionário e células antipodais. 

4 Parte do nucelo, saco embrionário, endosperma e pequeno 
pró-embrião. 

5 e 6 

7 e 8 

9 e 10 

11 

12 a 20 

17 a 22 

Saco embrionário bastante desenvolvido, 
pró-embrião. 

endosperma e 

Parte do endosperma e pró-embrião, alguns dos pró-embriões 
com 8 dias estavam iniciando a diferenciação. 

Pequena parte do endosperma (que localiza-se na região 
onde o embrião está situado) e embrião no início do pro
cesso de diferenciação. 

Pequena parte do•endosperma e embrião em diferenciação. 

Embrião diferenciado em eixo embrionário e escutelo. No 
eixo embrionário, observa-se a região apical composta pe 
lo coleoptile, primórdios foliares e botão vegetativo-:
A região basal diferenciada em coleorriza e primórdio ra
dicular não é visível. 

Eixo embrionário onde observa�se apenas a região 
diferenciada em coleoptile, primórdios foliares 
vegetativo. 

apical 
e botão 

1A idade do material e considerada em termos de dias apos a pol ini
zaçao. 

2Todas as observações foram realizadas em microscópio de contraste 
de fase, utilizando-se objetiva de 10x e ocular de 8x. 
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A B 

1 mm 

Figura 15 - Detalhe do áp ice  do eixo embrionário de monoem 

briões em diferenciação. A- onze dias, coleopti

le já formado (seta). B- treze dias, coleopti

le, prim6rdios foliares e botão vegetativo (s� 

ta) . � . v1s1ve1s. A e B - 80x. 
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A 

B 

mm 

Figura 16 - Embriões anormais em desenvolvimento. A- Embrião 

com onze dias apresentando divisões e brota-

çoes. B- Detalhe do ápice do eixo embrionário 

de um embri ão com treze dias onde são 
. .. . 

v1s1ve1s 

três botões vegetativos sob um mesmo coleopti

le (seta). 
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dias demonstraram que os pol iembriões geralmente apresentam 

um tamanho menor que os monoembriões, principalmente devido 

ao ·seu desenvolvimento tardio. 

As contagens realizadas a partir do décimo dia 

(Tabela 5) indicaram que a porcentagem de poliembrionia va-

ria entre as progênies pol iembriônicas. No material 

do observou-se uma variação de 12 a 86%. 

avalia-

O melhor estágio para efetuarem-se as contagens 

ficou estabelecido entre 12 e 13 dias, não apenas pela facill 

dade de distinção entre mono e pol iembriões, mas també m  pela 

facilidade de dissecação do material. 

Embora não tenha sido possfvel visualizar-se a 

diferenciação da radlcula empregando-se a técnica de clarea 

menta, ela foi e ficiente no estudo da embriogênese, sendo uma 

boa metodologia para se estudar a frequência e origem da po

liembrionia em milho. 

Até o estágio d e  4 dias foi observado um �nico 

saco embrionário em desenvolvimento. Entre 5 e 8 dias visua

lizou-se apenas um embrião em cada semente imatura não sendo 

possível distinguir entre mono e poliembrião. Nos estágios 

qe 8 e 9 dias,quando inicia-se a diferenciação, observou-se 

alterações em alguns dos embriões. A partir do d écimo dia, 

os poliembriões tornaram-se evidentes devido ao aparecimento 

de estruturas semelhantes a brotações, na região apical. Estas 
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Tabela 5 - Resulta dos da análise de embri ogênese. Idade do  ma  

t eria l, núm ero  de  observações e p orcentagem de p� 

li embrionia  observada em plantas múltiplas sele ci o

nadas da po pula ç ã o  ESALQ-POLI-V02.

Idade do ma
terial (dias 
após polini-

zação) 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Total 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

Total 

N<? de obser
servaçoes 

32 

27 

24 

36 

27 

29 

34 

62 

271 

60 

32 

31 

41 

56 

57 

47 

52 

57 

51 

50 

57 

591 

Monoem
briões 

Poli em
bri Ões 

Não diferenciados 

Não diferenciados 

Não diferenciados 

Não diferenciados 

Não diferenciados 

Não diferenciados 

Inicio da diferenciação 

Inicio da diferenciação 

16 

11 

6 

32 

47 

44 

25 

26 

8 

45 

8 

21 

289 

44 

21 

25 

9 

9 

13 

22 

26 

49 

6 

42 

36 

302 

*Análise de duas progênies no estágio de 15 dias.

% Po 1 i em
bri on ia 

73,33 

65,66 

80,65 

21 ,95 

16,07 

22,81 

46,81 

50,00 

85,97 

11, 77 

84,00 

63, 16 

51 , 1 O 



. 73. 

estruturas, com o prosseguimento da diferenciação, deram ori

gem a 2 ou mais botões vegetativos, que caracterizam as semen 

tes poliembriônicas. 

Desta forma conclui-se que a pol iembriônia ob

servada na população ESALQ-POLI-VD2 origina-se a partir de bro 

ta ç Õ e s e/ ou d i v i sões em um ú n i co p ró-em b r i ão i n i c i a 1 , r e s u 1 ta.!! 

te de fertilização normal da oosfera. A expressão do caráter 

pol iembrionia dá-se no momento 

8 a 9 dias apôs a polinização. 

da diferenciação, ou seja, 

WEBBER (1940) classificou es-

te tipo de poliembrionia corno poliembrionia por clivagem do 

zigoto, embora o próprio autor tenha enfatizado que, no caso 

de angiospermas, os vários embriões seriam resultantes em 

maior frequência, de proliferações de células do embrião do 

que de divisões do zigoto. 

Portanto os embriões adicionais de uma semente 

originam-se a partir de um Único pró-embrião resultante de ª.!! 

fimixia, não estando envolvida a apornixia na pol iernbrionia 

observada. Consequentemente os embriões de uma mesma semen

te apresentam a mesma constituição genética. 

Na literatura existem exemplos de poliembrio

nia em monocoti ledôneas onde os autores sugerem que sua ori

gem seja devido a clivagem do zigoto, pró-embrião ou embrião, 

como aspargo (RANDALL & RICK, 1945 e THtVENIN, 1968), A91to

py1ton spp. (DEWEY, 1964), cevada (POPE, 1943), L. 1te.9a.le. (MOR-
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GAN JÜNIOR & RAPPLEYE, 1951), A. nu.da (NISHIYAMA et aUi, 1968) 

e milho (RANDOLPH, 1936; MORGAN JÜNIOR & RAPPLEYE, 1951 e SIJ:. 

VA e t a l ii, 197 1 ) . Entretanto esta conclusão, sempre aprese� 

tada como uma hipótese, geralmente foi baseada apenas no fenó 

tipo e contagem do número de cromossomos das plântulas múlti

plas. 

Apenas em dois casos foram efetuados estudos 

da embr i ogênese: em cevada (POPE, 1943) e mi 1 ho (KI ESSELBACH, 

1926). Em cevada o autor concluiu que seria clivagem do zig� 

to e em milho, KIESSELBACH (1926) classificou o fen5meno como 

falsa pol iembrionia. 

Os resultados obtidos no presente trabalho,con 
. 

-

cordam com as hipóteses sugeridas por RANDOLPH (1936), MORGAN 

JÚNIOR & RAPPLEYE (1951) e SILVA et alii (1971},quanto a ori 

gem do caráter em milho. A variação fenotípica observada nas 

plântulas múltiplas também foi muito semelhante àquela encon

trada por todos os autores, em diferentes espécies, que suge

riram ser a pol iembrionia resultante de clivagem do zigoto, 

pró-embrião ou embrião. 

Estes autores usaram a classificação sugerida 

por WEBBER (1940), e como não realizaram estudos embriológi

cos, não puderam definir quando ocorreria a clivagem e também 

se realmente a clivagem era o processo que melhor definia a 

origem da poliembrionia nas espécies estudadas. 
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Neste trabalho uti 1 izou-se a mesma classifica-

-

çao. No entanto observo�-se que a cl ivagern pode ocorrer, mas 

a maioria dos embriões múltiplos observados resultou de proll 

ferações ou brotamentos a partir do pró-embrião, no momento de 

sua diferenciação. 

As contagens de cromossomos foram realizadas 

apenas com a final idade exploratória,sendo observado que a 

maioria das metáfases de mitoses das plântulas múltiplas estu 

dadas apresentaram 2 n = 20, contudo este resultado nao pode 

ser considerado corno definitivo. Os estudos de ernbriogênese 

efetuados e os resultados obtidos nas contagens realizadas por 

MORGAN e RAPPLEYE (1951) indicam que a maior parte das p1â!!_ 

tulas múltiplas são diplóide-diplóide, exceto em casos onde 

tivesse ocorrido algum acidente mitótico durante a formação 

das brotações. Neste caso poderiam aparecer p1ântulas aneu

plôides,em baixa frequência. 

Os resu 1 tados de SARKAR & COE ( 1966), JUO I N &

HVATOVA (1966 e 1970), KERMICLE (1971), ZVERZHANSKAYA et alii

(1977), TYRNOV & ENALEENA (.1984) entre outros, que observaram 

o aparecimento de urna alta frequência de haplóides em semen

tes poliembriônicas de milho, indicam que a poliembrionia pr� 

sente no material estudado por eles tem origem diferente da

quela presente na população ESALQ-POLI-VO2. 

Embora estes autores não indiquem qual a gene� 
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logia das populações de mi lho estudadas, e interessante no

tar que em geral, os autores que trabalharam com populações 

de origem americana, não encontraram haplôides e os autores 

que trabalharam com populações de origem européia, especial

mente as russas, encontraram haplóides em alta frequência. 

Este fato parece indicar que a pol iembrionia 

em mi lho, da mesma forma que em outras espécies, pode ter mais 

de uma origem,sendo dependente do 11background11 da população 

estudada. 

RANDOLPH (1936) refere-se a um tipo de semente 

como sendo grãos duplos,formados por duas flores intimamente 

unidas. Portanto as duas plantas originadas destas sementes 

sao diplóides,apresentando fenótipos diferentes, uma vez que 

sao resultantes de zigotos independentes. 

Um outro exemplo semelhante foi a poliembrio

nia observada em uma população de milho estudada por PESEV e 

PETROVIC (1976). As sementes pol iembriônicas observadas por 

eles apresentavam 2 embriões localizados em lados opostos. Os 

autores não apresentaram dados sobre o fenótipo das plantas 

múltiplas, as contagens de cromossomos indicaram que os pares 

eram sempre diplóide-diplóide. 
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O tipo de pol iembrionia observada na popula-

ção ESALQ-POLI-V02 não favórece o aparecimento de plantas múl 

tiplas com variações na ploidia. Entretanto, a grande vari� 

ção fenotípica observada entre os membros de uma semente, 

entre eles, pod€ri� �er resultante nao apenas da competição 

mas também através de falhas no  processo mitótico, 

a diferenciação e crescimento dos embriões. Estas 

poderiam resultar em plantas haplÕides, aneuplõides ou 

plóides. 

dado. 

Portanto este aspecto necessita ser melhor 

durante 

falhas 

po 1 i -

estu-

Para tanto, sugere-se que além dos estudos de 

realizados também contagens do nu-mitose e meiose, sejam 

mero de estômatos das plantas múltiplas. Esta última anál i 

se talvez seja a que melhor indicará a ploidia das pia.!!_ 

e difícil tas múltiplas, pois no estágio de plântula, 

determinar-se exatamente a que plúmula corresponde 

sistema radicular, Observou-se inclusive a ocorrincia 

numeres diferentes de plúmulas 

uma mesma semente. 

e sistemas radiculares 

cada 

de 

em 
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A 

D 

Figura 17 - Embriões com 9 (A, B) e 10 (C, D) dias. A e C -m� 

noembriões em inicio de diferenciação. 8 e O, 

embriões apresentando divisões na região apical. 

(m - grupo de células meristemâtica, .6 - suspen-

sor). 37x. 
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m 

m 

\ 

A 8 

Figura 18 - Embriões com 14 dias. A- ápice do eixo embr io

nário diferenciado em coleopti le (e}, primórdios 

foliares (l) e b otão vegetativo (b). B- embrião 

apresentando várias brotações na parte 

em inTcio de diferenciação (m - grupo 

apical, 

de cêlu-

las meristemáticas, � - suspensor). 37x. 
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B 

Figura 19 - Embriões com 14 dias. A- embrião com várias bro 

tações na parte apical, em estágio precoce do 

desenvolvimento (6 - suspensor). 8- embrião em 

início de diferenciação, apresentando 3 botões 

vegetativos (b), sendo 2 sob um mesmo coleoptile 

(e) (e - escutelo, 4 - suspensor). 37x. 



/ 

e. 

Figura 20 - Embrião com 15 dias. Monoembrião normal, i n i -

ciando a formação do eixo embrionário (b - bo

tão vegetativo, e- coleoptile, e- escutelo, 

�- primórdios foliares, -0- suspensor). 37x 

. 8 1. 
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A a 

Figura 21 - Embriões com 15 dias. A- embrião a presentando 

várias brotações e di visões na região a pica1 

(,6- suspensor). 8- dois escutelos (e) em um Úni 

co suspensor (-6), um deles em estágio mais adian 

tado de diferenciação (b- botão vegetativo, e.- co-

1 eopt i 1 e, l- primórdios foliares). 37x. 



/ 

e. 
e 

Figura 22 - Embrião com 15 dias apresentando o escutelo 

dividido (e). Início da formação do eixo em

brionário com 2 ápices foliares (b- botão vege

tativo, e- coleopti le, l- primórdios foliares, 

-0- suspensor). 37x. 

. 83. 
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e 

Figura 23 - Embrião com 15 dias diferenciado em eixo embrio 

nãrio e escutelo (e), apresentando dois bo

tões vegetativos (b) sol"- um mesmo coleopti le (e.) 

(l- prim6rdios foi lares, 4- suspensor). 37x. 



Figura 24 - Monoembrião com 17 dias diferenciado 

. 85. 

em eixo 

embrionário e escutelo (e.) (b- botão vegetativo, 

e- coleoptile, l- primórdios foliares, .6- sus

pensor). 37x. 
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6 

e 

Figura 25 - Embrião com 17 dias diferenciado em 2 escute

los (e) e 2 eixos embrionários, apresentando c� 

da um, 2 botões vegetativos (b) sob um mesmo 

coleoptile (e) (l- primórdios foliares, �- sus

pensor). 37x. 
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\ 1 

Figura 26 - Embrião com 17 dias diferenciado em escutelo 

(e) e eixo embrionário, o qual possui 3 botões

vegetativos (b) sob um mesmo coleoptile (e) em 

estágios diferentes de desenvolvimento (l- pri

mórdios foliares, .6- suspensor). 37x. 
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\ 

Figura 27 - Embrião com 17 dias apresentando 3 brotações em 

inicio de diferenciação. A mais desenvolvida 

possui 3 botões vegetativos (b) sob um mesmo 

coleoptile (e) (�- escutelo, �- suspensor). 37x. 
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A 

a 

Figura 28 - Eixos embrionários de embriões com 19 dias. A- Ãp.!_ 

ce do  eixo embrionário de um monoembrião dife

renciado em coleopti le (e.), botão vegetativo (b) e 

primórdios foliares (l). 8- Ãpice do eixo em

brionário apresentando sob um mesmo coleoptile 

dois conjuntos de b otão vegetativo (b) e pri

mórdios foliares (l). 37x. 
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e. 
e. 

e. 

A 

a 

Figura 29 - Eixos embrionários de embriões com 20 dias. 

A- Ãpice do eixo embrionário duplicado, sendo 

que um deles apresenta 2 botões vegetativos (b) 

e 2 primórdios foliares. 8- Ãpice do eixo em 

brionãrio diferenciado de um 

{e.- coleoptile). 37x. 

monoembrião 



Figura 30 - Ãpice do eixo embrionário diferenciado 

mõrdios foliares (l.), botão vegetativo 

. 91 . 

em pri

( b) e 

coleoptile (e.), de um monoembrião com 21 dias. 

37x. 
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Figura 31 - Apice duplicado do eixo embrionário de um em

brião co m 21 dias, apresentando 2 botões veget� 

tivos (b) e 2 primórdio s foliares (l) sob um 

mesmo coleoptile (e). 37x. 
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4.2. Estudo do Fenõtipo das Plantas Múltiplas 

Observou-se grande variação no fenótipo das 

plantas obtidas de sementes pol iembriônicas. Esta variação o

correu tanto entre sementes de uma mesma proginle como entre 

plantas de uma mesma semente. Além da variação fenotípica,as 

proginies diferiram em frequincia de pol iembrionia. 

Em todas as geraçoes obtidas observou-se � mes 

mo padrão de variação das plantas mÜltiplas nos estágios de 

semente, plântula e planta adulta. 

4.2.1. Semente 

As sementes pol iembriônicas apresentam tamanho 

e peso semelhante às monoembriônicas. Geralmente elas podem 

ser identificadas visualmente, devido a presença de dois ou 

mais embriões, localizados lado a lado, em uma mesma face 

semente (Figura 32). Entretanto há sempre uma pequena 

centagem de sementes pol iembriônicas que apresentam mais 

uma plümula sob um mesmo coleoptile (Figura 31), ou mais 

uma radícula sob uma Ünica coleorriza, que não podem ser 

tificadas visualmente. 

da 

por

de 

de 

iden 



Figura 32 - Sementes poliembriSnicas e monoembriSnica 

(seta). 

. 94. 
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Os embriões múltiplos de uma semente variam 

quanto ao numero, tamanho e disposição. Através da anã 1 i 

se visual foi possível identificarem-se até 5 embriões em uma 

semente. A medida que aumenta o número de embriões, hã uma 

diminuição no tamanho destes, embora tenham sido encontradas 

sementes com apenas dois embriões,apresentando um deles com 

tamanho muito reduzido. A disposição dos embriões pode va-

riar desde perfeitamente paralelos até um ingulo de �pro�ima

damente 90 ° . 

Foi observado que as sementes pol iembriônicas 

geralmente apresentam o escutelo dividido e um eixo embrionâ 

rio completo em cada uma destas divisões. Entretanto também 

ocorrem dois eixos embrionários em um Único escutelo e eixos 

embrionários com apenas a região apical duplicada. 

Todas estas variações foram também observadas 

nos estudos da embriogênese,portanto o fenótipo das sementes 

poliembriônicas reflete as alterações ocorridas durante a for 

mação dos embriões. 

A diferença de tamanho entre os embriões pode 

ser explicada através da competição existente entre eles, du

rante a embriogênese,uma vez que todos são monozigôticos. 
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4.2. l. l. Anãlise do Teor de Õleo das Sementes 

Monoembriônicas e Poliembriônicas 

O método adotado baseia-se em medições das ban 

das de ressonância magnética nucle�r emitidas pelo óleo pre

sente nas sementes,quan�o estimulado por uma fonte externa de 

energia. Estas bandas são diretamente proporcionais ao con 

teúdo de óleo das sementes. CONWAY & EARLE (1963) observa

ressonância ram que as anâl ises do teor de óleo através da 

magnética nuclear apresentavam uma correlação de r =0,993 com 

os resultados obtidos através das análises tradicionais, que 

envolvem extrações por solvente. Este último método e também 

conhecido como método destrutivo, pelo fato de ser necessário 

triturarem as sementes para efetuarem-se as análises. 

Neste trabalho, corno o objetivo era comparar-se 

o teor de óleo das sementes monoembriônicas com aquele das 

poliembriônicas, o método destrutivo não poderia ser utiliza

do. Isto porque era necessária a germinação destas sementes 

para confirmar se a comparação estava sendo feita entre se 

mentes monoernbriônicas e poliembriônicas. Como já foi discu-

tido no ítem 4.2.1 ., às vezes a semente poliembriônica 

ser classificada como monoembriônica. 

pode 

A seleção visual realizada foi conferida em 

testes de germinação,tendo sido 100% eficiente. Os resultados 

dá �nãlise do teor de 61eo são apresentados resumidamente na 
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Tabela 6 (os dados completos estão no Apêndice 1). Através dos 

dados de porcentagem e quantidade de óleo nas sementes, obser 

va-se que praticamente não há variação entre sementes monoem 

briônicas e pol iembriônicas. O peso destas sementes també m  

foi muito semelhante,indicando que as sementes pol iembriôni-

cas nao apresentam vantagens em relação as 

para as duas características avaliadas. 

monoembriônicas, 

Embora visualmente tenha-se a impressão que os 

vários embriões das sementes pol iembriônicas resultam numa re 

lação embrião/endosperma maior, isto não ocorre. A espessu

ra dos vários embriões é menor,de tal forma que a area ocupa

da por eles e aproximadamente igual àquela ocupada pelos mo

noembriões. 

A porcentagem de proteínas e o valor biológico 

destas, não foi avaliada em sementes poliembriônicas. Entreta� 

to através dos resultados obtidos pode-se supor que também 

nao haverá alteração significativa nestes parâmetros em rela

çao as sementes monoernbriônicas. 

Estes resultados discordam daqueles obtidos por 

PESEV & PETROVIC (1976). Considerando-se o tipo de semente 

poliembriônica avaliada por estes autores, e as considerações 

de RANDOLPH (1936) ,pode-se concluir que provavelmente PESEV & 

PETROVIC (1976} selecionaram progênies que apresentavam o ca-

ráter grãos duplos. Portanto estas sementes,sendo estruturas 
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compostas, certamente teriam peso, teor de óleo, 

valor biológico superiores aos grãos únicos. 

. 99. 

protefnas e 

Quanto ao híbrido com elevado teor de protef

nas, obtido por GOLOVIN (1982), a partir de haplóides dupli

cados de sementes pol iembriônicas,a comparação torna-se difí

cil pois, como Ji foi discutido,o tipo de poliembrionia obser 

vada por este autor é de origem diferente daquela presente na 

população ESALQ-POLI-VD2. 

Com base nos resultados obtidos, o caráter po-

1 iembrionia,resultante de proliferação do pró-embrião,não tem 

valor para o melhoramento de milho visando a elevação do teor 

de Óleo e proteínas das populações ou híbridos. 

4.2.2. Plântula 

As plântulas múltiplas, em geral, desenvolve-

ram-se mais lentamente que as plantas únicas. Houve variação 

no número e tipo de plântulas múltiplas obtidas. Quanto ao 

tipo, pode-se classiflcâ-las em tris grupos: totalmente sepa

radas, parcialmente unidas e duas ou mais unidas ao lado de 

uma ou mais separadas, em uma mesma semente. 

Entre as plântulas separadas houve variação no 

tamanho e vigor e, entre as plântulas unidas, no grau de união. 

Foi relativamente comum o aparecimento de mais de uma plúmu-
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la a partir de um coleopti le, de pares onde uma das plântulas 

emitiu apenas a primeira folha, que permaneceu na forma de 

cartucho (Figura 33.a),morrendo nas primeiras semanas 

plântulas idênticas. 

e de 

Algumas destas variações podem ser observadas 

na Figura 33. 

Estas variações ocorreram tanto no ápice co

mo na base do eixo embrionário. 

Observou-se plântulas totalmente anormais,onde 

5 ou 6 plúmulas originavam-se a partir de um mesmo mesocõtilo. 

Estas morreram nas primeiras semanas. Algumas sementes deram 

origem a dois ou três sistemas radiculares e nenhuma plúmula, 

outras apresentavam o coleoptile vazio. Entre mais de 5.000 

plântulas múltiplas aval iadas,não observou-se nanhum caso de 

variação na coloração das plântulas irmãs. 

As variações observadas podem ser explicadas 

através dos resultados obtidos no estudo da embriogênese. 

Plântulas anormais como aquela da Figura 33.a 

poderiam ser resultantes de falhas na diferenciação do embrião 

adicional, durante a embriogênese,tanto por diferenciação in

completa como por distúrbios no processo mitôtico, originando 

embriões adicionais aneuplóides. 

As variações observadas estão de acordo com os 



Figura 33 - Variações fenotípicas das plântulas 

múltiplas. a- uma das plântulas é 

normal, enquanto que a outra emitiu 

apenas uma folha que permaneceu na 

forma de cartucho; b- duas plúmulas 

a partir de um único coleoptile. 

• 1 O 1 •
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resultados de MORGAN JÜNIOR & RAPPLEYE (1951) � SILVA et alii

(1971), que sugeriram ser' a clivagem do embrião, a causa da 

poliembrionia em milho. Outros autores (POPE, 1943; RANOALL & 

RICK, 1945; OEWEY, 1968; NISHIYAMA et alii� 1968, estudando 

diferentes espécies, 

ri ação. 

também o�servaram esta mesma va-

KIESSELBACH (1926) relatou as mesmas variações 

citadas neste trabalho. Entretanto o autor considerou que o 

fenômeno observado em milho não era herdável e denominou-o de 

falsa pol iembrionia. Com base nos resultados obtidos no pr� 

s�nte estudo,pode-se dizer que provavelmente o caráter obser-

vado por KIESSELBACH (1926) é o mesmo presente na população 

ESALQ-POLI-VO2, tendo portanto ocorrido uma confusão de termi 

nologias por parte do autor. Além disso,o aparecimento ape

nas de sementes monoembriônicas em progênies endogâmicas (S1) 

obtidas de plântulas múltiplas, que levou KIESSELBACH (1926) 

a classificar o fenômeno como não herdável, também foi obser

vado neste trabalho. Entre 73 progênies S1 analisadas, 3 a

presentaram apenas plantas Únicas. Entretanto os resultados 

de quase 1.600 progênies avaliadas, de diferentes geraçoes, 

mostraram claramente que o caráter apresenta um controle gen� 

tico. 

Quanto a variação no numero de plântulas por 

semente, observou-se que ocorriam de 2 a 7 plântulas. Em 97 
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progênies analisadas quanto a esta caracteristica,sendo 67 en 

dogâmicas e 30 de irmãos-germanos,os conjuntos de 2 e 3 plân

tulas em uma mesma semente representaram mais de 90% dos ca-

sos (Tabela 7). 
-

Praticamente nao houve diferença na distri-

buição do n�mero de plântulas por semente entre estes dois ti 

pos de progênie (Figura 34). Entre as progênies de ir-

mãos-germanos observou-se uma frequência levemente superior 

de sementes com 4 e 5 plântulas. Este fato parece ser devido 

ao maior vigor das plântulas em comparação com aquelas resul

tante de autofecundação, portanto os vários embriões formados 

seriam mais aptos a germinar. Nos Apêndices 2 e 3 são apre-

sentados os resultados da variação do numero de plântulas por 

semente em cada p(ogênie analisada. 

Os vários autores consultados relataram um ma

ximo de 4 plântulas por semente poliembriônica,tanto em mono 

cotiledôneas como em dicotiledôneas, excetuando-se os casos 

de poliembrionia adventícea. 

4.2.3. Planta Adulta 

As plântulas múltiplas foram transplantadas p� 

ra o campo sem haver separação dos membros de uma semente. Em 

dois blocos, sendo um constituTdo de plantas múltiplas e ou

tro de plantas Únicas de uma mesma progênie, observou-se que 
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Tabela 7 - Número de sementes com 2 a 7 plântu las e numero tota l

de sementes pol iembriônicas em progênies endogâmicas

(Si) e de irmãos germ a nos ( 1 G) , obtidas a partir de

p lantas múltiplas selecionadas da população ESALQ-POL I -V02.

nps % nps 
ic tp sp 

3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 

IG 30 323 107 40 6 2 o 478 67,57 22,38 8,37 1,26 0,42 0,00 

S1 67 455 134 28 2 621 73,27 21,58 4,51 0,32 O, 16 O, 16 

Total 97 778 241 68 8 3 1 1099 70,79 21,93 6, 19 0,73 0,27 0,09 

ic = Identificação do cruzamento. 

tp = Número total de progênies analisadas. 

nps = Número de plântulas por semente. 

sp = Número total de sementes pol iembriônicas nas progênies analisadas. 

%nps = Frequência do número de sementes com 2 a 7 plântulas. 
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Figura 34 - Distribuição do numero de plântulas por semente 

pol iembriSnica entr e proginies de irmãos-germa

nos (a) e endogâ micas (b) obtidas de plantas 

múltiplas da população ESALQ-POLI-VD2. 
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as primeiras eram mais tardias que as últimas. 

Os conjuntos de plantas múltiplas apresenta-

ram variações fenotípicas entre si e entre plantas de uma mes 

ma semente, refletindo as diferenças observadas durante o es

tágio de plântula. As plantas gêmeas, que foram consideradas 

idênticas durante os estágios iniciais de desenvolvimento,co� 

servaram esta característica no estágio adulto, apresentando 

mesmo número e orientação de folhas, altura de espiga,de pla� 

ta e floresceram juntas. Na Figura 35 estão representados dois 

conjuntos de plantas gêmeas. 

Observou-se também que muitos conjuntos apre

sentavam diferenças entre as plantas, principalmente com rela 

çao a altura, vigor e inicio do florescimento. Em alguns ca

sos uma das plantas permaneceu pequena (30 a 40 cm) e nao 

floresceu. Outras mostraram macho-esteri 1 idade. 

O bloco com plantas Únicas floresceu 4 a 5 

dias antes daquele com plantas múltiplas, refletindo o com

portamento tardio dos pol iembriônicos, já observado desde os 

estudos de embriogênese. Além disso, as plantas Únicas foram 

mais uniformes quanto ao florescimento,sendo que em 7 dias to 

do o bloco floresceu,enquanto que o florescimento do bloco de 

plantas múltiplas estendeu-se por 20 dias. 

Embora tenham si<lo observadas estas diferenças 

fenotipicas entre as plantas irmãs,as espigas produzidas por 



Figura 35 - Plantas gemeas idênticas. Em prime� 

ro plano, um par de plantas e em se

gundo, 3 plantas. Notar a mesma al 

tura de espiga, de planta e orienta 

ção das folhas (setas). 

• 1 O 7.
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elas apresentaram mesmo formato, tamanho, tipo de endosperma 

e coloração de grãos,confirmando a origem monozigótica das 

plantas múltiplas (Figura 36). 

A população estudada era muito heterozigótica, 

uma vez que era constituída de plantas obtidas de progênies 

S1, portanto houve grande variação entre conjuntos de plantas 

múltiplas, como pode ser observado na Figura 36. Entretanto 

entre plantas de uma mesma semente,as espigas foram idênti

cas. A variação fenotípica observada entre as plantas irmãs 

durante o estágio vegetativo,provavelmente é resultante da 

competição entre elas. Estes mesmos resultados foram obtidos 

por KIESSELBACH (1926) e RANDOLPH (1936). 

Observou-se uma porcentagem de acamamento de 

plantas muito maior no bloco constituído por plantas múlti-

plas que no bloco de plantas irmãs. Este fato resultou do 

sistema de plantio adotado,não individualizando-se as plan-

tas múltiplas. Desta forma, as raízes não foram suficientes 

para suportar o peso de 2 a 4 espigas em plantas separadas, 

sob um mesmo sistema radicular. 

O índice espigas/semente poliembriônica obser-

vado no bloco de plantas múltiplas (Tabela 8) demonstrou a 

prolificidade destas. Embora este Índice esteja subestimado, 

devido ao tombamento e às polinizações manuais, ele demonstra 

a superioridade das sementes pol iembriônicas em relação as 
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Figura 36 - Espigas colhidas de 4 conjuntos de plantas 

múltiplas, sendo 3 deles constituídos por 

2 plantas e um por quatro plantas. Obser 

va-se grande semelhança entre espigas de 

um mesmo conjunto. 
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Ta b e la 8 - Número total de espigas colhidas e índice espigas/se

m ente poliembriônica o b servado em um b lo co constitui 

do por plantas múlti plas sele cion adas d a  p o pulação 

ESALQ-POLI-VD2. 

Produção de espJ_ 
gas por semente 

po 1 i embr iônica 

2 

3 

4 

5 

To ta l 

Casos 
o bservados 

96 

53 

15 

o 

165 

Total de 
espigas 

colhidas 

96 

106 

45 

o 

5 

252 

Tndice espigas/semente 
poliembriônica 

1 

2 

3 

5 

1 , 53 
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monoembriônicas, para prolificidade. No bloco de plantas úni-

cas colheu-se uma espiga por semente. 

O índice foi estabelecido em termos de espi-

gas/semente porque a característica das sementes pol iembriô 

nicas é o aumento na prolificidade devido a um maior numero 

de plantas no campo e não do maior numero de espigas por pia� 

ta. 

4.3. Estudo da Herança do Carãter Poliembrionia em Milho 

Os estudos genéticos do caráter pol iembrionia 

foram realizados através do cruzamento de plantas da popula

çao, ESALQ-POLI-VD2 com 1 inhagens contrastantes para o cara

ter, que apresentam gene marcador. Os resultados da porcent� 

gem de poliernbrionia nos parentais sao apresentados na Tabe-

1 a 9. 

A avaliação da porcentagem de poliernbrionia em 

todas as gerações obtidas foi realizada através de testes de 

germinação. Considerou-se corno progênie pol iembriônica,aque-

la que apresentou pelo menos um conjunto de plântulas múlti

plas no teste de germinação. 

A análise dos resultados obtidos foi efetuada 

de acordo com PARLEVLIET & CAMERON {1959), IWAMASA et alii 

(1967) e SAVIDAN (1981 e 1982), estudando-se inicialmente a 
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Ta b e l a 9 - R e s u 1 t a d o d a a n â 1 i s e d o s p a r e n t a i s em t e s t e d e 

germinação.Pl: p opulação ESALQ-POLI-VD2, P 2: linh2_ 

gens com o gene marcad or br aquíti co e P3 : 1 inha

gens com o gene marcadbr ligule less. 

Parental 

P1 

P2 

P3 

Total 

Total de 
sementes 

750 

750 

750 

2250 

Plântulas 
observadas 

680 

730 

690 

2100 

M" de g_ermj_ 
naça o 

93, 15 

97,33 

92,00 

93,33 

Total de 
plântulas 
múltiplas 

124 

o 

o 

Frequência M 
de plântulas 
múltiplas(%) 

18,24 

o

o 
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presença ou ausência do caráter pol iembrionia e posteriormen-

te a frequência de poliembrionia nas progênies. 

4.3.l. Geração F 1

O numero total de progênies obtidas e anal i-

sadas é apresentado nas Tabelas 10 e 11. Os resultados dos 

testes de germinação, número de progênies pol iembriônicas e 

porcentagem de poliembrionia, estão nas Tabelas 12 e 13. Das 

218 progênies F 1 avaliadas, apenas 7 mostraram o caráter,sen

do este em porcentagem muito baixa (0,29%). Estes dados par� 

cem demonstrar que a pol iembrionia é recessiva em relação a 

monoembrionia. 

A porcentagem de germinação nos tratamentos 

e 11, onde a população ESALQ-POLl-VD2 foi o parental feminino, 

mostrou-se ligeiramente inferior aos tratamentos I tl e tV, 

que correspondem aos cruzamentos recfprocos (Tabela 12). Su

p�e-se que este resultado foi obtido em função do menor vigor 

de plantas observado no campo, e tamanho reduzido das semen

tes e plantas dessa população. Além disso, o tombamento de 

plantas da população ESALQ-POLt-V02 propriciou um maior ata-

que de fungos nas sementes,o qual também contribuiu 

redução na taxa de germinação. 

para a 

O aparecimento de poliembrionia especificamen-
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Tabela 10 - Número total de progênies obtidas nas geraçoes F 1 ' 

F2 e F 3 

Cruzamentos 
Tratamento F1 F2 F3 

é! 

Po 1 i ª br2br2 
b 41 377 35 X 

11 Po 1 i Lg3 __ 
e 60 424 1 1 X 

1 1 1 br2br2 X Po 1 i 71 641 16 

IV Lg3Lg3 X Po 1 i 46 328 

Total 218 1770 62 

a =  Plantas da população ESALQ-POLI-VD2. 

b = Linhagens com o gene marcador braquítico. 

e =  Linhagens com o gene marcador liguleless. 



Tabela 11 - Número total de progênies ana

lisadas quanto a frequência de 

pol iembrionia, das gerações F 1 ,

F2 e F3. 

Tratamento 

41 237 35 

1 1 60 156 1 1 

1 1 1 71 212 16 

IV 46 123 

Total 218 728 62 

*De cada progênie F 1 , 
avaliou-se em média

três progênies F2.

• 1 1 5 •
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Tab ela 1 2 - Número total de progênies F1 e de sementes avalia

das. Número de plântulas e porcentagem méd i a  (M)

de germ inação em  c a da tratamento.

Tratamento P rogênies F1 

Total de Plântulas M de germi 
sementes observadas nação (%)-

41 820 750 91,46 

11 60 1200 1105 92,08 

111 71 1420 1338 94,23 

IV 46 920 878 95,43 

Total 218 4360 4071 93,37 
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Tabela 1 3 - Resultados da a nálise em test es de ger mi nação das

progênies F1 obtidas. Número total, por c entagem 

d e  p rogênies po  1 i emb r i  ôn i ca s e d e  plântulas mú 1 ti 

p la s  o b servadas em c ada tratam ento. 

Trata- Progênies Taxa* % de progênies Total de Frequência M 
F1 po 1 i emb r i ô- plântulas de plântulas mento F1 M:P nicas múltiplas múltiplas(%) 

41 41:0 o o o 

11 60 57:3 5,00 8 0,72 

1 11 71 71:0 o o o 

IV 46 42:4 8,70 4 0,46 

T otal 218 211 : 7 3,21 12 0,29 

*Relação entre o numero de p rogênies monoembriônicas e pol iembriônicas

da geração F 1. 
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te nos tratamentos 11 e IV, onde um dos parenta is apresentava 

o gene marcador l iguleles's (Lg 3 Lg 3) ,não tem uma explicação ela

ra. Uma das hipóteses formu 1 adas sugere que provavelmente hou 

ve um parental em comum,que apresentava o caráter pol iembrio

nia, na constituição da população ESALQ-POLI-VD2 e da popul� 

ção de onde foram obtidas as 1 inhagens liguleless. Embora es 

ta Última tenha passado por vários ciclos de recombinação e 

seleção para outros caracteres, o caráter poli embr i on ia não foi com 

pletamente eliminado. A frequência do caráter na população 

original das 1 inhagens 1 iguleless não foi suficiente para ser 

detectado. Porém em cruzamento com plantas da população 

ESALQ-POLI-VD2 a pol iembrionia pôde expressar-se. 

4.3.2. Geração F2 

As plantas múltiplas observadas na geraçao 

F1 foram autofecundadas,exatamente como as plantas Únicas F1, 

identificadas e avaliadas separadamente. Os resultados da a

nálise destas progênies encontram-se nas Tabelas 14 e 15. 

Das 10 progênies F 2 avaliadas, 8 eram poliem

briônicas. A frequência de pol iembrionia entre as 434 plânt� 

las observadas foi de 9,68%, que é significativamente supe

rior à frequência de 0,75% (Tabela 17), observada na geraçao 

F2, obtida através da autofecundação das plantas Únicas da g� 
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Tabela 14 - Número total de progên ies F2  e de sementes  anali

sadas, o btidas atra v és da autofecundação das plâ� 

tulas múltiplas que a pareceram na geraçao F 1 • NÚ 

mero de plântulas e porcentagem média (M) de ger

minação nos tratamentos 11 e IV. 

Tratamento 

li 

111 

IV 

Total 

Progênies 
F2 

6 

4 

10 

Total de 
sementes 

253 

200 

453 

Plântulas 
observadas 

239 

195 

434 

M de germina
ção (%) 

97,47 

97,50 

95,81 
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Ta b ela 15 - Resul ta dos da anál ise em testes de germinação das 

progênies F 2 , o btidas a través da a u to fe c undação 

das plantas múl tip las qu e a parec eram  na geraçao 

F1. Número total e por centa gem de  progênies po-

1 iem br iônicas e de plântulas m ú l t iplas o bserva das 

em ca da tra tam ento. 

Trata 
mento 

11 

111 

IV 

Total 

Progênies 
F2 

6 

4 

10 

Taxa* 
M:P 

0:6 

2:2 

2:8 

% de progênies 
F2 pol iembriô

nicas 

100,00 

50,00 

80,00 

Total de 
plântulas 
múltiplas 

29 

13 

42 

Frequência M 
de plântulas 
múltiplas(%} 

12, 13 

6,67 

9,68 

*Relação entre o numero de progênies monoembriônicas e poliembriôni

cas na geração F2 , obtida a partir da autofecundação das plântulas

múltiplas que a pareceram na geração F 1 ,
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raçao F 1, de todos os tratamentos (Tabela 17.a). 

Os resu 1 tados da anã 1 i se da geraçao F 2, exce

tuando-se as 10 progênies obtidas das plantas múltiplas obser 

vadas na geração F 1 ,são apresentados nas Tabelas 16 e 1 7 . a .

Das 218 progênies F 1 das quais no total foram 

avaliadas 728 progênies da geração F 2 , observou-se que 46,33% 

das progênies F 1 apresentaram pol iembrionia entre suas proge

nies F 2 (Tabela 17.b). Este resultado sugere que provavelmente 

na população ESALQ-PO LI-VD2,as plantas múltiplas eram hetero-

zigotas para o caráter em estudo. Estas quando cruzadas com 

linhagens monoembriônicas originam dois tipos de progênies F1, 

que sob autofecundação,podem ou não expressar o caráter. 

Entre as 728 progênies F 2 analisadas, 141 eram 

poliembriônicas, ou seja, 19,37%, Este resu 1 tado aproxima-se 

muito do modelo genético proposto por T ALIA FERRO & BASHAW 

(1966) para explicar a herança da apomixia em P. c.i.Ua.Jte. Neste 

modelo, a apomixia seria controlada por dois genes, A e 8. O 

gene A condiciona a apomixia e sofre epistasia de 8, que con-

diciona a sexual idade. N a g e r a ç ão F 2 os a u t o r e s e.n c-o·n t r a r a m 

a segregaçao 13 sexuais: 3 apomiticos, ou seja, 18,75% de ap� 

mitices, que e a frequência fenotipica esperada, aplicando-se 

este modelo. A hipótese foi confirmada quando TALIAFERRO & BASHAW 

(1966) realizaram os retrocruzamentos e a segregaçao observa 

da não diferiu do resultado teórico esperado de 5 sexuais: 3 
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T ab ela 16 - Número total de progên ies F 2  e de sementes avali� 

das. Número de plântulas e porcentagem média (M) 

de germinação em cada tratamento. 

Trata
mentos 

11 

1 11 

IV 

Tot a l  

Progênies 
F2 

237 

156 

212 

123 

728 

Total de 
sementes 

11850 

7774 

10600 

6090 

36314 

Plântulas 
observadas 

11082 

7217 

9998 

5679 

33976 

M de germi
nação(%) 

93,52 

92,84 

94,32 

93,25 

93,56 



. 1 23. 

Ta bel a 17 .a - R e s u l ta d os d a a n á l i se em testes d e germinação d as 

progênies F2. Número tota l, p orcenta gem de pr� 

gênies poliembriôn icas e de pla nta s  múltiplas 

o bservad as em cad a tra tamento.

Tra ta- Progênies Taxa* % de progênies Total de Frequência M 
F 2 po 1 i emb r i ô- plântulas de plântulas menta F1 M:P nicas múltiplas múltiplas(%) 

237 198:39 16,46 53 0,48 

li 156 112: 44 28,21 112 1 ,55 

111 212 175:37 17,45 57 0,57 

IV 123 102:21 17,07 34 0,60 

Total 728 587: 141 19,37 256 0,75 

*Relaçãó entre o numero de progênies monoembriônicas e poliembriôni-

cas na geração F2 .
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Tab ela 17.b - Tot al de  progênie s  d a  geraçao F 1 q ue apresenta

ram pol iembrionia entre su as  progênies da ger� 

çao F 2 • 

Tra tamen 
to 

11 

111 

IV 

Número de progê
n i es F 1 avaliadas* 

41 

60 

71 

46 

218 

Progênies F 1 que 
apresentaram po-

1 i emb ri on ia na 
geração F2

24 

30 

30 

17 

101 

% de progênies 
F 1 que apresen 
taram po 1 i em-= 

brionia 

58,54 

60,00 

42,25 

36,95 

46,33 

*De cada progênie F1 foram avaliadas em media, 3 progênies F2 • 
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apomíticos. 

No estudo de TALIAFERRO & BASHAW (1966) a popula

ção analisada era homozigótica para o caráter avaliado. Apll 

cando-se este modelo para o caráter poliembrionia em milho, 

considerando-se entretanto que a população ESALQ-POLI-VD2 e 

heterozigôtica para o caráter, estabeleceu-se que A condicio

naria a monoembrionia e 8 a pol iembrionia,sendo que este so

fre epistasia em relação a A. Portanto o genótipo das semen

tes poliembriônicas seria aaB e, o genótipo das monoembriô-

nicas da geração F2 , A 
___ 

ou aabb.

Considerando-se a população ESALQ-POLI-VD2 em 

equilíbrio, as frequências fenotípicas esperadas na gera-

ção F2 seriam de 55/64 progênies monoembriônicas (M) e 9/64 

progênies poliembriônicas (P), ou seja, 8 5,94% M:1 4,06% P. 

Parental 

monoembriônica (M) 

AAbb 

F1: 3/4 AaBb (M). 

1/4 Aabb (M). 

X 

População ESALQ-POLI-VD2 

poliembriônica (P) 

aaB 

F2 : frequências fenotípicas esperadas: ff M: � P 

Embora as frequências observadas (80,63%M: 19,37P) 



sejam significativamente diferentes daquelas previstas 
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pelo

modelo adotado,tanto elas como aquelas obtidas nas geraçoes

F 1 e F3 (item 4.3.3.) aproximam-se dos valores teóricos espe-

rados. Entretanto a segregação observada nos retrocruzamen-

tos foi de 77,03% de proginies pol iembri6nicas (próxima de

1M:3P), que difere daquela esperada de -H-M:.gP (próxima de

1M:1P).

Provavelmente os desvi�s observados sao resul

tantes do método de avaliação utilizado, como sera discuti

do no item 4.3.5. 

4.3.3. Geração F3 

As plântulas múltiplas que apareceram na gera

çao F2 foram transplantadas para o campo. Entretanto, das 256 

plântulas observadas obteve-se apenas 62 progênies F3 devido 

ao elevado índice de mortalidade durante este transplante. Is

to ocorreu porque foram necessários dois transplantes: do pa

pel de germinação para os vasos, em casa de vegetação, e des

ta para o campo. 

Os resultados das análises da geraçao F3 sao 

apresentados nas Tabelas 18 e 19. Entre 62 progênies anal isa 
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T abela 18 - Número total de pro gênies F3 e de s ementes avali� 

das. Número de plântulas e porcentagem médi a (M) 

de germin ação nos tratamentos 1, 11 e 111. 

Trata
mentos 

li 

111 

IV 

Total 

Progênies 
F3 

35 

11 

16 

62 

Total de 
sementes 

1749 

550 

765 

3064 

Plântulas 
observadas 

1619 

489 

653 

2761 

M de germi
nação(%) 

92,57 

88,91 

85,36 

90,11 
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T abela 19 - Resultado s de análi se em t e st es de germinação das 

progênies F 3 . Nümero total, por c entagem de  p r� 

gênies pol iembriônicas e de  plântulas múltiplas 

observadas em cada tratame nto.

Trata
mento 

11 

111 

IV 

Total 

Progênies 
F3 

35 

11 

16 

62 

Taxa* 
M:P 

4:31 

3:8 

10:6 

17: 45 

% de progênies 
F3 pol iembriô

nicas 

88,57 

72,72 

37,5 0 

72,58 

Total de 
plântulas 
múltiplas 

149 

67 

42 

258 

Frequência M 
de plântulas 
múltiplas(%) 

9,20 

13,70 

6,43 

9,34 

*Relação entre o numero de progênies monoembriônicas e poliembriôni

cas na geração F 3 .
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das, 45 eram pol iembriônicas. A frequência de pol iembrionia 

observada entre 2.761 plântulas analisadas,foi de 9,34%, mui

to semelhante a 9,68%, obtida pela autofecundação das plantas 

múltiplas da geração F 1 • 

4.3.4. Geração de Retrocruzamento 

Os resultados das análises das 222 progênies 

obtidas encontram-se nas Tabelas 20 e 21. Como já foi discu-

tido no item 4.3.2., o número de progênies poliembriônicas en 

centradas não comprovou a hipótese inicialmente formulada, ba 

seada no trabalho de TALIAFERRO & BASHAW (1966). 

O controle das polinizações efetuado conforme 

descrição no item 3.3.3. demonstrou que a presença ou ausen

cia do caráter não é afetado pelos parentais utilizados no 

cruzamento entretanto a frequência de plântulas pol iembriôni

cas na progênie resultante varia de acordo com a planta da p� 

pulação ESALQ-POLI-VD2 que foi empregada no cruzamento. 

As cinco progênies F 1 utilizadas nos retrocru

zamentos, que nao haviam apresentado pol iembrionia entre suas 

progênies da geração F2, apresentaram pol iembrionia quando em 

pregadas como parenta is (tanto masculino como feminino) nos re 

trocruzamentos. 
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Tabela 21 - Resu l tados da a nál ise em testes de germinação das 

progênies obtidas n os retro c r uzamentos (RC). Nú 

mero tota l, porcenta g e� de progênies pol iembr i ônl 

cas e de plântulas m ú l tiplas obse rvadas em cada 

tra tamento. 

T rata- Retroc ru Taxa* % de progênies T otal de Frequência M 

mento zamentos M:P 
RC pol iembriô- plântulas de plântulas 

nicas múltiplas múltiplas(%) 

V 58 17:41 70,69 172 6,40 

VI 70 14:56 80,00 180 5,56 

VI 1 48 7:41 85,42 163 7,06 

.VI 11 46 13 :33 71, 74 100 4,65 

Total 222 51:171 77,03 615 5,92 

*Relação entre o numero de progênies monoembriônicas e poliembriôni

cas na geração de retroc ruzamentos.
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4.3.5. Discussão dos Resultados Obtidos nas Gerações 

F1, F2, F3 e Retrocruzamento 

Analisando-se a Tabela 22, observa-se clarame� 

te que o caráter poliembrionia é controlado geneticamente, tendo 

aumentado durante as gerações analisadas, tanto em porcent� 

gem de progênies que o apresentam como em frequência de plân-

tulas poliembriSnicas �or geraçao. O aumento no numero de 

progênies pol iembriSnicas parece indicar que o caráter real

mente e qualitativo e provavelmente controlado por um ou dois 

genes. Entretanto não foi encontrado nenhum modelo genético 

que explique completa�ente os dados obtidos. 

Tendo em vista esta situação, duas indagações 

podem ser feitas:quanto à exatidão dos cruzamentos realizados 

e quanto à eficiência da metodologia de avaliação empregada. 

As polinizações foram realizadas manualmente, 

seguindo-se a técnica normalmente empregada para efetuar-se 

cruzamentos controlados em milho. Protegeu-se a espiga antes 

que os estilo-estigmas surgissem,e o pendão sempre no dia 

anterior à polinização. Durante a realização dos cruzamentos 

foram tomados todos os cuidados necessários para evitar-se 

contaminações. Em todas as gerações as polinizações foram fei 

tas pela mesma pessoa. Embora todas as precauções tenham si-

do tomadas,sempre poderia ocorrer uma pequena porcentagem de 
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contaminações. Mesmo considerando-se que estas tenham ocorri 

do, elas não seriam em um índice capaz de alterar os resulta 

dbs a ponto de não ser possível enquadrá-los em um modelo g� 

nético. 

O emprego dos testes de germinação, na avalia

çao das progênies obtidas,foi baseado nos trabalhos desenvol 

vidos por diver5os autores, com diferentes espêcies,cujo obj� 

tivo era avaliar-se a porcentagem de po1iembrionia na popu1� 

ção estudada. Excetuando-se PARLEVL I ET & CAMERON (1959), 1 WA

MASA et alii (1967) e CAMERON & SOOST (1979) que estudaram as 

progênies pol iembriônicas de C���u� spp através da dissecação 

das sementes e contagem do número de embriões,todos os outros 

autores consultados empregaram a avaliação em testes de germl 

naçao. Embora eles tenham observado que devido a competição 

entre embriões,a porcentagem de poiiembrionia poderia ser 

subestimada, eles relataram que este desvio era pequeno. 

No caso de espécies que apresentam sementes p� 

quenas ou de difícil dissecação,o teste de germinação parecia 

ser o mais indicado, uma vez que a análise embriológica,empr� 

gando-se a técnica da parafina é praticamente inviável, tendo

em vista a quantidade de sementes que precisam ser avaliadas 

durante um estudo genético. 

Desta forma, decidiu-se aplicar o teste de ge� 

minação na avaliação das progênies obtidas neste trabalho. 
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Entretanto, devido aos desvios observados nos resultados, SA

VIDAN* sugeriu que a metodologia empregada poderia não estar 

refletindo a porcentagem de plantas múltiplas presentes nas 

progênies, a ponto de alterar drasticamente os resultados. En 

tre as sugestões apresentadas, optou-se pela comparação dos 

resultados obtidos em teste de germinação e em dissecações 

(Tabela 23). A técnica de clareamento utilizada por SAVIDAN 

(1981 e 1982) no estudo genético da apomixia em P. m�ximum, 

não pôde ser empregada porque todas as geraçoes já haviam 

sido obtidas,sendo que nesta metodologia uti 1 izam-se sementes 

imaturas. A técnica de clareamento foi empregada no estudo 

da origem do caráter,conforme discutido no item 4. 1.2. 

Os resultados presentes na Tabela 23 demons-

tram que o teste de germinação subestim0u a porcentagem de p� 

1 iembrionia nas progênies com alta e baixa taxa de germina-

çao. No caso da progênie A6, as dissecações revelaram uma 

porcentagem de pol iembrionia 4 vezes superior àquela observa

da em teste de germinação. 

As progênies analisadas sao resultantes de cru 

zamentos entre plantas múltiplas e geralmente apresentam uma 

alta porcentagem de poliembrionia, conforme será discutido no 

ítem 4.3.5. Portanto, mesmo tendo ocorrido acentuada redução, 

*SAVIDAN, Y.H. (EMBRAPA - Centro Nacional de Pesquisas de Ga

do de Corte, Campo Grande). Comunicação Pessoal, 1986. 
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Tabela 2 3  - Comparação  entre a avali ação das progênies qu anto

a porcentagem de  p o  1 i emb  ri o n  i a  a tra vés de t este

de  
-

germinaça o e através de dissecação das seme n-

tes. 

Identificação Dissecação Teste de Germinação 

da progênie 
sd se sp %P sg po pm %P 

·Al 50 50 18 36,00 50 45 25 55,56 

A2 50 47 14 29,79 50 45 3 6,67 

A3 50 50 21 42,00 50 48 6 12,50 

A4 50 49 29 59, 18 50 48 20 41 ,67 

AS 50 50 5 10,00 50 49 4 8, 16 

A6 50 46 4 8,70 50 46 1 2, 17 

A7 50 48 17 35,42 50 44 6 13,64 

A8 50 49 33 67,35 50 42 24 57, 14 

A9 50 50 14 28,00 50 45 6 13,33 

A10 50 50 8 16,00 50 49 4 8, 16 

Total 500 489 163 33, 33 500 461 99 21, 48 

sd = Número total de sementes dissecadas. 

se = Número de sementes consideradas. 

sp = Número de sementes poliembriônicas observadas. 

%P = Porcentagem de pol iembrionia na progênie. 

sg = Número de sementes empregadas no teste de germinação. 

po = Número de plântulas observadas. 

pm 
= Número de plântulas múltiplas. 
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através dos testes de germinação, ela nao foi suficiente para 

impedir o aparecimento de plântulas múltiplas. Entretanto, nas 

progênies obtidas durante o estudo genético,a frequência de p� 

1 iembrionia é baixa, em muitas progênies observou-se apenas 

uma plântula múltipla. Neste caso a avaliação adotada pode 

ter subestimado a frequência de plântulas múltiplas por pro

gênie e o núme�o de progênies pol iembriSnicas,desviando os re

sultados. 

O método de dissecação também pode subestimar 

a frequência do cariter,como ocorreu na progênie A1. Durante o 

estudo da embriogênese observou-se que muitas sementes pol ie� 

briSnicas apresentavam duas plúmulas sob um mesmo coleoptile. 

Este tipo de semente pol iembriSnica dificilmente e detectado 

na dissecação porque visualmente hi apen�s um eixo embrioni-

rio. Além disso, as dissecações em- sementes de mi lho são difí 

ceis de serem realizadas. Apôs 20 dias de imersão em ilcool 

a 30%, foi possível retirar-se o pericarpo com relativa facili 

dade,entretanto a aleurona permaneceu aderida ao embrião,difi

cultando a a valiação. 

Entre as duas metodologias comparadas,teste de 

germinação e dissecação, e a técnica de clareamento empregada 

no estudo da embriogênese, observou-se que esta Última e a que melhor 

se aplica ao estudo da frequência de plântulas múltiplas em 

progênies de milho. 
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4.3.6. Avaliação da frequência de Poliembrionia em 

Progênies Poliembriônicas 

A partir de plantas múltiplas selecionadas da 

população ESALQ-POLI-VD2, foram obtidas progênies endogâmi-

cas (S 1 ), de meios-irmãos e de irmãos-germanos. Autofecundaram-se 

também plantas Únicas que surgiram em progênies poliembriô-

nicas. Os resultados das análises de germinação e frequên

cia de plantas múltiplas nestas progênies encontram-se nas Ta 

belas 24 e 25. 

Observa-se na Tabela 25 que as progênies obti

das de plantas múltiplas, através de autofecundação ou cruza

mento, sao, em 95% dos casos estudados, também pol iembriôni

cas. As progênies do tratamento Xll,denominadas de S 1 mono, 

foram obtidas através da autofecundação de plantas únicas que 

originaram-se de progênies pol iembriônicas. Das 33 progênies 

S 1 mono analisadas, 29 eram pol iembriônicas. Este fato demons 

tra que as plantas únicas obtidas de progênies poliembriôni

cas (P) são fenotipicamente monoembriônicas (M) mas genotipi

camente poliembriônicas. 

Os resultados também indicam que a frequência 

ou grau de poliembrionia varia entre as diferentes progênies 

e entre progênies de um mesmo cruzamento. Nas Figuras 37 a 

41 observa-se a distribuição da frequência de poliembrionia 
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Tabela 24  - Número tota l de progênies end ogâm icas (Si) , de 

mei os-irmãos (MI) e de irmãos -germanos (IG) entre 

p lantas múltip las (Poli), progênies endogâm icas 

(Si) de p lantas Únicas (mono) e progênies de ir

mãos-germ anos entre plantas múltip las e plantas 

Únicas (poli X mono). Número total de sementes 

ana lis adas, de p lântulas obser vadas e porcenta-

gem m é dia  (M) de germ inação em cada tratamento. 

Trata- Identificação Progênies* Total de Plântulas M de germi 
mente obtidas sementes observadas nação (%J 

IX IG poli 51 2538 2217 87,35 

X MI poli 92 4567 3973 86,99 

XI S1 poli 73 3649 3151 86,35 

XII S1 mono 33 1640 1496 91,22 

XII! 1 G po 1 i X mono 29 1496 1325 88,57 

Total 278 13890 12162 87,56 

*Todas as progênies foram obtidas através de autofecundação (S1) e

cruzamento controlado (IG) ou livre (MI) de plantas oriundas da

população ESALQ-POLI-VD2.
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entre as progênies dos tratamentos IX a XI 11. 

Em cruzamento a frequência média de poliembri� 

nia nas progênies (tratamento IX e X) ê superior aquela obser 

vada em autofecundações (tratamentos XI e XI 1). 

As progênies do tratamento XII apresentaram um 

grau de pol iembrionia inferior ao tratamento XI, evidencian-

do que embora elas sejam genotipicamente pol iembriSnicas., a 

nao expressao do caráter resultou de um fator que afetou tam

bém a frequência de plintulas múltiplas em sua progênie. No 

tratamento XI 11, onde utilizou-se plantas únicas em cruzamen

to com plantas múl�iplas, todas as progênies obtidas foram p� 

1 iembriSnicas,contudo, a frequência média de pol iembrionia 

observada foi inferior aos tratamentos fX, X e Xl, onde ambos 

os parentais eram plantas múltiplas e superior ao tratamen

to Xll, no qual as plantas únicas foram autofecundadas. 

Durante a análise das progênies segregantes 

obtidas para o estudo da herança do caráter (Tabela 22), obser 

vou-se que a frequência média de poliembrionia aumentou a me

dida que as gerações avançavam. Na geração de retrocruzamen

to,onde controlou-se os cruzamentos em que cada planta F 1 

era utilizada como parental masculino ou feminino, com várias 

plantas múltiplas da população ESALQ-POLI-VD2,observou-se que 

embora as progênies obtidas fossem todas poliembriSnicas, o 

grau de poliembrionia variava, dependendo da planta múltipla 
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utilizada com progenitora. 

Os cruzamentos recíprocos,realizados na obten

çao das gerações F 1 e retrocruzamentos, evidenciaram que nao 

existe influência maternal na expressao do caráter com rela

çao ao numero de progênies pol iembriônicas e a frequência de 

pol iembrionia nestas. 

Todos estes dados obtidos parecem indicar que 

a frequência de pol iembrionia nas progênies é um caráter qua� 

titativo, de herança complexa, controlado por vários genes de 

efeito aditivo. 

As progênies obtidas em cruzamentos de plântu-

las múltiplas provavelmente apresentam uma frequência média 

de pol iembrionia superior àquelas autofecundadas,porque exis

te a possibilidade de recombinação de alelos favoráveis a ex

pressão do caráter. Portanto o grau de poliembrionia e in

fluenciado pelo potencial dos parentais em produzirem uma al

ta ou baixa frequência de plântulas múltiplas na progênie. 

A Tabela 26 apresenta resultados da frequência 

de pol iembrionia observada em diferentes tipos de progênies 

obtidas de plântulas múltiplas irmãs. Portanto o parental fe

minino foi o mesmo em cada conjunto de plantas múltiplas, va

riando apenas o polinizador. 

Em geral, observa-se nesta Tabela que, sob um 
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Tabela 26 - Porcentagem de poliembrionia observada em diferentes tipos de progênies 

obtidas a partir de plantas múltiplas., 

np* ne ic sa po pm P% np* ne ic sa po pm P% 

1 MI 50 48 29 60,42 1 8  1 IG 50 36 18 50,00 
2 MI 50 46 30 65,22 2 IG 50 39 15 38,46 

2 1 MI 50 49 5 10,20 19  1 S1 50 46 2 4,35 
2 MI 50 49 6 12,25 2 s, 50 42 2 4,76 

3 1 MI 50 37 17 45,95 20 1 RC 50 46 7 15,22 
2 MI 50 44 11 25,00 2 RC 50 47 2 4,26 

4 1 HI 50 50 14 28,00 21 1 RC 50 48 7 14,58 
2 MI 50 50 5 10,00 2 RC 50 48 o o 

3 MI 50 50 1 2,00 3 RC 50 47 7 14,89 

5 1 MI 50 43 21 48,84 22 1 RC 50 49 1 2,04 
2 MI 48 41 20 48,78 2 RC 50 48 o o 

6 1 MI 50 47 4 8,51 23 1 RC 50 50 2 4,00 
2 MI 50 41 10 24,39 2 RC 50 46 1 2,17 
3 HI 50 45 8 17,78 

24 1 RC 50 48 3 6,25 
7 1 MI 50 27 12 44,44 2 RC 50 46 6 13,04 

2 MI 50 37 12 32,43 
25  1 RC 50 48 o o 

8 1 MI 50 48 6 12,50 2 RC 50 47 5 10,64 
2 MI 50 48 1 2,08 

26  1 RC 50 50 o o 

9 1 MI 50 32 8 25,00 2 RC 50 50 5 10,00 
2 MI 50 49 20 40,82 

27 1 RC 50 50 2 4,00 
10 1 MI 50 50 5 10,00 2 RC 50 46 2 4,35 

2 MI 50 48 9 18,75· 
28  1 RC 50 46 3 6,52 

11 1 MI 50 40 5 12,50 2 RC 50 47 4 8,51 
2 MI 38 34 8 23,53 
3 MI 50 40 19 47,50 29  1 RC 50 49 6 12,25 

2 RC 50 50 6 12,00 
12 1 HI 50 42 29 69,05 

2 MI 50 42 32 76, 19 30  1 RC 50 41 2 4,88 
3 MI 50 39 24 61,54 2 RC 50 48 1 2,08 

13 1 MI 50 38 10 26,32 31  1 RC 50 48 2 4,17 
2 MI 50 33 18 54,55 2 RC 50 48 o o 

14 1 MI 50 47 9 19,15 32 1 RC 50 44 10 22,73 
2 MI 50 48 17 35,42 2 RC 50 50 o o 

15 1 MI 50 41 15 36,59 33  1 RC 50 48 6 12,50 
2 HI 50 39 12 30,80 2 RC 50 li4 2 li,55 

16 1 MI ltl 40 14 35,00 34 1 RC 50 li8 6 12,50 
2 HI 50 46 27 58,70 2 RC 50 42 13 30,95 
3 MI 50 44 20 45,li5 

35 RC 50 li5 o o 

17 1 IG 50 42 24 57, 14 2 RC 50 48 o o 

2 IG 50 45 28 62,22 3 RC 50 47 o o 
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Tabela 26 - Continuação. 

np* 
ne ic sa po pm P% np* ne ic sa po pm P% 

36 1 RC 50 47 3 6,38 52 1 MI 50 44 o o 

2 RC 50 48 4 8,33 2 RC 50 49 1 2,04 
3 RC 50 49 o o 

37 1 RC 50 47 5 10,63 
2 RC 50 48 10 20,83 53 1 MI 50 48 3 6,25 

2 RC 50 45 o o 

38 1 RC 50 41 o o 

2 RC 50 44 o o 54 1 MI 50 41 15 36,59 
2 MI 50 37 26 70,27 

39 l RC 50 49 5 10,20 3 RC 50 48 16 33,33 
2. RC 50 43 o o 

55 1 MI 50 46 6 13,04 
40 1 RC 50 49 10 20,41 2 RC 50 45 o o 

2 RC 50 48 2 4, 17 3 RC 50 49 9 18,37 

41 1 KI 50 50 o o 56 1 KI 50 49 5 10,20 
2 IG 50 46 15 32,61 2 RC 50 50 o o 

42 1 Ml 50 43 3 6,98 57 1 HI 50 48 27 56,25 
2 IG 50 47 2, 13 2 RC 50 49 1 2,04 

43 1 MI 50 47 7 14,89 58  1 MI 50 44 10 22,73 
2 IG 50 49 9 18,37 2 RC 50 49 2 4,08 

44 1 MI 50 42 27 64,29 59 1 MI 50 50 o o 

2 S1 50 36 21 58,33 2 RC 50 47 1 2, 13 

45 1 MI 48 48 o o 60 1 MI 50 47 8 17,02 
2 RC 50 50 1 2,00 2 RC 50 50 3 6,00 
3 RC 50 49 o o 3 RC 50 42 3 7, 14 

46 1 MI 50 37 13 35, 14 61 1 MI 50 41 17 41,46 
2 RC 50 J.q 9 19, 15 2 RC 50 36 7 19,44 

47 1 MI 50 47 22 46,81 62 1 MI 40 44 15 34,09 
2 RC 50 43 6 13,95 2 MI 50 44 19 43, 18 

3 RC 50 47 9 19, 15 
48 1 HI 50 41 13 31,71 

2 MI 50 44 10 22,73 63 1 HI 50 44 20 45,45 
3 RC 50 46 1 2,17 2 RC 50 48 1 2,08 

49 1 MI 50 41 13 31,71 64 1 IG 50 44 22 50,00 
2 RC 50 47 3 6,38 2 RC 50 46 2 4,35 

50 1 MI 50 41 12 29,27 65 1 IG 50 45 5 11, 11 
2 RC 50 40 o o 2 RC 50 47 o o 

3 RC 50 47 4 8,51 
4 RC 50 50 o o 66 1 IG 50 45 35 77,78 
5 RC 50 48 2 4, 17 2 RC 50 48 14 29, 17 

51 1 MI 50 48 13 27,08 
2 RC 50 50 1 2,00 

"Todas as plantas múltiplas utilizadas nos cruzamentos foram  selecionadas da população 
ESALQ·POLI-VD2; npl - Número da planta • conjunto de plantas múltiplas originadas de uma 
semente; ne - Número da espiga • uma espiga em cada colmo das plantas múltiplas; ic - lden· 
tificação do cruzamento; po - Plântulas observadas; pm - Número de p lântulas múltiplas; 
PS· Porcentagem de ooliembrionia na progênie; MI - Meios-irmãos; IG - Irmãos-germanos en· 
tre diferentes plantas múltiplas; S1 - Progênie endogâmica; RC - Cruzamento entre a planta 
obtida a partir de uma semente poliembriônica e uma progênie da geração F 1 • 
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mesmo genótipo maternal, a frequência de pol iembrionia variou 

na progênie obtida dependendo do polinizador empregado. As 

progênies resultantes de retrocruzamentos apresentaram em mé

dia um menor grau de pol iembrionia que aquelas resultantes de 

cruzamentos entre plântulas múltiplas da população 

ESALQ-POLI-VD2. Provavelmente isto foi resultante do menor 

potencial apresentado pelas plantas da geração F 1, em gerar 

plântulas múltiplas,que aquelas da população ESALQ-POLI-V02. 

Este potencial é conferido pelo número de alelos 

à expressão do caráter. 

favoráveis 

PARLEVLIET & CAMERON (1959) observaram que h� 

via genes aditivos controlando o grau de pol iembrionia em pro

gênies poliembriônicas de Cit�u-0 spp. SAVIDAN (1982) também 

observou que o total de sexual idade residual em apomTticos f� 

cultativos de P. maximum era controlado por genes quantitat! 

vos, onde a herança era complexa. Em ambos os trabalhos os 

autores relataram que a frequência do caráter nas progênies 

estudadas era influenciada pelas condições ambientais. 

Como já foi discutido no item 4.3.4., obser-

vou-se que na germinação, a competição entre os embriões pode 

alterar a frequência de plântulas múltiplas,indicando que as 

condições ambientais, nesta fase, afetam a expressão do cará

ter. Provavelmente o vigor da planta maternal e as condições 

ambientais durante a formação das sementes também afetem a ex 
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pressão do caráter, entretanto não sao apresentados dados so 

bre esta hipótese, uma vez que, para comprová-la,os experime� 

tos precisariam ter sido instalados no campo seguindo-se um 

delineamento estatístico. 

Ana 1 i sando-se os dados de uma forma global ,obse.r: 

va-se que cruzamentos entre plântulas múltiplas resultam em 

progênies pol iembriônicas; cruzamentos entre plantas únicas 

de progênies monoembriônicas resultam em progênies monoembriô 

nicas; a geração F 1 do cruzamento entre monoembriônicos e po-

1.iembriônicos resulta em progênies monoembriônicas, que sob

autofecundação segregam para monoembrionia e pol iembrionia, 

sendo que o primeiro fenótipo aparece em maior frequência. Re 

trocruzamentos com as progênies pol iembriônicas resultam em 

progênies monoembriônicas e pol iembriônicas. Cruzamentos en

tre plantas únicas de progênies pol iembriônicas resultam em 

progênies pol iembriônicas. Em todas estas progênies o grüu 

de poliembrionia é variável ,sendo maior naquelas resultantes 

de cruzamentos entre plantas múltiplas. 

Em vista destes fatos sugere-se que o càrãter 

poliembrionia em mi lho é controlado,quanto a presença ou au 

sênc ia, por um ou dois genes e, quanto a frequência 

de plântulas múltip1as,por uma série de a1elos de efeito adi

tivo,caracterizando uma herança quantitativa complexa. Além 

da penetrância incompleta, o caráter apresenta expressivida-
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conforme discutido nos itens 4.2.1., 4.2.2. 

e 4.2.3., não havendo efeito maternal. 
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Com base nos resultados obtidos no estudo do 

caráter poliembrionia, presente na população de milho 

ESALQ-POLI-VD2,estabeleceu-se as seguintes conclusões: 

1) A pol iembrionia na população estudada é re

sultante de cl.ivagem e proliferações do prô-embrião,na região 

apical, durante o início do processo de diferenciação,que ocor 

re 8 a 9 dias após a polinização; 

2) A técnica de clareamento foi eficiente no 

estudo da embriogênese e na avaliação da porcentagem de plân-

tu las múltiplas em progênies p ol iembriônicas. Esta técnica é 

a que melhor reflete a frequência real de pol iembrionia,quan-

do comparada aos testes de germinação e dissecações rea 1 i za 

das. O teste de germinação foi a metodologia mais ineficien

t e , tendo s u b e s t i ma d o a por c e n t agem d e p 1 â n tu 1 a s mú 1 t i p 1 as · nas 

progênies avaliadas; 
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3) As análises do teor de óleo indicaram que

nao existem diferenças entre a porcentagem de óleo das semen

tes monoembriônicas e poliembriônicas de uma mesma progênie� 

Sendo assim, o caráter poliembrionia presente na população 

ESALQ-POLI-VD2 não tem valor para o melhoramento de milho, vi 

sando a elevação do teor de óleo; 

4) Os estudos do numero de progênies poliem

briônicas entre progênies segregantes, obtidas a partir do 

cruzamento da população ESALQ-POLI-VD2 com linhagens contras

tantes para o caráter pol iembrionia, sugerem que a presença 

ou ausência do caráter é controlada por um ou dois genes. Os 

cruzamentos recíprocos sugerem que não há efeito maternal; 

5) A penetrância incompleta e variâvel,observ�

da em progênies obtidas a partir de plantas múltiplas e o com 

portamente destas progênies, com relação ao grau de pol iem

brionia em diferentes cruzamentos, sugerem que a frequência 

de pol iembrionia nas progênies poliembriônicas e controlada 

por uma série de genes de efeito aditivo, que caracterizam 

uma herança quantitativa complexa,sendo influenciada pelo am

biente; 

6) As anâl ises fenotTpicas realizadas em dife

rentes estágios do desenvolvimento das plantas múltiplas in

dicaram que o caráter apresenta expressividade variável em re 
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lação ao tipo e numero de plântulas por semente poliernbriôni-

ca; 

7) Não foram realizadas contagens do numero de

cromossomos suficientes para estabelecer se ocorrem ou nao 

haplóides. Embora o tipo de pol iernbrionia presente na varie

dade ESALQ-POLI-VD2 não favoreça o aparecimento de haplóides, 

a grande variação fenotípica observada entre as plantas múl

tiplas de urna sernente,parece não ser resultante unicamente da 

competição entre elas. Desta forma são necessários estudos 

detalhados, sob este aspecto, para determinar se durante a di 

ferenciação dos embriões múltiplos ocorrem falhas no proce� 

so mitótico que poderiam gerar plantas haplóides, aneuplóides 

ou poliplôides. 
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' 

APENDICE 1 - Resultados da análise do teor de Óleo das sementes mono e pollembriónicas. 

H da% de óleo das sementes H do peso das sementes (mg) 
H da quantidade de óleo 

n� da pro (mg) das sementes 
gênie- Monoembrió Po-1 iembriô H d! pr� Honoembrii Pol iembriÊ H d! pr� Honoembriô Poliembrii H d! pr!! nicas nicas gente nicas nicas gen1e nicas nicas gen1e 

T 1 5,05 4, IS lt,60 216,53 226,21 221,37 10,93 9,39 10, 16 
T 2 4,88 4,69 4,79 171,76 190,58 181,17 8,38 8,94 8,66 
T 3 5,06 4,93 lt,99 293,56 289,65 291,60 14,85 14,28 14,57 
T 4 4,50 4,78 4,64 196,63 212,6lt 204,64 8,85 10, 16 9,51 

T S 5,49 5,46 5,47 274,46 28lt,32 279,39 15,07 15,52 15,30 
T 6 4,83 4,81 4,82 340,05 330,30 335, 18 16,42 15,89 16,16 
T 7 4,53 4,06 4,30 147,64 160,05 153,85 6,69 6,50 6,60 
T 8 s. 10 4,64 4,87 310,65 319,63 315, 14 15,84 14,83 15,34 
T 9 4,99 4, 17 4,58 157,35 160,55 158,95 7,85 6,70 7,28 
T 10 s. 12 4,97 5,05 233,82 267,06 250,44 11,97 13,27 12,62 
T 11 4,57 4,47 4,52 152,86 150,75 151,81 6,99 6,74 6,87 
T 12 5,29 5,48 5,39 253,81 241,87 247,8lt 13,43 13,25 13,34 
T 13 4,53 4,40 4,46 264, 14 282,34 273,24 11,97 12,42 12,20. 
T 14 4,85 4,62 4,74 264,81 265,30 265,05 12,81t 12,26 12,55 
T 15 5,13 5,35 5,24 198,72 204,92 201,82 10, 19 10,96 10,58 
T 16 4,90 4,63 4,77 268,43 258,31 263,37 13, 15 11,96 12,56 
T 17 5,25 5,11 5, 18 300,71 310,68 305,70 15,79 15,88 15,84 
T 18 4,25 4,09 4, 17 229,07 243,01 236,04 9,74 9,94 9,84 

T 19 4,46 4,63 4,54 175,89 195,99 185,94 7,85 9,07 8,46 
T 20 4,58 4,22 4,40 257,70 258,00 257,85 11,80 10,89 11,35 
T 21 4,40 4,41 4,41 293,97 273,39 283,68 12,93 12,06 12,50 
T 22 4,76 4,63 4,69 351,08 360,14 355,61 16,71 16,67 16,69 

. T 23 4,73 4,68 4,71 314,02 291,78 302,90 14,85 13,66 14,26 
T 24 5,32 4,58 4,95 186,34 197,27 191,81 9,91 9,03 3,47 
T 25 4,88 4,39 4,61t 163,45 181,82 172,63 7,98 7,98 7,98 
T 26 4,39 4,33 4,36 329,03 323,65 326,34 14,44 14,01 14,23 
T 27 4,62 3,91 4,26 236,35 224,96 230,66 10,92 8,80 9,86 
T 28 4,llt 4, 16 4, 15 177,06 173,09 175,08 7,33 7,20 7,27 
T 29 4,77 4,55 4,66 150,67 153,91 152,29 7, 19 7,00 7, 10 
T 30 4,66 4,97 4,81 259,00 257. 16 258,08 12,07· 12,78 12,43 

H Geral 4,80 4,61 lt,71 238,99 242,98 240,99 11,50 11,27 11,39 



--A�ENOICE 2 • Núme•o de sementes com 2 a 7 plâ� 
tulas e número total de semente 
poliembriônlcas pbr progênle de 
irmãos-germanos entre plantas múl 
tlplas da população ESALQ-POLI-V02. 

N� de p I ãntu Ias por semente 

np 

G1 

G2 

G3 
Gli 
G5 
G6 

G7 
G8 

G9 

2 

7 

10 

19 
li 

11 
12 

6 

Gl(l 7 

GI 1 16 
G12 22 
Gl 3 11 

G14 15 

G15 15 
G16 g 
Gl 7 16 

G18 6 

G19 13 
G2D 10 
G21 13 
G22 19 

G23 16 

G24 10 
G25 11 
G26 9 
G27 11 
G28 8 

G29 12 

G30 3 

TOTAL 323 

3 

9 

4 

2 

3 

10 

3 
2 

g 
4 

2 

3 

11 
2 

8 

6 

3 
1 

5 

8 
2 

1 

4 

107 

4 

2 

2 

2 

3 
3 
2 

8 

2 

4 

2 

2 

2 

40 

5 

np = Número da progênle. 

6 

6 2 

7 
sp 

18 

16 

23 

7 

15 

25 
11 

g 
38 

26 
14 

16 

20 

g 

32 

8 

25 
16 

18 

22 
23 
11 

12 
17 

15 

3 
16 

4 

478 

�p � Número total de sementes pollembrlôni
cas na progênie. 
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-�PENOICE 3 • Número de sementes com 2 a 7 plântulas e número total de sementes

poliembrlÕnicas por ;11rogênie endogâ mlca (S 1 ) de 
pias da população ESALQ•POLl•V02. 

plantes múltl• 

N� de plântulas por semente N� de plântulas por semente 
ip 

El 

E2 

E3 

E/; 

E5 
E6 
E7 
E8 
E9 
ElCi 
E11 

2 

3 
9 
3 

5 

16 

3 
2 

E12 7 

E13 15 

E14 16 
E15 7 

E16 3 
E17 13 
E18 

E19 10 
E20 2 

E21 4 
E22 15 

E23 13 

E24 4 
E25 8 

E26 5 
E27 10 

E28 22 

E29 14 

E30 8 

E31 1 

E32 2 
E33 10 

E34 3 

3 

3 
2 

5 

9 

3 

5 

3 
2 

1 

5 

4 

2 

3 

3 

2 

15 
1 

1 
4 

4 5 6 

2 

5 

ip e Número de progênle. 

7 
sp 

4 
12 
5 
1 
o 

10 

23 
20 
8 
2 

g 

16 

21 

g 

4 

19 

15 

3 

6 

17 
·21

4 

8

6 
14 

24

16

23
2 

3 

15 

3 

ip 
3 

E35 4 2 
E36 10· 2 
E37 8 4 
E38 7 
E39 
E40 
E41 
E42 

E43 

9 

7 

5 
6 

E44 16 
E45 
E46 12 
E47 12 
E48 3 

E49 8 

ESO 
E51 

1 
3 

E52 16 

E53 5 

E54 4 

E55 11 
E56, lli 

E57 
E58 5 
E59 6 

E60 
E61 5 

E62 4 
E63 

3 
li 

7 

4 

2 

2 

8 

E64 10 3 
E65 3 

E66 2 2 

E67 7 3 

TOTAL 455 134

4 

2 

2 

2 

28 

sp e Número total de semen�es pol iembrlônicas na progênie. 

5 6 7 
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sp 

7 

Ili 

13 

7 
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10 
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9 
20 

o 
19 
16 

4 

9 
1 
" 

17 
5 
6 

13 
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6 
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15 

" 
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11 

621 

.172. 




