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Autora: Mariângela Cristofani 

Orientador: Prof. Dr. Augusto Tulmann Neto 

RESUMO 

O melhoramento de citros através de métodos 

convencionais tem sérias limitações devido à existência dos 

embriões nucelares nas sementes das espécies poliembriôni

cas, ao alto grau de heterozigose e ao longo ciclo reprodu-

tivo, entre outros fatores. 

A cultura de tecidos surgiu cama uma técnica 

auxiliar no melhoramento das espécies citricas visando 

transpor as dificuldades encontradas na aplicaç~o das 

métodos convencionais. Esta técnica também tem sido empre-

gada em trabalhas com induç~o de mutações,visando a obtenç~o 
de mutantes s61idos~quando se utilizam agentes mutagênicos 

para aumentar a frequência das mutações. 

O presente trabalho teve como Objetivo adap-

tar diferentes metodologias de cultura de tecidos no cv. 

Pera (Citrus sinensis Osbeck. ),visando futuros trabalhas com 

induç~o de mutações. 



xxi j 

Nucelos foram extraídos de sementes de frutos 

imaturos, 12 semanas após a antese. Embri~es somáticos fo-

ram produzidos diretamente a partir destes explantes em meio 

MT, com diferentes concentrações de IAA e CIN. o meio su-

plementado com 1,0 mg/l de CIN favoreceu a formaç~o de em-

brióides, principalmente através da formaç~o de embriói-

des a partir dos já existentes. Calos embriogênicos foram 

produzidos diretamente a partir dos nucelos em meio MT 

suplementado com BAP (10 mg/l). 

Um grande número de embri6ides foi obtido a 

partir dos calos, sendo que o meio MT suplementado com 50 

g/l de lactose e 500 mg/l de extrato de malte foi o mais 

eficiente. Os embri6ides produzidos a partir dos nucelos 

ou a partir de calos nucelares foram capazes de se desenvol-

ver e regenerar plantas, em meio MT contendo 50 g/l de 

sacarose e 500 mg/l de extrato de malte. 

Protoplastos foram isolados a partir dos ca-

los embriogênicos e sua viabilidade foi verificada pelo 

teste com diacetato de fluoresceina. O rendimento no is01a-

6 mento foi de 1,03x10 protoplastos por grama de calo e a 

viabilidade de 84% foi verificada logo após o processo de 

purificação dos mesmos. 

Brotações adventícias foram induzidas a par-

tir dos cotilédones extraídos de embriões nucelares. As 

brotações foram obtidas em meio MT contendo diferentes 

concentrações de NAA e BAP e suas combinaç~es. Entretanto, o 
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meio contendo 0,5 mg/l de BAP e 1,0 mg/l de NAA foi o que 

apresentou maior número de brotaç5es por explante respon-

sivo. 

Ensaios de doses de radiação gama foram con

duzidos nos diferentes materiais: nucelos, calos nucelares, 

cotilédones de embri~es nucelares e protoplastos, visando a 

determinação de doses recomendáveis para futuros trabalhos 

utilizando estes explantes na indução de mutaç~es. 
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ADAPTATION OF TISSUE CULTURE METHODOLOGIES AIMING 

AT MUTATION BREEDING IN Citrus sinensis (L.) OSBECK. 

cv. PERA 

SUMMARY 

Author: Mariângela Cristofani 

Adviser: Prof. Dr. Augusto Tulmann Neto 

Citrus improvement via conventional methods 

has encountered serious limitations due to the existence of 

nucellar embryos in the seeds of polyembryonic species, as 

well as to the high degree of heterozygosity and the long 

reproductive cycle, among other factors. 

Tissue culture has emerged as an auxiliary 

technique for improving citrus species in order to surpass 

the difficulties found in applying the conventional 

methods. 

involving 

This technique has also been used in studies 

mutation induction to obtain solid mutants when 

mutagenic agents are used to increase mutations frequency. 

The objective of the present work was to 

adapt different tissue culture methodologies in cv. Pera 

(Citrus sinensis Osbeck) 

Citrus species. 

to future mutation breeding of 

Nucelli were extracted from seeds of immature 
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fruit, 12 weeks after anthesis. Somatic embryos were 

produced directly from these explants in the MT medium with 

different concentrations of IAA and CIN. The medium 

supplemented with 1.JO mg/l of CIN favored the formation of 

embryos, mainly via budding processo 

were produced directly from the nucelli 

supplemented with BAP (10 mg/l). 

Embryogenic calluses 

in the MT medium 

A high number of embryos was obtained from 

the calluses, where the MT medium supplemented with 50 g/l 

of lactose and 500 mg/l of malt extract proved to be the 

most efficient. The embryos produced from nucelli or 

from nucellar calluses were able to develop and to 

regenera te plants in the MT medium containing 50 g/1 sucrose 

and 500 mg/l malt extract. 

Protoplasts were isolated from the embryo-

genic calluses and their viability was verified by the test 

with fluorescein diacetate. The yield provided in the 

isolation was 1.03 x 10
6 protoplasts per 1 gram of callus 

and the viability of 841. was verified soon after the pro to

plasts purification processo 

Adventitious buds were induced from the coty-

ledons extracted from nucellar embryos. Suds were obtained 

in the MT medium containing different concentrations of NAA 

and BAP and their combinations, however the medium 

containing 0.5 mg/l SAP and 1.0 mg/l NAA provided the 

highest number of buds per responsive explant. 
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Gamma irradiation was conducted to the 

different materiaIs: nucelli, nucellar calluses, cotyledons 

of nucellar embryos and protoplasts, with the aim of 

determining the dosages to be recommended in future studies 

utilizing these explants in mutation induction. 
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1. INTRODUÇÃO 

A citricultura brasileira detém a maior pro

dução de laranja e exportação de suco cítrico concentrado do 

mundo (FAO, 1990). Em 1990, o suco de laranja concentrado 

alcançou o segundo lugar como o principal produto exportado 

pelo Brasil (EXPORTAÇOES agroindustriais, 1991). 

o Estado de São Paulo é o principal produtor 

de laranja do pais e é o responsável por, aproximadamente, 

85% da safra nacional (LARANJA, 1988). o cultivar Pera é o 

mais importante da citricultura paulista e também um dos 

cultivares mais preferidos pela indústria do suco ( TEóFILO 

SOBRINHO, 1991). 

A muda selecionada representa o principal 

fator de sucesso na instalação de um pomar comercial de 

citros, devendo para isto, estar isenta de pragas e doenças 

(GREVE, 1991). Neste sentido, clones nucelares têm contri-

buido para a produção de porta-enxertos e borbulhas isentos 

de viroses (SALIBE, 1969). 

A citricultura brasileira é considerada ex

tremamente vulnerável, devido ao limitado número de culti-
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vares de laranja e tangerina, e ao uso abusivo do lim~o 

cravo como porta-enxerto (GIACOMETTI, 1980). 

Segundo BARRET & RHODES (1976), o sistema de 

monocultura perene empregado nos pomares comerciais, 

compostos por um pequeno número de genótipos estreitamente 

relacionados, faz necessário ampliar a base genética dos 

cultivares de citros a fim de contornar o problema da 

vulnerabilidade genética do germoplasma. 

Entretanto, os trabalhos de genética e melho-

ramento pouco têm contribuido para a criaç~o de novos cul-

tivares. Os problemas associados com o melhoramento gené-

ti co de Cjtrus s~o um reflexo do comportamento genético e 

reprodutivo deste gênero. Fatores tais como, longo ciclo 

reprodutivo, apomixia, alto grau de heterozigosidade, difi-

culdade de reconhecimento e sobrevivência do hibrido ori-

ginado do cruzamento entre espécies e/ou cultivares poliem-

briónicos e a complexidade da determinaç~o das caracteristi-

cas genéticas têm impedido a transferência de genes dentro e 

entre os Citrus e os gêneros relacionados 1 (Barret , cita-

do por GROSSER & GMITTER, 1990). 

1 BARRET, H.C. Intergeneric hybridization of citrus and 
other genera in citrus cultivar improvement. Proc. 
Intl. Soc. Citricult., 2: 586-9, 1977. 
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A maioria dos cultivares de importância mun

dial foi obtida a partir de mutaçees somáticas espontâneas 

(SOOST & CAMERON, 1975). Isto demonstra o grande potencial 

de resposta destas espécies aos tratamentos com agentes mu

tag~nicos. 

o tratamento mutagénico de tecidos multicelu

lares, tais como gemas e sementes,tem conduzido à formaç~o 

de plantas com quimerismo. Métodos de seleç~o recorrente de 

gemas t~m sido utilizados para resolver este problema. Tais 

métodos entretanto, apesar de serem efetivos, s~o onerosos e 

trabalhosos (BUTTON & KOCHBA, 1977). 

A cultura de tecidos e células, incluindo a 

cultura de nucelos, calos embriog~nicos, gemas adventícias e 

protoplastos, apresenta-se ent~o, como uma técnica capaz de 

auxiliar o melhoramento genético das espécies de citros, 

principalmente quando se associa à técnica de induç~o de 

mutaçees, isto porque, dentre outras vantagens, a probabi-

lidade de se obter mutantes sólidos (plantas sem quimeris

mo) pode ser maior neste caso. 

Levando-se em consideraç~o as dificuldades no 

emprego de métodos convencionais no melhoramento das espé-

cies cítricas e o potencial das técnicas de cultura de 

tecidos no melhoramento destas espécies, Objetivou-se com 

este trabalho, ( 1 ) estudar uma metodologia para otimizar 

a produç~o de calos embriogénicos a partir do tecido nuce-

lar, (2) adaptar a metodologia de cultivo de proto-
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pIastos isolados a partir dos calos nucelares embriogênicos, 

(3) estabelecer um protocolo de induç~o e regeneraç~o de 

gemas adventicias e (4) estudar a radiossensitividade dos 

calos embriogê-nicos, nucelos, protoplastos gemas 

adventicias à radiaç~o gama, visando futuros trabalhos com 

indução de mutaç~es em Citrus sinensis cv. Pera. 
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2. REVISaO DE LITERATURA 

2.1. Eabriogênese somática 

A embriogênese somática pode ser definida co-

mo o processo de desenvolvimento de embri~esJ a partir de 

células somáticas. A produç~o de embriões somáticos a 

partir da cultura de células, tecidos e órgâos pode ocorrer 

direta ou indiretamente. A embriogênese somática direta 

envolve a formaç~o de um embriâo somático, também denomi-

nado embrióide (WILLIAMS & MAHESWARAN, 1986), de origem uni

celular ou de um grupo de células a partir do explante, sem 

passar por uma fase intermediária de calo. 

A embriogênese somática indireta consiste na 

proliferação de calo a partir de um explante e subsequente 

formaçâo de pr6-embri6ides a partir destes calos. 

Estes dois padrões de desenvolvimento de em

briões somáticos foram observados em cultura de óvulos in

teiros e/ou nucelos em citros. A embriogênese somática dire

ta é de ocorrência notável em cultivares de citros poliem

bri6nicos, onde células pré-existentes no tecido nucelar dâo 

origem aos embriões nucelares (in vivo ou in vitro). Em 
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vários casos, estes embrióides podem ser produzidos a partir 

da cultura de ~mbri5es imaturos (TISSERAT, 1985). o culti-

vo de protoplastos provenientes de calos embriogênicos 

também tem resultado na diferenciação de embriões somáticos 

por via direta e indireta (KOBAYASHI et alii, 1985). 

Em ambos os padrões de formação, o em

brião somático segue a mesma sequência de desenvolvimento do 

embrião zigótico, ou seja, a passagem pelos estádios glo

bular, cordiforme e torpedo, seguido pela formação da planta 

(SCHULTHEIS et alii, 1990). 

2.2.1. Embriogénese somática direta 

Vários trabalhos foram realizados com o cul

tivo in vi~ro de nucelos e óvulos isolados das espécies ci

tricas,visando 'a obtenção de embriões somáticos para a pro

dução de porta-enxertos vigorosos e isentos de viroses (NA-

VARRO & JUAREZ, 1977) e também, em trabalhos que visavam 
, 
a 

indução de mutações (KOCHBA et alii, 1972; KOCHBA & 

SPIEGEL-ROY, 1977a; STARRANTINO & RUSSO, 1976-1977). 

Embriões zigóticos e nucelares de muitos cul

tivares de citros foram cultivados com sucesso (OHTA & FURU

SATO, 1957; RANGASWAMY, 1958; 1959, 1961; RANGAN et alii, 

1969). A indução de embriogénese somática foi realizada em 

muitas espécies e cultivares de citros. Embriões somáticos 

foram produzidos de cultivares poliembriónicos, com ou sem 
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sementes, através da cultura de tecido nucelar excisado de 

semente em desenvolvimento (TISSERAT & MURASHIGE, 1977), 

óvulos abortivos (BITTERS et alii, 1970) e óvulos n~o ferti

lizados (BUTTON & BORNMAN, 1971; KOCHBA et alii, 1972), 

assim como, através da cultura de óvulos inteiros fertili

zados ou não (BUTTON & BORNMAN, 1971; KOCHBA et alii, 1972 

e MITRA & CHATURVEDI, 1972). A técnica de cultura de 

óvulos e nucelos in vitro foi utilizada também, e com su

cesso, na induç~o de embriogênese somática em uma série de 

cultivares monoembriônicos (RANGAN 

BITTERS et alii, 1970; NAVARRO & 

KOCHBA, 1977). 

et alii, 1968, 1969; 

JUAREZ, 1977; BUTTON & 

Estudos revelaram a existência de células com 

citoplasma denso e núcleo grande no tecido nucelar~ na ex

tremidade micropilar do saco embrionário, nos cultivares 

poliembriônicos. No cultivar Trovita (C. sinensis) , estas 

células inciaram a divisão ao mesmo tempo ou logo após a 

divisão do zigoto, cerca de 50 dias após a polinizaç~o. 

Estas células foram denominadas de células primordiais do 

embri~o nucelar e n~o foram observadas nos cultivares mono-

embri6nicos (KOBAYASHI et alii, 1981). 

Este tipo de estudo é importante em traba

lhos visando a induç~o de mutações, pois o tratamento muta-

gênico dos explantes, antes da formaç~o dos embrióides, 

propicia um método ideal na produç~o de mutantes sóli

dos. 
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Neste sentido, KOCHBA et alii (1972), através 

de estudos histológicos em três cultivares. Shamouti e Va-

lência (C~trus sinensis) e Marsh Seedless (C. paradisi) , 

verificaram que 6vulos e nucelos extraídos de frutos com 

1-8 semanas de idade não apresentavam o desenvolvimento de 

embriões nucelares. 

A época de extração e o tipo de explante 

(6vulos inteiros ou nucelos) têm variado bastante,de acor

do com a espécie utilizada nos diferentes trabalhoste pare

cem ter influência na resposta quanto à porcentagem e ao 

número médio de embriões por explante responsivo. 

BUTTON & KOCHBA (1977) observaram que nos 

cultivares monoembriónicos,somente nucelos extraídos de se-

mentes em desenvolvimento produziram embriões somáticos. 

Esta afirmação está de acordo com o que NAVARRO & JUAREZ 

(1977) observaram trabalhando com cultivares monoembrióni-

cos de Clementine (C. reticulada Blanco). Estas variedades 

são auto-incompatíveis e foram polinizadas com p6len de 

'Comuna' ( C. sinensis) " com a finalidade de induzir a 

formação de sementes. Os autores obtiveram resultados sa-

tisfat6rios"utilizando frutos com 13 a 15 semanas ap ós a 

polinização. 

Entretanto, NAVARRO & JUAREZ ( 1977) , traba-

lhando com cultivares poliembriônicos do grupo Navel, uti-

lizaram óvulos excisados de ovários de flores, antes da 

antese e óvulos de frutos em desenvolvimento, obtidos uma a 
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dez semanas após a antese. Em todas as fontes eles observa-

ram uma taxa semelhante de embriogénese, indicando que a 

idade do fruto,na época da excisão do óvulo, aparentemente, 

não determina o número de óvulos que vão produzir embrióides. 

Esta observação n~o está de acordo com os resultados obtidos 

para o cv. Shamouti por KOCHEA et alii (1972), no qual as 

mais altas porcentagens de óvulos, mostrando formaç~o de em

brióides,foram verificadas em óvulos extraídos de frutos 

quatro semanas após a antese. GOLDMAN (1988) encontrou me-

lhores respostas em óvulos,do cultivar Pera 

Osbeck~ excisados 10 semanas após a antese. 

(C. sinensis 

KOCHEA et alii (1972) verificaram que os 

nucelos extraidos dos cultivares Valência e Marsh resulta-

ram em maior porcentagem de formaç~o de embrióides do que a 

cultura de óvulos. Este fato também foi verificado por 

GOLDMAN (1988), em cultura de óvulos e nucelos do cv. Pera, 

onde nucelos extraidos de frutos com 10-12 semanas produzi-

ram as maiores porcentagens (27 - 69,47%) de embriogênese, 

em todos os tratamentos, em comparação com o cultivo de 

óvulos, com a mesma idade, após 12 semanas de cultivo. 

Os resultados de embriogênese, encontrados 

para o cu 1 ti var Pera., variando de O a 25% 9 nos óvu los, por 

GOLDMAN (1988), estão de acordo com os resultados obtidos 

por KOCHBA et alii (1972), MOORE (1985) e GMITTER & MOORE 

( 1986) • Por outro lado, resultados entre 50 a 70% de em-

briogênese,em óvulos,foram verificados por STARRANTINO & 
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RUSSO (1980) e 80 a 100% para os cultivares do grupo Navel 

(NAVARRO & JUAREZ, 1977). 

Os 6vulos em certos cultivares apresentam um 

desenvolvimento mais lento in vitro que os nucelos. NAVARRO 

& JUAREZ (1977) obtiveram embri6ides de óvulos cultivados 

por até 15 semanas sem qualquer sinal prévio de 

diferenciação, no cv. Navel. GOLDMAN (1988) observou que 

os nucelos em cultivo formaram embrióides mais rapidamente e 

em maior porcentagem que os 6vulos, no cv. Pera. 

Outros fatores tais como gen6tipo da planta 

doadora do explante e composição do meio de cultura têm sido 

observados influenciando na porcentagem de explantes res

ponsivos. 

O meio de cultura idealizado por MURASHIGE & 

SKOOG (1962) e sua modificação realizada por MURASHIGE & 

TUCKER (1969) contribuíram muito para um maior sucesso na 

cultura e morfogênese de óvulos e outros órgãos de citros. 

O extrato de malte foi relatado como sendo 

benéfico à cultura de óvulos e nucelos (KOCHBA et alii, 

1972) • Em vários outros trabalhos, esta substância foi 

adicionada ao meio de cultura, na concentração de 500 

mg/l, para estimular a indução da embriogênese (NAVARRO & 

JUAREZ, 1977; STARRANTINO & RUSSO, 1980). Um estudo reali

zado por MODRE (1985), com o cv. Marsh (Ci trus paradis.i) de

monstrou Que o extrato de malte favoreceu a formação de em

brióides neste cultivar e Que o aumento da concentração 
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desta substância para 1000 mg/l aumentou em sete vezes a 

porcentagem de óvulos responsivos em relaç~o à concentraç~o 

de 500 mg/l. 

A caseina hidrolizada e a água de coco tam-

bém têm sido relatadas estimulando a embriogênese em tecidos 

nucelares de citros (SABHARWAL, 1963; BUTTON & BORNMAN, 

1971; MITRA & CHATURVEDI, 1972; PASQUAL, 1985). 

Outros componentes importantes são os regula-

dores de crescimento, que são compostos da maior significân-

cia na cultura de tecidos de plantas. Segundo 2 Esan , cita-

do por PASQUAL et alii (1988), a adiç~o das auxinas IAA, 

NAA e 2,4-D ao meio de cultura, suprimiu significativamente 

ou completamente a embriogênese nucelar. Este fato também 

foi observado por MO ORE (1985) com a utili2aç~0 de IAA, GA3 

e ABA no cv. Marsh (C. parasisi) e por PASQUAL et alii 

(1988) com 2,4-D no cv. Valência. 

Por outro lado, TISSERAT & MURASHIGE (1977) 

relataram que o IAA, em baixas concentrações, suprimiu leve-

mente a embriogênese no cv. Ponkan (C. reticulata Blanco) em 

culturas nucelares. 

Um fato interessante, observado por MDDRE 

(1985), foi que a adiç~o de diferentes substâncias ao meio de 

2 ESAN, E.B., 1973. 
bryogenesis in 
nia, Riverside 

A detailed 
the rutaceae. 
(dissertaç~o). 

study of adventive em
University of Califor-

233p. 
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cultura, influenciou a embriogênese de forma semelhante 

àquela relatada em trabalhos sobre induç~o de embriogénese 

somática a partir de calos nucelares. 

Assim, da mesma forma que ocorreu nas cultu-

ras de calos nucelares (KOCHBA & SPIEGEL-ROY, 1977bj KOCHBA 

et alii, 1978), a presença de auxina IAA,no meio de cultura 

ra suprimiu a embriogênese em 6vulos do cv. Marsh. 

como a porcentagem máxima de 6vulos responsivos foi 
I 

ficada com a adiç~o de 0,01 mg/l de daminozida, um 

dor da sintese de GAs (MOORE, 1985). 

Assim 

veri-

inibi-

Em um trabalho posterior, GMITTER & MOORE 

(1986) estudaram o comportamento de vários gen6tipos de Ci-

trus em diferentes meios, contendo substâncias de cresci-

mento. Os 6vulos dos cultivares de laranja doce, cultivados 

em meio de cultura com 2,4-0 e daminozida ou extrato de 

malte, na presença de luz, foram os mais efetivos na for-

mação de embri6ides. 

MITRA & CHATURVEOI (1972), examinando três 

gen6tipos, encontraram uma relação direta entre o grau de 

poliembrionia em um gen6tipo e seu potencial para formação 

de embri6ides in vitro. Outros pesquisadores relataram di-

ferenças na formação de embri6ides entre cultivares de Ci-

trus poliembriónicos e monoembriónicos, mas as diferenças 

nas respostas. devido ao grau de poliembrionia, n~o foram 

examinadas (BUTTON & BORNMAN, 1971; BUTTON & KOCHBA, 

1977). 
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MOORE (1985) observou,em seu trabalho,que os 

cultivares de C. sin~nsis e C. paradisi t~m um alto grau de 

poliembrionia 9 em relaç~o aos outros clones examinados. Os 

cultivares destas duas espécies tiveram também a maior por

centagem de óvulos responsivos e a maior média de embri6ides 

por 6vulos responsivos que os outros clones. 

houve várias exceções para esta caracterlstica, 

Entretanto, 

dentro dos 

cultivares poliembriOnicos. Outros fatores, além do grau de 

poliembrionia, parecem influenciar o número de embriões 

produzidos a partir de 6vulos n~o desenvolvidos de frutos 

maduros (MOORE, 1985). 

2.2.2. Embriogênese somática indireta 

A embriogênese somática pode ocorrer indire

tamente a partir de óvulos e nucelos, através do processo de 

formaç~o de calos e posterior formaç~o de embrióides a par-

tir destes. RANGASWAMY (1958) observou a formaç~o de 

calos em nucelos de 6vulos fertilizados em Citrus micro

carpa. 

Posteriormente, outros autores relataram o 

aparecimento esporádico de pequenos calos em cultura de óvu

los e nucelos, além de embri6ides diferenciados diretamente 

destes explantes (RANGASWAMY, 1961; SABHARWAL, 1963: BUTTON 

& BORNMAN, 1971; MITRA & CHATURVEDI, 1972; KOCHBA et alii, 

1972). 
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KOCHBA et alii (1972) cultivaram 6vulos e nu-

celos do cv. Shamouti, Valência e Marsh in vi~ro e obser-

varam que enquanto os cultivares Valência e Marsh mostraram 

altas porcentagens de cultura com formaç~o de embri6ides 

originários dos 6vulos e nucelos, um pequeno número de 

embri6ides formou-se diretamente destes explantes no culti-

var Shamouti. Em compensaç~o, este cultivar formou calos 

que n~o foram observados nos outros dois cultivares. A 

produção, diferenciação dos calos, obtençã o de 

embri6ides e plantas a partir destes seria, desta forma, 

um método alternativo para aplicaç~o em trabalhos~visando 'a 

indução de mutação em cultivares ou espécies que produzem 

poucos embri6ides a partir do nucelo. 

A obtenção de calos nucelares foi estendida 

para outros gen6tipos de Citrus com a finalidade de se obter 

protop1astos totipotentes a partir destes materiais (VARDI 

et a1ii, 1982; KOBAYASHI et a1ii, 1984; GROSSER & 

CHANDLER, 1987; VARDI & GALUN, 1988). 

2.2.2.1. Obtenção de calos embriogênicos 

Os explantes utilizados nos trabalhos com in-

dução de calos têm sido nucelos e 6vulos. Entretanto, tem 

sido observada a formação destes calos na região do hipo

c6tilo dos embri6ides obtidos a partir destes explantes (HI

DAKA & KAJIURA, 1988; GOLDMAN, 1988). 
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GOLDMAN (1988), trabalhando com nucelos e 

6vulos do cv. Pera CC. sin~nsis OSbeck), verificou a for

maç~o de calos embriogênicos na regi~o do hipoc6tilo de 

embri6ides produzidos a partir de nucelos, cinco a sete 

meses ap6s a inoculaç~o do explante nucelar em meio de cul-

tura. Após este periodo de cultura, os nucelos apresentaram 

altas porcentagens de calos embriogênicos (34,52 a 71,12%) 

quando comparados com os 6vulos, ap6s o mesmo tempo de cul-

tivo. Resultados semelhantes foram obtidos para o cultivo 

de nucelos de cultivares monoembriônicos, porém, os calos 

surgiram diretamente da regi~o micropilar dos nucelos, 

ap6s 3-6 semanas de cultivo (JUAREZ et alii, 1976). 

Ainda de acordo com o trabalho de GOLDMAN 

( 1988) , os óvulos produziram, de uma forma geral, 

baixas porcentagens de calos embriogênicos (O a 17,36%). 

Estes resultados estão de acordo com aqueles obtidos por 

VARDI et alii (1982) que observaram uma freqüência geralmen

te baixa na produção de calos ovulares (cerca de 24% para os 

cultivares de tangerina e 2% para os cultivares de "grape

fruit"). 

SPIEGEL-ROY & VARDI (1984) afirmaram que, 

para cada cultivar e/ou espécie, o estágio ótimo para a 

retirada dos explantes, destinados ao desenvolvimento de 

calos, deve ser determinado separadamente. 

Para o cultivar Shamouti, os melhores resul

tados na obtenç~o de calos foram obtidos através da cultu-
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ra de óvulos extraídos de frutos, 2 a 5 semanas após a ante

se (KOCHBA et alii, 1972). Para o cultivar Pera, os melho

res resultados foram conseguidos com óvulos extra1dos de 

frutos com 12 semanas após a antese (GOLDMAN, 1988). Entre-

tanto, o que se observa nos trabalhos com sistemas de pro to

plastos onde calos foram obtidos de várias espécies de Ci

trus, é que óvulos extraidos de frutos com 2-6 semanas após 

a antese foram utilizados invariavelmente para qualquer uma 

das espécies estudadas 

alii, 1989). 

(VARDI et a1ii, 1982; ZHANAO et 

Segundo SPIEGEL-ROY & VAROI (1984), as cé-

lulas nuce1ares de Citrus são pré-determinadas como células 

embriogênicas e a adição de reguladores de crescimento vege

tais não é necessária para induzir a embriogênese somática. 

Entretanto, segundo SAAO (1975), a adição de 2,4-0 foi ne

cessária para indução de calas embriogênicos em cultivares 

de Citrus limon. 

A adição de reguladores de crescimento aos 

meias de cultura para indução de calos embriogênicos pode 

ser constatada em várias pesquisas. KOBAYASHI et alii 

(1983), trabalhando com óvulos excisados de gemas florais da 

cv. Trovita (Citrus sinensis) , obtiveram calas em meia MT 

(MURASHIGE & TUCKER, 1969) suplementado com 100 mg/l de ex-

trato de malte e 20 mg/l de sulfato de adenina, onde, após 

três meses, numerosos embri6ides e pequenas calas foram 

obtidos. Entretanto, a frequência de indução de calos não 
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foi suficientemente alta. Estes calos foram~ent~o~ propaga-

dos em meio MT suplementado com 10 mg/l de BAP. Poste-

riormente, KOBAYASHI et alii (1984) estudaram o efeito dos 

reguladores de crescimento NAA, BAP e suas combinaçees na 

induç~o de calos em 6vulos de cv. Bahia com a finalidade de 

estabelecer um meio de cultura mais eficiente. O meio de 

cultura suplementado com 10 mg/l de BAP foi o mais eficiente 

na produç~o de calos embriogênicos,neste cultivar. Calos 

nucelares foram induzidos em onze cultivares estudados (oito 

cultivares de laranja doce, Citrus Junos, Citrus deliciosa, 

"Nova") neste mesmo meio de cultura (KOBAYASHI et alii, 

1984) . 

HIDAKA & KAJIURA (1988) obtiveram calos em-

briogênicos a partir de embriões originados de sementes 

imaturas de três espécies de Ci trus: C. sinensis Osbeck 

(Washington Navel), C. yuko (Yuko) e C. reticuJata Blanco 

(Ponkan), em meio de cultura MS suplementado com 0,16 M de 

sacarose e 50 ~M de cinetina. Um a três meses ap6s a inocu-

lação, calos friáveis foram produzidos na região do 

hipoc6tilo destes embri6ides. 

A utilização de reguladores de crescimento na 

indução de calos embriogênicos também pode ser verificada no 

trabalho realizado por ZHANAO et alii (1989), com 6vulos 

obtidos de frutos com 1-6 semanas após o florescimento e 

cultivados em meio MT suplementado com 

cinetina 1,0 mg/l. 

IAA 0,1 mg/l e 
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Entretanto, em vários outros cultivares, 

obteve-se a formaç~o de calos através do cultivo de 6vulos 

e nucelos em meio de MURASHIGE & TUCKER (1969), suplementado 

com 500 mg/l de extrato de malte e 50 g/l de sacarose sem 

adiç~o de reguladores de crescimento (KOCHBA et alii, 

VARDI et alii, 1982). 

1972; 

KOCHBA & SPIEGEL-ROY (1973) verificaram que 

os 6vulos e nucelos do cv. Shamouti, quando mantidos em meio 

MT + 500 mg/l de EM, desenvolviam pequenas quantidades de 

calos. Para induzir maior crescimento, estes calos foram 

subcultivados em meio MT suplementado com 1 mg/l de cine-

tina e 1 mg/l de IAA. Este meio produziu um rápido cresci-

menta dos calos. Depois que estes calos proliferaram neste 

meio de cultura, foram transferidos para outros diferentes 

meios de cultura suplementados com AD, EM, IAA e CIN com a 

finalidade de se estudar o crescimento dos calos e o desen

volvimento de embriões,a partir destes,em meios suplementa

dos com diferentes substâncias e concentrações de regula

dores de crescimento. 

Um fato interessante observado por KOCHBA & 

BUTTON (1974) e, posteriormente, por outros autores (SPIE-

GEL-ROY & KOCHBA, 1975; HIDAKA & K AJIURA, 1988; ZHANAO et 

alii, 1989, GROSSER & GMITTER, 1990) é que calos subculti

vados em diferentes concentrações de IAA e cinetina podem 

tornar-se habituados,em relaç~o a estes reguladores de cres

cimento ap6s alguns subcultivos. 



Segundo SKIRVIN (1978), a habituaç~o é a per-

da da necessidade de fornecimento exégeno de fatores de 

crescimento, geralmente de auxinas, ao meio de cultura, para 

crescimento dos calos. 

A habituaç~o, provavelmente, representa uma 

mudança na express~o génica envolvendo o sitio da sintese 

dos reguladores de crescimento. o fato de MEINS (1974) ter 

observado que plantas provenientes de células totipotentes 

habituadas s6 produziram calos na presença de reguladores de 

crescimento, indica que a habituação~provavelmente, não tem 

origem mutacional, mas representa uma resposta epigenética. 

Porém, a verdadeira explicação permanece desconhecida (SKIR

VIN, 1978). 

2.2.2.2. Obtenção de embriões somáticos em 

calos nucelares 

A embriogênese em cultura de calos de Citrus 

de origem nucelar é estimulada por uma variedade de subs

tâncias e condições de cultivo (KOCHBA & BUTTON, 1974; SPIE-

GEL-ROY & KOCHBA, 1973; KOCHBA & SPIEGEL-ROY, 1977b; 

et alii, 1978). 

KOCHBA 

KOCHBA et alii (1978) assumiram que as con-

dições que reduzem o nivel end6geno de auxinas, em calos 

habituados (independentes de auxinas e citocininas), levam ao 

aumento na embriogênese, e isto está de acordo com o que 
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foi verificado por TISSERAT & MURASHIGE ( 1977 >., em seus 

estudos com cultivares de Citrus mono e poliembri6ni-

COSo 

Calos embriogênicos, do cultivar 

expostos à radiação gama~mostraram um estimulo na 

Shamouti., 

formação 

de embriões somáticos com doses de 12 a 20 kR, sendo que o 

efeito máximo foi observado com a dose de 16 kR (SPIEGEL-ROY 

& KOCHBA, 1973). 

KOCHBA & BUTTON (1974) verificaram que o "en

velhecimento", isto é, o período de tempo em que os calos 

permanecem em um mesmo meio de cultura,entre um subcultivo e 

outro, estimulou a embriogênese em calos do cv. Shamouti. 

KOCHBA & SPIEGEL-ROY (1977c) também observaram este efeito, 

sendo que, a maior produção de embriões somáticos ocorreu 

quando os calos foram mantidos por dez a quinze semanas no 

mesmo meio de cultura antes do subcultivo. A omissão de 

sacarose no meio de cultura, por um período de subcultivo 

estimulou a embriogênese de modo semelhante ao "enve lheci

men to" (KOCHBA & BUTTON, 1974). 

Nos meios de cultura onde foram utilizados 

reguladores de crescimento para acelerar o crescimento dos 

calos, verificou-se que os baixos níveis de cinetina e IAA, 

separadamente, induziram uma maior diferenciação de 

embri6ides,que os niveis mais altos ou as combinações destes 

reguladores de crescimento (KOCHBA & SPIEGEL-ROY, 1973). 



21 

A embriogênese é inibida por aplicações ex6-

genas de lAA, NAA, ou citocininas tais como cinetina, BAP e 

2ip (KOCHBA & SPIEGEL-ROY, 

1984). 

1977b; KOBAYASHI et alii, 

Por outro lado, a embriogênese somática é es

timulada por inibidores da síntese de auxinas tais como 5HNB 

e AZI (KOCHBA & SPIEGEL-ROY, 1977b) e por inibidores da 

síntese de GAs (KOCHBA et alii, 1978), tais como CCC e ALAR. 

A aza-guanina (AG),que exerce um efeito antagônico sobre as 

citocininas, estimulou a embriogênese em calos do cv. Sha

mouti (KOCHBA & SPIEGEL-ROY, 1977b). 

O efeito de vários carboidratos na embriogê

nese e desenvolvimento de embri6ides foi estudado em deta

lhe nos cultivares Shamouti (C. sinensis) , Villafranca (C. 

limon) , King (C. nobilis), laranja azeda (C. aurantium) e 

Navei (C. sinensis) (KOCHBA et alii, 1982). A galactose e a 

lactose estimularam, consideravelmente, a embriogênese em 

todos os cultivares estudados. A glicose e a frutose foram 

os carboidratos menos efetivos no estímulo à embriogêne-

se. 

A adiç~o de galactose e lactose, na concen

traç~o de 50 g/l, quando comparada com outras adiçÕES ao 

meio MT, tais como, extrato de malte, sulfato de adenina, 

água de coco, extrato de levedura, ácido casamínico, BAP e 

NAA, produziu um notável aumento no número de embri6ides por 

cultura de calo (KOBAYASHI et alii, 1984). 
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BEN-HAYYIN & NEUMANN (1983) estudaram o 

efeito do glicerol no crescimento e embriogênese, nos calos 

obtidos da cultura de óvulos de várias espécies e/ou culti-

vares de C~trus. O glicerol estimulou a embriogênese em 

calos que foram capazes de utilizá-lo como fonte de carbono 

para o crescimento. O glicerol é utilizado, eficientemente, 

por algumas espécies de Citrus. Segundo os autores, o 

conhecimento do comportamento dos calos de C~trus em glice

rol pode servir como um fator de seleção para os experimen

tos de fusão de protoplastos. 

A galactose tem se mostrado uma boa fonte de 

carbono para o crescimento de todos os calos de C~trus es

tudados e calos derivados de protoplastos (KOCHBA et alii, 

1982; VARDI et alii, 1982). 

2.2.3. Isolamento de protoplastos 

As pesquisas sobre protoplastos abriram am-

pIas possibilidades para o melhoramento genético das 

espécies cítricas. Vários trabaIhos,utilizando protoplastos, 

foram desenvolvidos com indução de mutaçÕEs (VAROI et alii, 

1975; ZHANAO et alii, 1989), seleção in vitro (VAROI et 

alii, 198b), fusão (KOBAYASHI et alii, 1988; GROSSER & 

GMITTER, 1990) e transformação (VAROI et alii, 1990). 

BUTTON & BOTHA (1975) e VARDI et alii (1975), 

simultaneamente, desenvolveram um sistema de isolamento de 
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protoplastos a partir de calos embriogênicos originados de 

6vulos do cv. Shamouti (Citrus sinensis). VAROI et a1ii 

(1975) conseguiram a regeneraç~o de plantas a partir dos 

protoplastos e estabeleceram a sequência completa de planta 

+ protoplastos + colônia de células + calos embriogênicos 

+ embri6ides, em trabalho visando à induç~o de mutações em 

protoplastos. 

Posteriormente, a regeneraç~o de plantas via 

embriogênese somática~a partir de protoplastos, foi esten

dida para vários outros genótipos de Citrus, como se pode 

verificar em excelentes revisões realizadas por VAROI & 

GALUN (1988), GOLOMAN (1988) e GROSSER & GMITTER (1990), 

sendo que o maior sucesso foi obtido com cultivares de la

ranja doce (Citrus sinensis). 

Em geral, as culturas de calos embriogênicos 

e culturas em suspensão dos mesmos propiciaram excelentes 

fontes de protoplastos totipotentes. Tais culturas podem 

ser mantidas em meio de cultivo sem reguladores de cresci-

mento (VARDI, 1977; VARO! et alii, 1982; GROSSER & GMITTER, 

1990), ou em meio contendo altos níveis de BAP (KOBAYASHI et 

alii, 1988). 

GROSSER & CHANDLER (1987) desenvolveram um 

protocolo eficiente para isolamento de protoplastos de 

folhas e calos de diferentes cultivares e espécies de Ci

trus. 

A obtenção de calos embriogênicos pode ser 
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difícil de se conseguir em muitos genótipos. Em diferentes 

trabalhos realizados, protoplastos de folhas eram fundi-

dos com aqueles provenientes de calos embriogênicos, dando 

origem aos h1bridos somáticos. Recentemente, TUSA et alii 

(1990) relataram a regeneração de plantas a partir de proto-

pIastos de folhas do limão 'Femminello·. Mas até então, a 

obtenção de plantas a partir de protoplastos só havia sido 

descrita para aqueles provenientes de calos embriogêni-

COSo 

Alguns fatores podem influenciar no processo 

de isolamento dos protoplastos. Não se disp~e de nenhum 

dado numérico a respeito do impacto da idade dos calos, ou 

melhor, o tempo decorrido entre um subcultivo e outro, no 

rendimento (número de protoplastos/ml), no processo de isola-

mento dos protoplastos. Entretanto, diversos autores reco-

mendam que os calos não sejam mantidos por mais de três 

semanas no mesmo meio de cultura, antes do processo de isola-

mento dos protoplastos (VARDI et 

alii, 1983, KOBAYASHI et alii, 

alii, 

1988; 

1982; KOBAYASHI et 

HIDAKA & KAJIURA, 

1988) e que os subcultivos sejam realizados a cada quatro 

semanas. Nas culturas em suspensão, recomenda-se que o 

subcultivo seja realizado a cada 15 dias (GROSSER & GMITTER, 

1990) . 

Outros fatores, tais comq~ pressão osmótica 

do meio de maceração, a fonte e a combinação das enzimas 

para a digestão da parede celular, afetam o rendimento 
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dos protoplastos e a posterior capacidade de divis~o dos 

mesmos em meio de cultura. 

Foram realizados vários protocolos, onde as 

concentrações e as fontes das enzimas variam para cada cul-

tivar e/ou espécie (VAROI & GALUN, 1988). Segundo VAROI et 

alii (1982), a macerozyme produziu melhores resultados nos 

diversos cultivares analisados do que a pectinase. 

O rendimento,no isolamento, tem variado entre 

10
6 a 4x10

6 protoplastos/grama de calo e o tempo de digestão 

enzimática, entre 4 a 16 horas, dependendo da concentraç~o 

enzimática, do material tratado (folhas, calos embriogênicos 

e não embriogênicos) e dos genótipos, de acordo com os di-

versos protocolos já estabelecidos para 

relacionados. 

Citrus e gêneros 

A concentração osmótica do meio de maceração 

tem sido mantida por volta de 0,7 M, sendo que os açúcares 

mais utilizados têm sido o manitol e a sacarose,em combina-

ção ou apenas o manitol (VAROI & GALUN, 

GMITTER, 1990). 

1988; GROSSER & 

o meio MT, com a metade da concentração dos 

macronutrientes e sem os micronutrientes e vitaminas, tem 

se mostrado bastante adequado para o isolamento de proto

pIastos. 

e importante lembrar que um bom rendimento no 

isolamento dos protoplastos não pode ser considerado como um 

fator isolado, pois muitos dos protoplastos podem não ser 
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viáveis. Por esta raz~o, é aconselhável o estudo da viabi-

lidade dos protoplastos ap6s o isolamento. Neste sentido, 

muitos trabalhos têm sido realizados, principalmente, com a 

utilizaç~o de corantes como por exemplo, o diacetado de 

fluorescelna (BURGER & HACKETT, 1982). Existem muitos co-

rantes que podem ser utilizados para avaliar a viabilidade 

dos protoplastos (ERIKSON, 1985). O azul de metileno tam-

bém é um corante que tem sido amplamente utilizado em pro

toplastos vegetais (Hooley3, citado por GOLOMAN, 1988). 

2.2.4. Cultivo de protoplastos 

Vários fatores podem influenciar no sucesso 

do cultivo dos protoplastos, entre eles, os considerados 

mais importantes são a densidade de plaqueamento e a osmo-

laridade do meio de cultura. 

A densidade dos protoplastos no meio de cul-

tura tem grande influência no processo de divisão e dife-

renciação dos mesmos (NAGATA & TAKEBE, 1971; VAROI et alii, 

1975; KOBAYASHI et alii, 1985). 

VAROI et alii (1975) verificaram que nos pro-

toplastos do cv. Shamouti, os melhores resultados,quanto ao 

3 HOOLEY, R. Protoplastos isolated from aleurone layers 
of wild oat (AvEnã fãtUã L.) exibit the classic res
ponse to gibberelic acid. Planta, 154: 29-40, 1982. 
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número e o tamanho das colOnias de células formadas em meio 

de cultura foram conseguidos com a densidade de 105 e 9x10· 

protoplastos/ml. A mais alta densidade de plaqueamento 

utilizada (4xl05 protoplastos/ml) resultou na formaç~o de 

pequenas colOnias de células que logo cessaram o crescimen

to. 

KOBAYASHI et alii (1985) realizaram um estudo 

para estabelecer as condições adequadas para a embriogênese 

a partir de protoplastos do cv. Troviata e notaram que em 

uma densidade de plaqueamento de 4x10· protoplastos/ml com 

0,15M de manitol, 751. dos protoplastos dividiram-se e de-

senvolveram-se em embri6ides. Em contraste, quando os pro

toplastos foram cultivados a uma densidade de 105 pro to

pIastos/ml, estes dividiram-se e formaram calos. 

De uma forma geral, a densidade de plaquea

mento utilizada nos diferentes trabalhos tem sido de 105 

protoplastos/ml 

1990) . 

(VARDI & GALUN, 1988; GROSSER & GMITTER, 

Com a finalidade de se obter a divisão dos 

protopIastos, nos casos em que o plaqueamento for realizado 

com bai xa densidade (lOs - 102 protopl astos/ml ) , estes 

podem ser plaqueados sobre uma camada "alimentadora", forma

da por protoplastos que tiveram sua divisão interrompida 

pelo uso da radiaç~o X ou gama (VARDI & RAVEH, 1976) • o 

plaqueamento a uma baixa densidade de protoplastos sobre 

uma camada "alimentadora", é um procedimento conveniente 
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quando o nOmero de protoplastos viâveis é desconhecido (por 

exemplo, ap6s um tratamento mutagénico) e, especialmente, 

após a fus~o de protoplastos quando número de protoplastos 

produzidos pela fus~o é variâvel e n~o previsível 

a 1 i i, 1989). 

(VAROI et 

Os protoplastos, sendo células isoladas, des-

providas de p~rede celular, representam um sistema bastante 

eficiente na absorç~o de elementos minerais do meio. A oti-

mizaç~o do meio de cultura é um fator primordial para a 

aplicaç~o desta tecnologia. Em geral, a exigéncia nutricio-

nal para a cultura de protoplastos é a mesma para células 

isoladas (CARNEIRO & CONROI, 1990). 

Em citros,tem sido utilizado, na maioria dos 

trabalhos, o meio de MURASHIGE e TUCKER (1969), sem regula

dores de crescimento e com os estabilizadores osmóticos des-

cri tos anteriormente. HIOAKA & KAJIURA (1988) utilizaram o 

meio de MURASHIGE & SKOOG (1962) e GROSSER & GMITTER (1990) 

idealizaram um meio de cultura, com composiç~o mais comple

xa, utilizado principalmente para o cultivo de genótipos 

mais recalcitrantes. 

Os protoplastos de citros têm uma fase "lag" 

relativamente extensa. As primeiras divisões s~o geralmente 

observadas 10-14 dias após o plaqueamento. O tempo necessá

rio para a formaç~o de calos é afetado por vários fatores, 

entre eles est~o a fonte de protoplastos e a densidade de 

plaqueamento (VAROI & GALUN, 1988) • Segundo GROSSER & 
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GM!TTER (1990), a eficiência de plaqueamento, definida como 

a porcentagem de protoplastos que se dividem para produ

zir colônias, geralmente varia de 0-35%. 

A formaç~o de colônias de células é então se

guida pelo desenvolvimento de calos e, finalmente, pela 

produção de embrióides a partir destes calos. Os 

embrióides se tornam aparentes 6 a 7 semanas após 

queamento dos protoplastos (VAROI et alii, 1982; 

o pla

KOBAYASHI 

et alii, 1988). O número de embri6ides formados de cada 

colônia é baixo e,na maioria dos casos, nem todos mostram a 

capacidade de formar plantas normais. O glicerol tem sido 

utilizado para estimular a embriogênese nestes calos 

SER & GMITTER, 1990). 

(GROS-

Segundo VARO! & GALUN (1988), quando os 

calos derivados de protoplastos atingem o diâmetro de 1-2 

mm, eles são individualizados e transferidos para meio MT 

contendo 4% de sacarose para melhorar o crescimento dos 

mesmos. Calos que atingem o diâmetro de 7mm são transferi-

dos para o meio MT com 2% de glicerol para indução de 

embri6ides. Os embri6ides são individualizados e cultivados 

em meio MT contendo 4% de sacarose e 1.500 mg/l de EM. 

Embriões com folhas cotiledonares expandidas são transferi

dos para tubos contendo meio MT com 2% de sacarose e 0,02-

0,05 mg/l de NAA. A adição de NAA promove a formação da 

raiz e o alongamento do eixo caulinar. Posteriormente, as 

plântulas são aclimatizadas e transferidas para o solo. 
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2.2.5. Fus~o de protoplastos 

2.2.5.1. Obtenç~o de híbridos somáticos 

O gênero Citrus foi o primeiro gênero arb6-

reo no qual um processo eficiente foi estabelecido para 

regenerar plantas a partir de protoplastos (VARDI et alii, 

1975, 1982; KOBAYASHI et alii, 1983; GROSSER & CHANDLER, 

1987; KOBAYASHI et alii, 1987 e VARDI & GALUN, 1988). VARDI 

et alii (1986) obtiveram também a regeneraç~o de plantas a 

partir de protoplastos do gênero l'1icrocitrus. Estes traba

lhos foram,então, a base para trabalhos posteriores, visando~ 

inclusive,a fusão de protoplastos. 

O primeiro exemplo de hibridação somática 

bem sucedida envolvendo Citrus foi um híbrido intergenérico 

alotetrapl6ide produzido pela fusão de protoplastos de calos 

embriogênicos do cv. Trovita ( C. sinensis) com proto-

plastos de folhas de Poncirus trifoliata (OHGAWARA et alii, 

1985) . 

GROSSER et alii (1988) produziram os primei

ros híbridos somáticos a partir de gêneros sexualmente in-

compatíveis. A fusão foi realizada entre protoplastos 

isolados de uma cultura de calos, em suspensão, de Citrus 

sinensis, com protoplastos isolados de calos originados na 

região do epic6tilo de Severinia disticha (Blanco). A 

produção deste híbrido demonstrou que a fusão de protoplas

tos é uma forma viável de transpor a barreira da hibridação 



sexual que existe entre Citrus e os gêneros 

potencialmente importantes. 
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relacionados 

KOBAYASHI et alii (1988) obtiveram o primeiro 

hibrido interespecifico produzido pela fusão de protoplastos 

do cv. Washington Navel ( Ci tn.Js sinensis) e cv. Hayashi 

(tangerina Satsuma - C. unshiu). Trata-se de uma combinação 

potencialmente importante para o melhoramento da copa,onde 

o progresso através do melhoramento convencional 

limitado. 

tem sido 

Os trabalhos realizados com hibridação som

mática em citros podem ser encontrados em GROSSER & GMIT-

TER (1990). A verificação de que os produtos da fusão eram 

de fato hibridos somáticos foi baseada, principalmente, na 

caracterização do formato das folhas, contagem do número de 

cromossomos e análise dos rDNAs com auxilio das endonuclea

ses de restrição. 

Segundo GROSSER & GMITTER (1990), a hibrida-

ção somática tem vantagens sobre a hibridação sexual 

para o melhoramento de citros,em termos de combinar pais com 

caracteristicas complementares; sem perda significante do 

vigor, na maioria dos casos, resultando na expressão adi-

tiva das caracteristicas dominantes nos híbridos. A hi-

bridação somática pode propiciar uma forma de utilizar clo-

nes estéreis nos esquemas de melhoramento, ou de transpor 

incompatibilidades de cruzamento na criação de formas 

híbridas, previamente impossíveis entre espécies e gêneros. 
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Consequentemente, novos gen6tipos potencialmente valiosos 

podem ampliar a base genética dos citros. 

Porém, há algumas consequências genéticas que 

resultam da fus~o de protoplastos na criaç~o de novas formas 

de híbridos nos citros. Primeiro, um dos pais deve ter 

potencial embriogénico in vi~ro, e isto limita o grupo de 

materiais disponíveis para a hibridaç~o somática. Segun-

do, os híbridos somáticos podem n~o apresentar desenvolvi-

mento normal de flores ou serem inférteis, especialmente, 

híbridos que combinam o s pais geneticamente distantes. 

Também, o pareamento preferencial dos cromossomos pode 

inibir a recombinaç~o genética nos híbridos somáticos. Uma 

terceira consequéncia séria da incorporaç~o dos híbridos 

somáticos nos programas de melhoramento é que os ciclos sub

sequentes da hibridaç~o sexual,para o avanço de gerações 

(p.ex. retrocruzamento dos híbridos com um dos pais para 

eliminar características indesejáveis),ser~o em nível tetra-

p16ide. Se os tetrap16ides são hibridizados com dip16ides 

pode ocorrer a formaç~o de trip16ides inférteis. Estes 

trip16ides podem ter valor comercial por não possuirem se

mentes, entretanto, sua utilidade na continuidade do pro-

cesso de melhoramento genético será mínima. E,finalmente, a 

e recombinação, eliminação da oportunidade de 

normalmente propiciada pela 

segregação 

hibridação sexua I, significa 

que somente uma combinação híbrida pode ser produzida por 

qualquer par de parentais e~portanto,nenhuma variação de 
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caracteres é produzida sobre a qual deva ser aplicada uma 

pressão de seleção (GROSSER & GMITTER, 1990). 

2.2.5.2. Obtenção de cibridos 

A cibridação (VAROI et alii, 1987) ou fusão 

utilizando protoplastos irradiados com raios gama pode aju

dar a transpor algumas das consequências da hibridação 

somática (GROSSER & GMITTER, 1990). 

O método de fusão de protoplastos denominado 

de doador-receptor foi utilizado em citros pela primeira vez 

por VARDI et alii (1987) para obter cibridos entre Citrus e 

Microcitrus. Este método consiste em interromper ou inati-

var a divisão nuclear do protoplasto doador através da irra

diação com altas doses (no caso de protoplastos de Citrus, 

50 a 60 kR) de raios X ou y. A divisão do protoplasto re

ceptor é impedida por um antimetab61ico (p.ex., iodoacetato) 

causando uma inibição metab6lica transit6ria. Posterior-

mente é promovida a fusão do protoplasto doador com 

o receptor. 

Este tipo de fusão pode resultar em plantas 

cibridas de citros que têm a morfologia codificada pelos 

genes nucleares do protoplasto receptor, mas contém tam-

bém os novos genomas mitocondriais do protoplasto doador, 

que pode ser verificado pela análise dos padrões das enzimas 

de restrição do ONA mitocondrial (VAROI et alii, 1987). 

A produção de tais cibridos de citros tendo o 
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genoma nuclear de um dado cultivar e genoma extranuclear de 

outro é muito relevante para estudos genéticos e para o 

melhoramento deste gênero, porque não há informações sobre a 

herança citoplasmática em citros. Tais informações podem 

ter um impacto direto sobre o melhoramento de citros, isto 

porque, várias características, como por exemplo, 

resistência aos patógenos e herbicidas, assim como a macho 

esterilidade citoplasmática podem ser controladas pelos 

genomas presentes nas organelas (VARDI & GALUN, 1988). 

2.3. Organogênese 

A embriogênese somática só foi conseguida até 

o momento a partir de óvulos e nucelos ou a partir de calos 

formados nestes explantes. Entretanto, a cultura de outros 

órgãos e tecidos em Citrus tem resultado na formação de 

plantas via organogênese (SPIEGEL-ROY & VARDI, 1984). 

A organogênese ocorre através da formação de 

gemas adventícias que são assim denominadas por terem origem 

em locais diferentes daqueles onde se formam no curso normal 

de desenvolvimento da planta. A sua formação ocorre de ma-

neira direta ou indireta. A organogênese direta refere-se 

ao surgimento direto de gemas a partir de tecidos que apre-

sentam potencial morfogenético nas plantas in vivo, mas 

que, em geral, não se expressa. A organogênese indireta 
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ocorre quando o processo de regeneração de gemas é precedido 

pela formação de calo. A partir de células não organizadas 

do calo surgem gemas adventícias que crescem e se desen

volvem em novas partes aéreas (GRATTAPAGLIA & MACHADO, 

1990). 

D primeiro relato sobre organogênese em cul

tura de tecidos em Citrus foi realizado por GRINBLAT (1972). 

Calos, gemas e plantas foram obtidos em cultivo de segmentos 

de caule de plântulas do cv. Calamondin 

sis). 

(c. maduren-

Posteriormente, a organogênese foi obtida em 

calos de diferentes cultivares e/ou espécies de Citrus a 

partir de folhas, segmentos de caule e raizes (CHATURVEDI & 

MITRA, 1974; CHATURVEDI & MITRA, 1975; EDRISS & BURGER, 

1984). 

A produção de plantas diretamente de segmen

tos nodais do caule, segmentos de epic6tilo e raizes e 

pontas de raízes também foi relatada (BURGER 

1981; MATSUMOTO & YAMAGUSHI, 1983; MODRE, 1986; 

BURGER, 1984; BURGER & HACKETT, 1986; DURAN-VILLA 

1989). 

& HACKETT, 

EDRISS & 

et alii, 

Em cultura de tecidos, os principais fatores 

que controlam a morfogênese são os fitorreguladores, parti

cularmente o balanço auxina-citocinina no meio de cultura, 

fato estabelecido no clássico trabalho de SKDDG & MILLER 

(1957). Esses autores verificaram que tal balanço, con-



36 

venientemente manipulado, induzia em calos originados da 

medula de fumo, a formação de raizes, 

apenas mais tecido de calo. 

gemas caulinares ou 

Nos processos de organogênese em Citrus, ca-

los e gemas formadas direta ou indiretamente a partir dos 

explantes têm sido obtidos em meio de sais minerais e vita-

minas de MURASHIGE & SKOOG (1962) ou MURASHIGE & TUCKER 

(1969) contendo diferentes concentrações de NAA e BAP e suas 

combinações. A adição de NAA, em concentração adequada, ao 

meio básico de cultura tem favorecido a formação de raizes 

nas brotações obtidas. 

2.4. Indução de mutações 

Estudos genéticos em Citrus são complicados 

devido à presença de embriões nucelares nas espécies poli-

embriónicas, ao alto grau de heterozigosidade, à incompa-

tibilidade, à esterilidade e ao longo periodo de juvenilida-

de das plantas obtidas por sementes. A embrionia nucelar em 

Citrus é um importan~e obstáculo para a hibridação, mas é 

de grande importância na produção de porta-enxertos vigoro

sos, uniformes e isentos de viroses (FROST & SOOST, 1968).A 

auto-incompatibilidade foi demonstrada em Citrus grandis 

(SOOST, 1964), na tangerina Clementine, nos tangelos, em 

alguns cultivares de Citrus limon, em Citrus Jimettoides e 
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Citrus sinpnsis (SOOST & CAMERON, 1975). 

para esterilidade em 6vulos e p6len est~o presentes em algu

mas espécies de Citrus (IWAMASA, 1966). 

Um alto grau de heterozigosidade está presen-

te na maioria das espécies de Citrus devido, presumivelmen-

te, aos seguintes fatores: (1) a ocorrência frequente de 

mutaç~o genética espontânea, (2) cruzamentos naturais entre 

(3) embrionia nucelar. A reproduç~o 

por embrionia nucelar preserva a heterozigosidade que pode 

se originar (SOOST & 

CAMERON, 1975). 

A existência de pouca variabilidade entre os 

cultivares de limões verdadeiros e entre os cultivares de 

laranja pode representar, principalmente, uma origem atra-

vés de mutação somática espontânea. As tangerinas, entre-

tanto, têm uma ampla base genética, 

diferenciação nos cultivares através de 

(SOOST & CAMERON, 1975). 

sugerindo uma maior 

reprodução sexual 

Quando as mutaç~es ocorrem, sua expressão nos 

tecidos somáticos é favorecida pela heterozigosidade da 

maioria das espécies de Citrus. Tal heterozigosidade, por 

sua vez, implica em que as mutações devem ter ocorrido 

freqiletemente no passado. 

As mutações espontâneas têm sido relatadas em 

várias espécies de Citrus. SOOST & CAMERON (1975) listaram 

vários mutantes em muitas espécies de Citrus e mencionaram 
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que a maioria dos cultivares comerciais surgiu de algum 

tipo de mutaç~o espontânea. 

A induç~o de mutações, através do uso de 

agentes mutagênicos, aumenta a frequência das mutações e 

afeta o espectro da mutaç~o (HOWLAND & HART, 1977). 

Devido aos problemas encontrados no emprego 

de métodos convencionais de melhoramento genético nas espé-

cies c1tricas e ao grande potencial de resposta destas es-

pécies ao emprego da técnica de indução de mutações, vários 

trabalhos foram desenvolvidos in vivo ou in vi~ro. 

2.4.1. Indução de mutações in vivo 

o primeiro relato sobre o uso de raios X para 

induzir mutações em plântulas de Citrus aconteceu em 1935 

(Haskins & Moore·, citado por RUSSO et a1ii, 1981). Os 

raios X aplicados às sementes de 5 espécies de Citrus pro-

duziram várias anormalidades nas plântulas, tais como, fas-

ciação, folhas bi ou trifoliadas e um grande número de plân-

tulas albinas. 

Os trabalhos de melhoramento genético com 

Citrus utilizando a técnica de indução de mutações tiveram 

grande impulso na década de 70, concentrando-se na obtenção 

• HASKINS, C.P. & MOORE, C.N. Growth modifications in 
citrus seedlings grown from X-rayed seed. Plant Phy
siology~ 10: 179-185, 1935. 



de amadurecimento precoce e alta qualidade dos frutos 

obtidos de mutantes espontâneos, subsequentemente na 

induç~o de mutantes sem sementes com a utilizaç~o de 

radiaç~o gama e outros mutagênicos fisicos e qui micos 

NAO et alii, 1989). 

(ZHA-

HENSZ (1971) obteve um novo cultivar de 

"grapefruit." denominado de Star Ruby de coloraç~o vermelha 

intensa at.ravés da irradiaç~o de sementes com nêutrons tér-

micos. Este cultivar recebeu reconhecimento em todos os 

países onde se cultiva "grapefruit". Entretanto, alguns 

produtores obtiveram baixa produç~o de frutos e voltaram a 

utilizar o cultivar original a partir do qual o Star Ruby 

foi obtido. Outra progênie obtida neste mesmo programa de 

melhoramento através da indução de mutações e mantida por 

vários anos produzindo árvores vigorosas, frutiferas e fru

tos de coloração vermelha intensa como os do cultivar Star 

Ruby foi introduzida recementemente (HENSZ, 1990). 

Em geral, a maioria dos projetos de melhora-

mento~através da indução de mutações. foi iniciada recente-

mente e ainda não se obteve mutantes comerciais. BROERTJES 

& VAN HARTEN (1988) listaram dois cultivares mutantes com 

produção comercial que são, o já comentado Star Ruby, e o 

cv. Hongju 418, um cultivar de laranja doce, sem sementes e 

altamente produtivo criado na China em 1983. 

Estes mesmos autores fizeram uma revisão 

sobre este assunto, onde citam trabalhos realizados na URSS 
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e China, principalmente, com o uso de mutagénicos f1sicos e 

químicos em sementes e borbulhas para obter plantas com 

frutos sem sementes, plantas de porte compacto, frutos com 

melhores características e com amadurecimento precoce e 

também, melhora na atividade fotossintética da planta. 

HEARN (1985) obteve vários clones promisso-

res juvenis, sem sementes do cv. Foster em "grapefruit", 

através da irradiaç~o de borbulhas com as doses de 30-50 GY 

de raios gama. 

Da mesma forma, SPIEGEL-ROY et alii (1985) 

obtiveram uma linhagem mutante de lim~o Eureka sem sementes 

a partir de borbulhas irradiadas com 6 kR de raios gama de 

60 uma fonte de Co. 

RUSSO et a1ii (1981), também fazendo uso da 

mutagênese aplicada ao melhoramento de Ci trus, irradiaram 

borbulhas com raios X e obtiveram frutos com número reduzido 

de sementes no cv. Monreal Clementine (Citrus reticulata). 

No Brasil, TULMANN NETO et a1ii (1990) estão 

utilizando a técnica de indução de mutações com o objetivo 

de obter resistência ao cancro citrico (Xanthomonas campes-

t r i 5 pv. c i t r i) e outras caracter1sticas na laranja doce 

(Citrus sinensis Osb.). A irradiação resultou em uma grande 

variabilidade nas caracter1sticas agronÔmicas. A seleção 

para resistência ao cancro está em andamento. 

A obtenção de resistência a Xanthomonas citri 

em um cultivar de grapefruit foi relatada por ZUBRZYCKI & 
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ZUBRZYCKI (1982). Estes mesmos autores est.o trabalhando na 

obtenç~o de resistência ao vlrus da tristeza utilizando a 

induç~o de mutações, 

Um outro ~nfoque é dado à utilizaç~o da radia

ç~o visando diminuir o número de embri~es nucelares nas 

espécies poliembriOnicas. IKEDA & NISHIDA (1977) descobriram 

que a formação de embriões nucelares poderia ser restrin-

gida através da irradiação de borbulhas florais com raios 

gama. Desta forma, WATANABE (1985) obteve hibridos Fi pela 

regulação da poliembrionia através da radiação gama em cul

tivares de Citrus unshiu. 

2.4.2. Indução de mutações in vitro 

As técnicas de cultura de tecidos e células 

foram introduzidas visando contornar os problemas de qui

merismo e seleção dip16ntica ocorridos quando se faz irra

diação de borbulhas e sementes (KOCHBA & SPIEGEL-ROY, 1977aj 

ZHANAO et alii, 1989). 

Outra vantagem de se utilizar a indução de 

mutações in vitro~ no melhoramento, é que grandes 

populações de individuas podem ser tratadas e submetidas à 

pressão de seleção sob condições uniformes. Os processos 

in vitro podem ser utilizados inclusive para suspensões 

celulares, culturas de protoplastos, embriogênese somática 
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em cultura de células em suspens~o ou calos, em gemas adven

tícias e em material tratado com mutagénico in vivo, do qual 

setores de tecidos mutantes s~o utilizados in v!tro para 

recuperar os mutantes (CONSTANTIN, 1984). 

Os trabalhos realizados por KOCHBA et alii 

(1972) com cultura de 6vulos e nucelos de três cultivares de 

Citrus~ tinham como objetivo estudar a diferenciaç50 de ex

plantes nucelares e expor as culturas ao tratamento mutagê

nico~ antes do desenvolvimento de embri6ides. Isto possibi

litaria a induç50 de mutaç50 nas células nucelares de onde 

posteriormente haveria a regeneraç50 de mutantes s6lidos. 

PASQUAL {1985} estudou a radiossentividade, 

sob diferentes condições, em nucelos extraídos do cv. Va-

lência (Citrus sinensis) e encontrou o valor da LD50 (dose 

que causa 501. de letal idade) de 1-2 Krad. Porém, SPIEGEL-

ROY & KOCHBA (1977a) observaram um aumento na formação de 

embri6ides nas doses de 0,5 e 1,0 kR em relação à testemunha. 

Segundo KOCHBA & SPIEGEL-ROY (1977a), óvulos 

em estádio apropriado de desenvolvimento para os trabalhos 

com indução de mutação estão disponíveis por um período de 

tempo limitado. A extração do nucelo é trabalhosa e os 

explantes nucelares são extremamente sensíveis à radiação 

gama, o que torna difícil a realização de estudos com 

indução de mutações nestes explantes. 

Um programa de melhoramento de Citrus uti

lizando indução de mutações foi iniciado na Itália em 1974 



com a finalidade de induzir resistência ao "mal secco" no 

lim.o "Femminello Siracusano" ( C. limon L. 

Este cultivar é extremamente importante na Itália 

Burm. f.). 

devido à 

grande produtividade e boa qualidade de seus frutos. Apro-

ximadamente 120 dias ap6s a polinizaç.o, frutos imaturos 

foram irradiados a uma exposiç.o total de 2 kR e 4 kR. Os 

nucelos foram excisados das sementes destes frutos e 

cultivados in vitro (STARRANTINO & RUSSO, 1976-1977). 

A partir da determinação da metodologia para 

obtenção de calos embriogénicos de cultura de 6vulos de Ci

trus (KOCHBA et alii, 1972; SPIEGEL-ROY & KOCHBA, 1973), vá

rios trabalhos foram realizados no sentido de se estudar o 

efeito da radiação sobre estes calos (SPIEGEL-ROY & KOCHBA, 

1973; KOCHBA & SP IEGEL- R OY, 1977a). 

Altas doses de radiação gama (12-20 kR), es

pecialmente 16 kR, estimularam significativamente a formação 

de embri6ides e inibiram o crescimento dos calos do cv. Sha

mouti. Porém, este estimulo significante ocorreu a uma taxa 

de dose de 3,1 kR/h. Aplicando-se uma taxa de 50 kR/h o 

estimulo ocorreu mas foi pequeno e a 100 kR/h ocorreu uma 

redução na formação de embri6ides (SPIEGEL-ROY & KOCHBA, 

1973) . 

SPIEGEL-ROY & KOCHBA (1973) relataram que o 

efeito parece ser devido às mudanças ocorridas no meio de 

cultura, provocadas pela radiação. Porém, este efeito não 

foi observado quando experimentos foram realizados em calos 



habituados do 

1977c). 

cv. Shamouti (KOCHBA 
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SPIEGEL-ROY, 

KOCHBA & SPIEGEL-ROY (1977c) verificaram que 

alguns fatores tais como, período de tempo entre um sub

cultivo e outro, e a inoculaç~o dos calos, após irradiaç~o, 

em meios com diferentes concentrações de IAA podem modificar 

o efeito da radiação sobre os calos. Estes autores chamaram 

atenção para o fato de que os calos em subcultivo apresen

tam-se em vários estádios de desenvolvimento, desde células 

isoladas,até pró-embri6ides (BUTTON et alii, 1974). Portan-

to, estes diferentes estádios podem responder de modo dife-

rente à irradiação. A constituição dos explantes muda com a 

idade dos calos,sendo que é esperada uma composição menos 

uniforme com o aumento da idade dos calos. Verificou-se 

também que a sensitividade dos calos às doses mais altas 

aumentou com o prolongamento do período de subcultivo dos 

mesmos, e que diferentes níveis de reguladores de cresci-

mento podem influenciar na embriogênese dos calos irradia-

A inibição da embriogênese pela dos no cv. Shamouti. 

presença de IAA foi removida progressivamente com o aumen-

to da dose de radiação. 

Posteriormente, outros trabalhos foram reali

zados utilizando calos embriogênicos habituados do cv. Sha

mouti irradiados com doses de 8, 12 e 16 kR (a uma taxa de 

dose de 85 kR/h) e calos não irradiados, visando à seleção 

in vitro para resistência à salinidacte, herbicidas e es-
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treptomicina (KOCHBA et alii, 1982; 

1983; KOCHBA et alii, 1982). 

SPIEGEL-ROY et alii, 

Mutagênicos qulmicos 

mutaçeses raios gama foram utilizados para de em 

calos de diferentes cultivares de Citrus com a finalidade de 

selecioná-los para tolerância ao NaCI 

1989) • 

(lHANAO et alii, 

Nas pesquisas realizadas com o cv. Shamouti, 

a comparaç~o n~o revelou diferenças significantivas entre as 

linhas originadas de calos irradiados e n~o irradiados, 

quanto à tolerância ao NaCl e 2,4-D. Segundo KOCHBA & 

SPIEGEL-ROY (1982), estas diferenças, entretanto, poder~o 

ser encontradas nas plantas regeneradas a partir destes 

calos. 

MATSUMOTO & YAMAGUSHI (1984) obtiveram um au-

mento na variação para tolerância ao Nael em embriões adven

tícios de Poncirus trifoliata obtidos na região de transição 

entre a parte aérea e a raiz de plântulas obtidas in vitro 

e tratadas com EMS. 

Em todos estes trabalhos, a estabilidade da 

tolerância foi verificada através de vários subcultivos em 

meio sem o agente seletivo e posterior inoculação em meio 

de cultura com o agente seletivo. Porém, não há relatos 

sobre a verificaç~o da estabilidade da tolerância em plantas 

adultas obtidas a partir dos calos e embri6ides selecionados 

nestes trabalhos. 

Outra técnica com grande potencial de apli-
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caç~o em trabalhos com induç~o de mutaç~s é a técnica de 

isolamento e cultura de protoplastos. Segundo NEGRUTIU et 

alii (1984), a mutagênese em protoplastos constitui o único 

sistema em que o tratamento mutagênico pode ser aplicado em 

uma populaç~o relativamente sincronizada, de células isola

das e geneticamente homogêneas, onde existe grande probabi

lidade de obtenç~o de mutantes n~o quiméricos. 

VARDI et alii (1975) estudaram o efeito do 

mutagênico quimico EMS e dos raios X na sobrevivência de 

protoplastos, analisando a formaç~o de colônias de células 

após 4 semanas do tratamento mutagênico. Este mesmo tipo de 

trabalho foi realizado por GOLDMAN (1988), com protoplastos 

de cv. Pera tratados com raios gama e a sobrevivência foi 

avaliada com o corante azul de metileno. ZHANAQ et alii 

(1989) obtiveram embriões somáticos originados de proto

pIastos de calos irradiados a partir de vários cultivares 

e/ou espécies de Citrus. 

Um fato interessante encontrado no trabalho 

de VARDI et alii (1975) é que as doses de 4,5 kR e 7,5 kR 

estimularam a diferenciação de embri~es nos calos provenien

tes de protoplastos irradiados. 

Os trabalhos com induç~o de mutações em pro

toplastos de Citrus foram realizados pelos autores acima 

citados, para estudar a radiossensitividade dos mesmos, mas 

n~o há relatos de obtenção de plantas adultas a partir dos 

protoplastos obtidos. 
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3. MATERIAIS E METODOS 

Os experimentos foram realizados na Seção de 

Radiogenética do Centro de Energia Nuclear na Agricultura 

(CENA/USP). Os frutos foram coletados na Estação Experi-

mental de Limeira, Instituto Agronômico de Campinas-IAC, em 

Cordeirópolis, São Paulo. 

3.1. Procedimen~os gerais 

Os nucelos foram extraídos de frutos imaturos 

do cv. Pera Premunizada (Citrus sinensis OSbeck), 

damente, 12 semanas após a antese. 

aproxima-

A assepsia das sementes foi realizada em so-

lução composta de uma parte de âgua sanitâria comercial ("Q

Boa" - hipoclorito de sódio 2%) e três partes de água des-

tilada, durante dez minutos. 

sépticas, foram feitas 

estéril. 

três 

Em seguida, em condições as

lavagens com água destilada 
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Ap6s a assepsia, com au~ilio de pinça e bis

turi, e sob o estéreo-microsc6pio, as sementes foram corta

das longitudinalmente em duas partes, e~traindo-se o tecido 

nucelar de cada uma delas e retirando-se os embri6ides 

que eventualmente já estivessem em formaç~o nas semen

tes por ocasião da extraç~o dos nucelos. 

Os meios de cultivo constituiram-se basica-

mente, dos sais minerais e vitaminas do meio MT suplementado 

com reguladores de crescimento e substâncias complexas de 

acordo com cada experimento. Os meios foram solidificados 

com 8 gll de ágar e o pH ajustado para 5,7 ± 0,1. Os meios 

foram auto~lavados a 121°C por 15 minutos a 15 atm. O deli-

neamento experimental util~zado em todos os experimentos foi 

o inteiramente casualizado. Para efeito de análise 

estatística, os dados relativos ao peso e contagem, 

transformados em vlX+0~5. 

foram 

A irradiação dos diferentes materiais foi 

realizada com raios gama da fonte dOCa do CENA-USP. 

3.2. Procedimentos especi~icos 

3.2.1. E~eito de di~erentes concentrações de CIN e 

lAA na ~ormação de calos e embri6ides em 

tecido nucelar (Experimento 1) 

Os meios constituiram-se basicamente do meio 

MT suplementado com 50 gll de sacarose, 500 mg/l de extrato 
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de malte (EM), contendo diferentes concentraç~es dos reoula-

dores de crescimento. Foram testadas todas as combinaç~s 

das concentraç~es de O; 0,1; 0,5 e 1,0 mg dos reoulado

res de crescimento IAA e CtN, totalizando 16 meios de 

cultura diferentes. Foram inoculados 15 nucelos por placa 

de Petri, contendo 40 ml de meio de cultura, 

repetiç5es por meio de cultura. 

com quatro 

As culturas foram mantidas em condições de 

escuro (80D) à temperatura de 24 ± 1°C e no mesmo meio de 

cultivo até a avaliação. 

A avaliação foi realizada ap6s 8 semanas do 

inicio do cultivo dos nucelos. Foram obtidas as porcenta-

gens de nucelos responsivos, isto é, nucelos que formaram 

embri6ides e/ou calos e o número médio de embri6ides por 

nucelo em cada tratamento. Os resultados estão expressos 

como as médias obtidas das quatro repetiç5es. 

3.2.2. Efeito de diferentes meios de cultura na 

formação de calos e embri6ides em 

tecido nucelar (Experimento 2) 

Estudos complementares foram realizados com a 

finalidade de se obter um meio de cultura com maior capa

cidade de formação de calos nucelares embriogênicos. 

Neste ensaio, estudou-se três meios de cul

tura constituidos do meio básico MT sem reguladores de 
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crescimento, meio MT suplementado com CtN (0,1 mo/I) e IAA 

(1,0 mo/I) e meio MT suplementado com BAP (10 mg/I). 

Todos os meios receberam adiç~o de 50 g/l de sacarose e 500 

mg/I de EM. 

Foram inoculados 25 nuceIos por placa de Re-

tri, contendo 40 ml de meio de cultura. 

foram realizadas para cada tratamento. 

Sete repetições 

As culturas foram mantidas no escuro (BOD), 'a 

temperatura de 24 ± l°e no mesmo meio de cultivo até a 

última avaliaç~o. 

As avaliações foram realizadas após 8 a 12 

semanas de cultivo. Foram obtidas as porcentagens de 

nucelos responsivos para formação de calos e/ou embrióides e 

o número médio de embrióides por nucelo em cada tratamento. 

Os resultados estão expressos como as médias obtidas das 

sete repetições. 

3.2.3. Indução de embriogênese somática em calos 

nucelares (Experimento 3) 

Os calos nucelares,obtidos em meio de cultu-

ra MT, suplementado com BAP (10 mg/l) (Experimento 2), 

foram inoculados em meio MT contendo diferentes açúcares e 

diferentes concentrações de EM, 

guir: 

como listados a se-



MT + 50 

MT + 50 

MT + 50 

MT + 50 

MT + 30 

MT + 30 

MT + 50 

MT + 50 

nosa de 3000 

ratura de 27 

tratamento. 
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Q/l de galactose + 500 mQ/l de EM 

Q/l de Qalactose 

Q/l de lactose + 500 mQ/l de EM 

g/1 de lactose 

g/1 de sacarose + 1000 mQ/l de EM 

g/1 de sacarose + 500 mg/l de EM 

g/1 de sacarose + 1000 mg/l de EM 

g/1 de sacarose +500 mg/l de EM 

O cultivo se realizou sob intensidade lumi-

lux, fotoperiodo de 16 horas de luz e à tempe-

± loCo 

Foram realizadas dez repetições para cada 

Cada repetição era composta por um tubo de 

ensaio contendo 10 ml de meio de cultura onde foram inocu

lados 20 mg de calo. 

A avaliação foi realizada após 40 dias fa

zendo-se a contagem do número de embrióides, no estádio 

cotiledonar e embrióides em diferentes outros estádios (glo

bu1ar, cordiforme e torpedO), por cultura com auxilio do 

estéreo-microscópio. 

3.2.4. Efeito de diferentes concentrações de CIN e 

IM no desenvolvimento de plantas a partir 

de embrióides (Experimento 4) 

Embriões somáticos,obtidos em meio MT suple-
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mentado com 50 g/l de lactose e 500 mg/l de EM (Experimento 

3), no estádio cordiforme (2-3 mm) foram inoculados indi-

vidualmente em tubos de ensaio,contendo 10 ml de meio de 

cultivo composto do meio MT suplementado com 50 g/l de 

sacarose, 500 mg/l de EM, contendo diferentes concen'traç5es 

dos reguladores de crescimento CIN e IAA. Foram estudadas 

todas as combinaç5es das concentrações de O; 0,1; 0,5 e 1,0 

mg/l dos reguladores de crescimento, totalizando 16 trata-

mentos. o cultivo foi realizado sob intensidade luminosa de 

3000 lux, fotoperiodo de 16 horas e à temperatura de 27 ± 

loCa 

Cada tratamento era composto de um número di

ferente de repetições. A avaliação foi realizada após 60 

dias da inoculação dos embrióides. Foram obtidas as por-

centagens de plantas normais, de anormalidades e a porcenta

gem de enraizamento em cada tratamento. 

3.2.5. Efeito de diferentes meios de cultura na 

proliferação de calo e de embrióides em calos 

obtidos em meio MT básico com reguladores 

de crescimento (Experimento 5) 

Calos embriogênicos,obtidos em meio MT básico 

(suplementado com 50 g/l de sacarose e 500 mg/l de EM) (Ex

perimento 2), foram inoculados em meio básico de cultura 

contendo 1 mg/1 de CIN e 1 mg/1 de IAA, 50 g/1 de sacarose e 
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500 mg/l de EM para que se proliferassem mais rapidamente. 

Ap6s o per10do de subcultivo de 4 semanas e, posteriormen

te, foram subcu1tivados três vezes em meio MT sem regulado

res de crescimento. Estes calos foram inoculados em meios de 

cultura com diversos tipos de suplementações. Estes meios 

eram: MT + 50 g/1 de sacarose, MT + 50 g/1 de sacarose, 500 

mg/1 de EM e as combinações das concentrações de O 0,1; 

0,5 e 1,0 mg/1 de CIN e IAA; MT + 50 g/l de lactosej MT + 50 

g/1 de ga1actose: MT + 50 g/1 de sacarose + BAP (10 mg/1) e 

EM (500 mg/l), perfazendo-se um total de 20 tratamentos. 

Foram inoculados 20 mg de calos em tubos de 

ensaio contendo 10 ml de meio de cultura, com dez repe-

tições por tratamento. o cultivo realizou-se sob in-

tensidade luminosa de 3.000 lux, fotoperíodo de 16 horas 

de luz e temperatura de 27 ± 1°C. Quarenta dias após o 

inicio do cultivo, realizou-se a avaliação pesando-se os 

calos (peso fresco) e contando-se o número de embrióides 

obtidos por calo. A contagem do número de embrióides foi 

feita com auxílio do microscópio estereoscópico. 

3.2.6. Verificação do fenômeno da habituação em 

calos nucelares (Experimento 6) 

o objetivo deste experimento era verificar a 

ocorrência da habituação em calos nucelares, frequentemente 
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observada em outros cultivares de Citrus (SPIEGEL-ROY & 

KOCHBA, 1975). 

Calos do cv. Pera foram subcultivados por 6 

passagens de 4 semanas cada uma, nos seguintes meios de 

cultivo (Experimento 5): MT + CIN (0,1 mg/l) + IAA (0,5 

mg/l), MT + CIN (0,5 mg/l) + IAA (0,5 mg/l), MT + CIN (1,0 

mg/l) + IAA (O mg/l), MT + CIN (1,0 mg/l) + IAA (0,1 

MT + CIN (1,0 mg/l) + IAA (0,5 mg/l) e MT + BAP (10 

mg/l), 

mg/l). 

Todos os meios foram suplementados com 50 g/l de sacarose e 

500 mg/l de EM. 

Subsequentemente, uma parte destes calos con

tinuou a ser subcultivada nos mesmos meios de cultivo e 

outra parte foi inoculada em meio básico MT, suplementado 

com 50 g/l de sacarose e 500 mg/l de EM sem reguladores de 

crescimento. Estes calos foram subcultivados por mais 3 

subcultivos de 4 semanas cada um e um subcultivo com 45 

dias. Ao final do último subcultivo, obteve-se o peso 

fresco dos calos subcultivados em meio básico MT e em meio 

com reguladores de crescimento. 

Foram realizadas 10 repetições para cada tra-

tamento. Cada repetição era composta por 1 tubo de ensaio 

contendo 10 ml de meio de cultura e inicialmente, 20 mg de 

calo. O cultivo foi realizado sob fotoperiodo de 16 horas 

de luz, intensidade luminosa de 3000 lux e à 

de 27±1°C. 

temperatura 



3.2.7. Efei~o de diferen~es concen~raçaes de BAP e 

NAA na induç~o de bro~açaes adven~lcias 

(Experimento 7) 

o objetivo deste experimento era estudar o 

des~nvolvimento de brotações adventícias,a partir de coti

lédones de embriões nucelares do cv. Pera (C. sinensis Os

beck), uma vez que,estes s~o obtidos de tecido somático e, 

portanto,possuem o mesmo genótipo da planta m~e e, além 

disto, por serem obtidos in vitro, 

cessitam de assepsia. 

estes explantes n~o ne-

Os nucelos foram inoculados em meio MT, su-

plementado com 50 g/l de sacarose e 500 mg/l de EM e manti

dos em condiç~es de fotoperiodo de 16 horas de luz, à tempe-

ratura de 27 ± I o e sob intensidade luminosa de 3000 luxo 

Após aproximadamente 3-4 semanas, começaram a surgir os 

embri~s nucelares. Estes embrióides foram individualizados 

e transferidos para o mesmo meio de cultura fresco. Após 

3-4 semanas, estes embriÓides atingiram o estádio cotile-

donar expandido. Os cotilédones foram extraídos e dividi-

dos longitudinalmente em duas partes, 

assépticas com auxílio de pinça e bisturi. 

sob condições 

Estas partes 

foram inoculadas em meio básico MT~ suplementado com 30 gll 

de sacarose e todas as combinaç~s das concentraç~s de O; 

0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 e 3,0 mg/l de BAP e NAA. 

O cultivo foi realizado,inicialmente,por duas 
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semanas sob condiç~o de 24 horas de escuro (800) e à tem-

peratura de 24 ± l-C. Subsequentemente, o cultivo foi rea-

lizado sob intensidade luminosa de 3000 lux, fotoperiodo de 

16 horas de luz e à temperatura de 27 ± l·C. 

Foram inoculados 3 explantes por tubo de en

saio contendo 10 ml de meio de cultura e três repetiç5es 

foram realizadas para cada tratamento. 

A avaliação foi realizada ap6s 90 dias do 

inicio do cultivo dos cotilédones, obtendo-se a porcentagem 

de explante responsivo e o número médio de brotaç5es por 

explante responsivo. 

3.2.8. Efei~o de diferen~es concen~rações de BAP na 

mul~iplicação de bro~ações adven~icias 

(Experimen~o 8) 

Nesse experimento, brotações (1,0 a 1,5 cm de 

altura) provenientes de gemas adventicias,obtidas a partir 

de cotilédones inoculados em meio MT, suplementado com 30 

gll de sacarose, 0,5 mg/l de BAP e 1,0 mg/l de NAA (Experi-

mento 7) foram individualizadas em tubos de ensaio contendo 

meio MT, 30 g de sacarose e as concentrações de O; 

2,0; 3,0; 4,0 e 5,0 mg/l de SAPo 

1,0; 

O cultivo foi realizado sob intensidade lumi-

nosa de 3000 lux, fotoperiodo de 16 horas e à temperatura de 

27 ± 1°C. 
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Foram realizadas a repetiçees para cada tra

tamento sendo que cada repetição era constituída de uma 

brotação inoculada em tubo de ensaio contendo 10 ml de meio 

de cultura. A avaliação foi realizada 60 dias após a ino-

culação dos ext lantes. Obteve-se a porcentagem 

tes que produziram gemas adventícias e o número 

gemas adventicias por explante. 

de explan

médio de 

3.2.9. Efei~o de diferen~es reguladores de 

crescimen~o no enraizamen~o das bro~ações 

adven~icias (Experimen~o 9) 

Brotações adventícias (1,0 a 1,5 cm) obtidas 

em meio básico MT suplementado com 0,5 mg/l de BAP e 1,0 

mg/l de NAA (Experimento 7) e multiplicadas em meio contendo 

3 mg/l de BAP (Experimento 8), foram inoculadas em meio 

básico MT, contendo 30 g/l d~ sacarose e diferentes regu

ladores de crescimento e concentrações dos mesmos: NAA (O; 

° , 1; 0, 3 ; O , 5; 1, O; 2, O; 3, O e 5, O mg I 1 ), GAs ( 1 , ° ; 5,0 e 

10,0 mg/l}y NAA (0,1 mg/l) + IBA (2,0 mg/l), NAA (1,0 mg/l) 

+ IBA (2,0 mg/l), NAA (1,0 mg/l) + IBA (5,0 mg/l), NAA (5,0 

mg/l) + IBA (2,0 mg/l) e NAA (5,0 mg/l) + BAP (0,1 mg/l). 

Tubos de ensaio,contendo 10 ml de meio de 

cultura,foram inoculados com 3 brotaç5es. Foram realizadas 

nove repetições para cada tratamento. 

O cultivo se realizou sob fotoperiodo de 16 
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horas, sob intensidade luminosa de 3.000 lux e à temperatura 

de 27 ± l-C. 

A avaliaç~o foi realizada 4 semanas ap6s o 

inicio do cultivo, obtendo-se a porcentagem média de 

plantas enraizadas em cada tratamento. 

3.2.10. Cor~es his~ológicos (Experimen~o 10) 

Os cortes histol6gicos foram realizados em 

cotilédones de embriões nucelares com aproximadamente 3-4 

semanas de idade (estádio cotiledonar expandido), obtidos 

in vi~ro, e trinta dias após a inoculaç~o dos cotilédones 

em meio de cultura para induzir a formação de brotações 

adventícias. 

As amostras do material para estudo anatômico 

foram fixadas em FAA 501. (SASS, 1951). 

A técnica empregada para desidratação e em

blocamento de material em parafina, corte e distensão das 

fitas em lâminas, foi a indicada por SASS (1951). A espes-

sura dos cortes variou entre 10 e 12 ~m. Seguiram-se a 

desparafinação das lâminas pelo xilol, a coloração do mate-

rial pela safranina e "fast-green" (SASS, 1951), 

mente,a montagem em diáfane. 

e, final-

Foram tiradas fotografias de material vivo e 

fotomicrografias de material preparado em lâminas. 



3.2.11. Obtenç~o de protoplastos 

3.2.11.1. Isolamento de protoplastos 

(Experimento 11) 
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Calos obtidos em meio MT, 50 9/1 de sacaro

se, 500 mgll de extrato de malte e 10 mg/l de BAP (Experi

mento 2) foram subcultivados neste mesmo meio a intervalos 

de 4 semanas. Estes calos foram utilizados para o isolamento 

dos protoplastos. Foram estudados meios de maceraç~o e 

lavagem (Tabela 1) extraídos de 4 protocolos diferentes, 

utilizados em diversos cultivares de Citru5 sinensis. inclu-

sive cv. Pera. Estes meios foram denominados Meio 1, Meio 

2, Meio 3 e Meio 4, apresentados na Tabela 1. 

Foram inoculados 500 mg de calollO ml de meio 

de maceração em placas de Petri com 9 cm de diâmetro. Fo

ram realizadas duas repetições por tratamento enzimático e 

por periodo de digest~o enzimática, sendo que cada repetição 

era representada por uma placa de Petri. A digestão enzi-

mática ocorreu em condição de escuro à temperatura de 27 ± 

loe, a 25 rpm de agitação rotatória. As avaliaçÕEs foram 

realizadas 5, 10 e 15 horas após a inoculação dos calos em 

meio enzimático. 

3.2.11.2. Purificaç~o dos protoplastos 

Após cada período de incubação, a suspens~o, 

composta por meio enzimático, protoplastos e calos, foi fil-
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trada em peneiras com tela de Nylon com poros de 30 ~ e 25 

pm. A suspens~o de protoplastos foi centrifugada a 1000 

rpm durante 5 minutos. 

O sobrenadante foi descartado e aos proto

pIastos precipitados foram acrescentados 10 ml do meio de 

lavagem (Tabela 1). Os protoplastos foram ressuspensos cui

dadosamente com pipeta de Pasteur e centrifugados novamente. 

Esta operaç~o foi repetida por mais duas vezes. 

Tabela 1. Meios de maceraç~o e de purificaç~o (lavagem) de 

acordo com 4 diferentes protocolos. 

MEIO 1 (GOLDMAN, 1988) 

Meio de maceração: 

metade da concentração dos macronutrientes do meio 

MT 

enzimas: 

celulase "ONOZUKA" R-lO 307,6 mg/l0 ml 

macerozyme R-lO 30,6 mg/lO ml 

estabilizadores osmóticos 

manitol 328,0 mM 

sacarose 336,2 mM 

Meio de lavagem: 

meio MT completo 

- estabilizadores osm6ticos: 

manitol 328,0 mM 

sacarose 336,0 mM 



Tabela 1. Continuaç_o. 

~ ~ (VAROI et alii, 1982) 

Meio de maceração: 

Metade dos macronutrientes do meio MT 

enzimas: 

pectinase 

celulase "ONOZUKA" R-lO 

driselase 

estabilizadores osmóticos 

sacarose 

manitol 

Meio de lavagem: 

Meio MT completo 

estabilizadores osmóticos 

sacarose 

manitol 

30 mg/l0 ml 

20 mg/lO ml 

10 mg/10 ml 

0,14 M 

0,56 M 

0,3 M 

0,3 M 

MEIO ~ (KOBAYASHI et a1ii, 1987) 

Meio de maceração: 

metade da concentração dos macronutrientes do meio MT 

Enzimas: 

celulase "0NOZUKA" R-lO 

macerozyme 

driselase 

Estabilizadores 

manitol 

Meio de lavagem: 

meio MT completo 

R-lO 

osmóticos: 

30 mg/lO ml 

30 mg/lO ml 

l, ° mg/lO ml 

0,7 M 
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Tabela 1. Continuaç~o. 

Estabilizadores osm6ticos: 

manitol 

manitol 

0,6 M 

0,45 M 

(la. e 203. lavagem) 

(303. lavagem) 

MEIO i (SPIEGEL-ROY & VARDI, 1984) 

Meio de maceração: 

metade da concentração dos macronutrientes do meio MT 

enzimas 

macerozyme R-lO 

celulase "ONOZUKA" R-lO 

driselase 

estabilizadores osmóticos: 

sacarose 

manitol 

Meio de lavagem: 

meio MT completo 

sacarose 

manitol 

0,3 M 

0,4 M 

0,3 M 

0,3 M 

30 mg/l0 ml 

20 mg/lO ml 

10 mg/lO ml 
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3.2.11.3. Verificaç~o do rendimento dos 

protoplastos durante o processo 

de isolamento 
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Após a purificaç~o dos protoplastos, a ve-

rificaç~o do rendimento foi realizada, retirando-se duas 

amostras de cada repetiç~o por tratamentoyapós cada periodo 

de digestão enzimática e fazendo-se a contagem do número de 

protoplastos em 8 campos da câmara de Neubauer para cada 

amostra. o resultado final foi expresso como o número médio 

de protoplastos por grama de calo. 

3.2.12. Verificação da viabilidade dos protoplastos 

(Experimento 12) 

A avaliação dos protoplastos viáveis foi 

realizada,utilizando-se o método de coloração com diacetato 

de fluoresceina, descrito por WIDHOLM (1972). 

Estudou-se o efeito de três diluições de 

diacetato de fluoresceína em meio de lavagem. As diluições 

foram de 1:50, 1:100 e 1:150 da solução estoque de diace-

tato de fluoresceína e meio de lavagem, respectivamente. Uma 

alíquota de 1 ml do corante diluído foi adicionada a uma 

alíquota de igual volume da suspensão de protoplastos. 

A contagem realizou-se 5 minutos após a ino

culação do corante na suspensão de protoplastos. 



64 

Imediatamente após o isolamento e purifica

ção dos protoplastos, foi verificada a viabilidade dos mes

mos. Três repetições foram realizadas para cada diluição do 

corante, sendo que duas amostras foram obtidas de cada re

petição, contando-se o número de protoplastos em 8 campos da 

câmara de Neubauer. Obteve-se o número total de protoplas-

tos através da contagem em câmara de Neubauer, em micros-

c6pio 6tico comum e posterior contagem em microsc6pio de 

fluorescência. Verificou-se desta forma, a porcentagem de 

protoplastos viáveis. 

3.2.13. Cul~ivo dos protoplas~os (Experimento 13) 

Após o processo de purificação, a densidade 

dos protoplastos foi ajustada para 105 e 2x105 protoplastosl 

mI. O meio de cultura era constituído do meio básico M~ 

complementado com diferentes concentrações de manitol e sa

carose, conforme descrito na Tabela 2. 

Foram adicionados 2 ml de meio líquido, de 

cada tratamento,aos protoplastos precipitados nos tubos de 

centrifuga. Posteriormente, 2 ml de meio de cultura, con-

tendo 1,2% de agarose (40°C), foram adicionados em cada fras

co contendo uma suspensão de meio de cultura e protoplastos. 

Desta forma, o volume foi completado para 4 ml e a concen

tração final de agarose no meio de cultura, ficou sendo de 

0,61. (SPIEGEL-ROY & VARDI, 1984). Assim como, as densidades 



b5 

de plaqueamento de protoplastos ficaram ajustadas em 5xlO~ 

5 e 10 protoplastos/ml. As suspensões,de protoplastos e meio 

de cultura,foram cuidadosamente homogeneizadas e inoculadas 

em placas depetri com 5 cm de diâmetro, com auxilio da 

pipeta de Pasteur. 

Tabela 2. Meios de cultura e densidade de plaqueamento uti

lizadas no cultivo de protoplastos isolados a par

tir de calos embriogênicos do cv. Pera. 

Meios de Manitol Sacarose Densidade 

cultura (M) (M) (prot/ml) 

1 0,15 0,15 5xl0~ 

2 0,25 0,15 5xl0~ 

3 0,15 0,25 5xl0· 

4 0,25 0,25 5>:10· 

5 0,15 0,15 105 

6 0,25 0,15 105 

7 0,15 0,25 105 

8 0,25 0,25 10
5 

9 0,15 0,15 5x10· 

10 0,45 0,15 5xl0· 

11 0,15 0,25 5xl0· 

12 0,45 0,25 5xl0" 

13 0,15 0,15 105 

14 0,45 0,15 105 

15 0,15 0,25 105 

16 0,45 0,25 105 
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o cultivo realizou-se à temperatura d@ 24 ± 

l-C sob condiç~o de escuro. 

Três repetiç~s foram realizadas para cada 

tratamento. 

Observaçees foram realizadas semanalmente com 

auxilio do microsc6pio invertido. 

3.2.14. Radiossensitividade dos diferentes materiais 

3.2.14.1. Radiossensitividade dos tecidos 

nucelares (Experimento 14) 

Neste experimento, os nucelos foram extraídos 

de acordo com o que foi descrito no item 3.1 (Procedimentos 

gerais). O meio de cultura utilizado foi o meio básico MT 

suplementado com 50 g/l de sacarose e 500 mg/l de EM. 

Cada parte do tecido nucela~ extraído de uma 

semente, foi inoculada em um tubo de ensaio contendo 10 ml do 

meio de cultura e imediatamente após a inoculação foram ir

radiados juntamente com o meio de cultura com as doses de 

radiação gama de: O; 20,0; 40,0; 60,0; 80,0; 100,0; 120,0; 

140,0 e 160,0 Gy a uma taxa de dose de 970 Gy/h. Foram rea-

lizadas 28 repetições para cada tratamento. O cultivo se 

realizou sob fotoperíodo de 16 horas,à temperatura de 27±1 c C, 

sob intensidade luminosa de 3.000 luxo 

As avaliações realizaram-se após 6 e 8 sema

nas de cultivo, fazendo-se a contagem do número de embri6i-
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des por nucelo responsivo e o número de nucelos responsi-

vos. 

3.2.14.2. Radiossensitividade dos calos 

nucelares (Experimento 15) 

Calos provenientes de nucelos cultivados em 

meio MT, suplementado com 50 g/l de sacardse, 500 mg/l de 

EM e 10 mg/l de BAP, e subcultivados a intervalos de 4 se-

manas foram irradiados com doses de ° j 30,0; 60,0; 90,0; 

120,0; 150,0 e 180,0 Gy~com taxa de dose de 970 Gy/h. 

Cinco tubos de ensaio,contendo calos com 4 

semanas de subcultivo e mantidos no escuro à temperatura de 

24±loC foram irradiados em cada dose. Após o tratamento 

mutagênico com radiação gama, sob condições assépticas, os 

calos irradiados com a mesma dose foram agrupados em uma 

placa de Petri, de onde foram retiradas porções de 25 mg de 

calos e inoculadas em tubos de ensaio contendo 10 ml do meio 

MT, adicionado de 50 gll de 1actose e 500 mg/l de EM. O 

cultivo se realizou sob fotoperlodo de 16 horas, intensidade 

luminosa de 3.000 lux e temperatura de 27±loC. Realizaram

se 10 repetições para cada tratamento, isto é, 10 tubos de 

ensaio contendo 25 mg de calo. Quarenta dias após o trata-

mento mutagênico, realizou-se a avaliação, pesando-se os 

calos e fazendo-se a contagem do número de embri6ides por 

calo. 
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3.2.14.3. Radiossensitividade em protoplastos 

(Experimento 16) 

Protoplastos isolados de calos embriogênicos, 

obtidos através de nucelos inoculados em meio MT contendo 

50 g/l de sacarose, 500 mg/l de EM e 10 mg/l de BAP, foram 

irradiados com as doses de O; 15,0; 30,0; 45,0 e 60,0 Gy a 

uma taxa de dose de 290 Gy/h. Quarenta gramas de calos em-

briogênicos foram inoculados em 80 ml de soluç~o enzimática. 

Ap6s a primeira lavagem, uma alíquota de 2,5 ml da suspens~o 

de protoplastos foi inoculada em tubo de ensaio. Três 

tubos de ensaio contendo 2,5 ml da suspens~o de meio de 

lavagem e protoplasto foram irradiados em cada dose. 

Ap6s a irradiaç~o, os protoplastos foram la

vados mais duas vezes e ressuspensos novamente em 2,5 ml de 

meio de lavagem com uma densidade final de 2x105 protoplas

tos/ml e incubados' por 24 horas, neste mesmo meio~ em condi-

ç5es de escuro,à temperatura de 24±1°C. Vinte e quatro ho-

ras ap6s o tratamento mutagênico, estudou-se a viabilidade 

dos protoplastos através da técnica de coloração com dia-

cetato de fluoresceina descrita no item 3.2.12. De cada 

uma das três repetições por tratamento, uma amostra foi 

retirada e misturada a um volume igual do corante, diacetato 

de fluoresceina, previamente diluído em meio de lavagem na 

proporç~o de 1:150, ou seja, 0,1 ml do corante para 15 ml da 

soluç~o de lavagem. Aguardou-se 5 minutos para que ocorres-

se a reaç~o com o corante e a fluoresceina fosse liberada. 
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Com auxilio da cAmara de Neubauer e do miscrosc6pio de fluo-

rescéncia, realizou-se a contagem do número de protoplas-

tos viáveis. 

Na cAmara de Neubauer, contou-se para cada 

amostra o número de protoplastos em 8 campos e tirou-se uma 

média. Obteve-se,desta forma, a porcentagem de protoplas-

tos viáveis após exposiç~o às diferentes doses de radiaç~o 

gama. 

expandido 

3.2.14.4. Radiossensitividade em cotilédones 

de embri5es nucelares 

(Experimento 17) 

Embriões nucelares, no estádio cotiledonar 

(3 a 4 semanas de idade), obtidos in vitro, foram 

irradiados com raios gama com as doses de O; 10,0; 20,0; 

30,0; 40,0; 50,0; 60,0; 70,0; 80,0 e 90,0 Gy a uma taxa de 

dose de 970 Gy. Após a irradiação, as folhas cotiledonares 

foram extraidas e divididas longitudinalmente em duas partes 

iguais e 4 partes foram inoculadas em tubos de ensaio con-

tendo meio MT suplementado com 30 gll de sacarose, 0,5 

mgll de BAP e 1,0 mg/l de NAA. o cultivo se deu inicial-

mente, em condição de escuro, por 15 dias e, posteriormente, 

sob intensidade luminosa de 3.000 lux, 

horas e temperatura de 27±1°C. 

fotoperlodo de 16 

Foram realizadas 10 repetições para cada tra-

tamento. A avaliação realizou-se 90 dias após o inicio do 
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cultivo 9 0btendo-se a porcentagem de explantes responsivos e 

o número médio de brotações adventlcias por explante respon-

sivo. 



4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

•• 1. Induç~o de calos e embriões somá~icos a 

par~ir de nucelos 

4.1.1. Efei~o de diferen~es concentrações de 

CIN e lAA (Experimen~o 1) 

71 

Os resultados obtidos com o uso de diferen-

tes concentrações de CIN e IAA e suas combinações est~o 

apresentados na Tabela 3. Pode-se observar, que de uma forma 

geral, o aumento da concentraç~o de IAA em todas as concen

trações de CIN produziu um aumento na porcentagem de forma-

ç~o de calos a partir dos nucelos (Figura 1). A maior 

porcentagem (66,67) para a formaç~o de calos foi obtida no 

meio de cultura MT, suplementado com 0,1 mg/l de cinetina 

e 1,0 mg/l de IAA, e a menor porcentagem (O'l.) foi obtida no 

meio de cultura MT sem suplementação com reguladores de 

crescimento. 

Quanto a formação de embrióides, pode-se no

tar que, de uma forma geral, a porcentagem de nucelos res-
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ponsivos e o número médio de embri6ides por nucelo diminuiu 

com o aumento da concentraç~o de IAA em todas as concentra-

çêSes de CIN. o maior número de embri6ides por nucelo foi 

obtido no meio de cultura suplementado com 1,0 mg/l de CIN e 

0,0 mg/l de IAA. Pode-se observar também que os meios que 

proporcionaram as maiores porcentagens de nucelos respon

sivos (607.), não s~o os que produziram maior número de em

bri6ides por nucelos. 

Os calos obtidos em todos os tratamentos 

apresentavam coloraç~o amarela, eram compactos e n~o havia 

sinal de formaç~o de embri6ides a partir dos mesmos. 

Os calos formaram-se por toda a superfície 

dos explantes e, eventualmente, a partir destes calos com-

pactos proliferava uma massa de células de coloraç~o 

branca e de textura friável. Houve a proliferação de calo e 

embri6ides a partir do mesmo explante nos diferentes trata

mentos e os calos proliferavam-se lentamente. 

Estes dois tipos de calos foram observados no 

cultivo de 6vulos inteiros do cv. Pera por GOLDMAN (1988 ), 

que sugeriu que a formação dos calos tivesse sido estimulada 

pelo fornecimento de reguladores de crescimento presentes em 

outros tecidos do 6vulo. De fato, no presente trabalho, ve-

rificou-se que o fornecimento de reguladores ao meio de cul

tura estimulou a formação de calos a partir do tecido nuce

lar, entretanto, os calos não apresentavam características 

embriogênicas como se desejava. 
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Tabela 3. Efeito das diferentes concentraç~s de CtN e tAA, 

adicionadas ao meio MT, na formaç~o de calos e 

embrióides no tecido nucelar, e semanas após a 

inoculaç~o dos nucelos. 

Prolife- Prolife- No médio 

Tratamentos ração de ração de de embrióides 

(mg/l) calos embrióides Inucelo 

(% ) (% ) (±S) 

CIN-O,O + IAA-O,O 0,00 33,34 l,34±0,28 

CIN-O,O + IAA-O,l 40,00 54,84 l,l3±o,84 

CIN-O,O + IAA-O,5 26,67 40,00 0,43±0,14 

CIN-O,O + IAA-l,O 26,67 27,05 0,50±0,04 

CIN-O,l + IAA-O,O 26,67 33,34 0,97±0,52 

CIN-O,! + IAA-O,! 20,00 33,34 1,40±.0,09 

CIN-O,l + IAA-O,5 46,67 33,34 0,70±0,52 

CIN-O,1 + IAA-l,O 66,67 26,67 0,40±0,09 

CIN-O,5 + IAA-O,O 6,67 60,00 1,20±0,66 

CIN-O,5 + IAA-O,1 22,20 55,56 1,34±0,56 

CIN-O,5 + IAA-O,5 40,00 26,67 0,57±0,04 

CIN-0,5 + IAA-l,O 57,13 20,00 0,34±0,09 

CIN-1,0 + IAA-O,O 20,00 46,67 1, 97±0, 14 

CIN-1,0 + IAA-O,1 20,00 60,00 1,47±0,09 

CIN-l,O + IAA-O,5 40,00 40,00 0,77±0,14 

CIN-l,O + IAA-1,0 33,34 20,00 0,53±0,09 
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Nucelos cultivados em meio de cultura sem su

plementaç.o com reguladores de crescimento,n.o apresentaram 

formaç~o de calos, mas foi observada somente a formaç.o de 

embri6ides, neste caso. Este fato está de acordo com o que 

foi verificado por KOCHBA et alii (1972)., para cultivares 

Shamouti, 

Pera. 

V~lência e Marsh e por GOLDMAN (1988),para o cv. 

Segundo Esan, citado por PASQUAL et alii 

(1988), a adiç~o das auxinas IAA, NAA e 2,4-D ao meio de 

cultura suprimiu significativamente ou completamente a em-

briogênese nucelar. PASQUAL et alii (1988) observaram que 

a adiç~o de 2,4-D,em qualquer concentração~aos nucelos man

tidos no escuro, inibiu completamente a embriogênese, inde-

pendentemente da presença de citocinina. 

fato foi observado por GOLDMAN (1988), para 

Entretanto, GMITTER & MOORE (1986) obtiveram 

o 

Este mesmo 

cv. Pera. 

porcentagens 

entre ° e 541. de óvulos produzindo embrióides, em meio 

acrescido de 0,01 mg/l de 2,4-D. Estes autores trabalharam 

com vários cultivares e espécies de Citrus, que diferiram 

bastante quando ao efeito do 2,4-D sobre a embriogênese. 

No presente trabalho,verificou-se que a adi

ção do IAA ao meio de cultura não suprimiu completamente a 

embriogênese em nenhuma das concentrações utilizadas, porém, 

causou uma diminuição do número médio de embri6ides obtidos 

por nucelo (Figura 1), conforme aumentou sua concentração no 

meio de cultura. Entretanto, a porcentagem de nucelos res-
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ponsivos, em certas concentraç~es de IAA, foi maior que a 

porcentagem encontrada em meio de cultura sem suplementaç~o 

com reguladores de crescimento. 

A proliferação de embri6ides,a partir dos 

embri6ides já presentes, foi evidenciada,principalmente,nos 

meios de cultura contendo cinetina. ~ possível ent~o, que 

a cinetina esteja favorecendo a formaç~o de embri6ides a 

partir de embri6ides imaturos, no presente trabalho. GMIT-

TER & MOORE (1985) observaram a formaç~o de embri6ides, a 

partir dos embri6ides já existentes, no cultivo de 6vulos do 

cv. Marsh, em meio suplementado com daminozida, um inibidor 

da s1ntese de GAg. Estes autores verificaram que o número 

de embri6ides produzidos por óvulos responsivos aumentou 

consideravelmente no tratamento utilizado a concentração 10 

mg/l de daminozida,devido,principalmente,à formação de em

brióides a partir dos já existentes. 

4.1.2. Efeito dos reguladores de crescimento 

CIN, lAA e BAP (Experimento 2) 

o efeito dos reguladores de crescimento CIN, 

IAA e BAP, adicionados ao meio de cultura MT, sobre a 

formação de calos e embrióides, a partir de nucelos, está 

apresentado nas Tabelas 4 e 5, em duas datas diferentes de 

avaliação. 

A primeira avaliaç~o foi realizada 8 semanas 
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ap6s a inoculaç~o dos nucelos em meio de cultura. Observa-

se que n~o houve a formaç~o de calos no meio MT, sem a 

suplementaç~o de reguladores de crescimento. o meio suple-

mentado com CIN e IAA resultou na maior porcentagem de nuce-

los com calos. Porém, assim como foi observado no Experi-

mento 1 (item 4.1.1), estes calos eram compactos e n~o apre-

sentavam caracterlsticas embriogênicas. o meio suplemen-

tado com 10 mg/l de BAP originou pequenos calos na extremi-

dade micropilar dos nucelos (Figura 2). Estes calos eram 

friáveis e bastante soltos. N~o foi observada formaç~o 

de embrióides nestes calos durante o periodo de avaliação. 

Após 12 semanas de cultivo, observou-se um 

aumento na porcentagem (de 7,42 para 36,571.) de nucelos res

ponsivos quanto à formação de calos no meio de cultura su

plementado com BAP. Pequena proliferação de células aparecia 

na extremidade micropilar dos nucelos, mas proliferavam-se 

rapidamente neste meio de cultura (Figura 3). Foi observada 

também uma pequena proliferação de células a partir de pró

embrióides e embri6ides imaturos (região do hipoc6tilo) no 

meio MT,sem suplementação com reguladores de crescimento. 

Quanto a obtenção de embrióides, diretamente 

do explante nucelar, observa-se que o meio MT,sem a suple-

mentação com reguladores de crescimento,foi o que 

em maior número de embrióides/nucelo (Figura 4). 

resultou 

O meio 

suplementado com BAP (10 mg/l) resultou na 

número muito pequeno de embrióides/nucelo. 

formação de um 



Tabela 4. Efeito dos reguladores d@ crescimento CIN, IAA @ 

BAP, adicionados ao meio de cultura MT, na por-

centagem de formaç~o de calos. Avaliaçe5es 8 

e 12 semanas ap6s o cultivo de nucelos. 

Tratamentos e semanas 

(mg/l) 

MT 

MT + CIN-O,l + IAA- 1,0 

MT + BAP-10,0 

* calos não embriogênicos 
** calos embriogênicos 

(% ) 

0,00 

47,00 

7,42 

12 semanas 

( I. ) 

1,71 

52,00* 

36,57** 

Tabela 5. Efeito dos reguladores de crescimento CIN, IAA e 

BAP sobre o número médio de embrióides obtidos por 

nucelo. Avaliações 8 e 12 semanas após o cultivo 

de nucelos. 

Tratamentos 

(mg 11 ) 

MT 

MT+CIN-O,l+IAA-l,O 

MT+BAP-I0,O 

8 semanas 
(±S) 

O,96±0,11 

0,65±O,26 

O,03±O,04 

12 semanas 
(±S) 

1 ,54 ±o, 21 

O,92±O,17 

O,05±O,07 

A obtenção de calos embriogênicos em cv. Pera 

(C. sinensis) já havia sido relatada por PASQUAL et alii 

(1988) em 6vulos cultivados em meio com reguladores de cres-
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cimento, principalmente 2,4-0. Entretanto, o uso deste 

regulador de crescimento em cultura de tecido tem sido cor

relacionado com o aparecimento de aberrações cromossOmicas 

(VARDI et alii, 1982; SPIEGEL-ROY et alii, 1983). GOLDMAN 

(1988) obteve calos embriogênicos deste cultivar sem a uti-

lizaç~o de reguladores de crescimento. Entretanto, estes 

calos foram obtidos cerca de 7 meses após a inoculaç~o dos 

explantes em meio de cultura,na região do hipocótilo dos 

embrióides formados a partir dos nucelos. 

A formação de calos embriogênicos,em meio sem 

suplementação com reguladores de crescimento,foi obtida para 

diferentes cultivares e espécies de Citrus (KOCHBA et alii, 

1972; VARDI et alii, 1982). 

lentamente e apresentavam uma 

génea. 

Estes calos proliferavam-se 

composição bastante hetero-

No presente trabalho, observou-se a 

de calos extremamente pequenos a partir de embri6ides ima

turos na região do hipoc6tilo em uma porcentagem pequena dos 

nucelos (1,71/') em meio básico MT sem suplementação com 

reguladores de crescimento. Além dista, estes calas tinham 

um crescimento lento quando subcultivados neste mesmo meia 

de cultura. 

o meio MT~ suplementado com 10 mg/l de BA~ 

produziu calos que se proliferavam rapidamente e com carac-

teristicas embriogênicas. KOBAYASHI et alii (1984) induzi-

ram a formação de calos em onze cultivares de Citrus em 
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meio de cultura com BAP (10 mg/l), ap6s aproximadamente 80 

dias de cultivo. Segundo estes autores, estes calos foram 

mantidos por cinco anos de subcultivo no meio de cultura e 

conservaram seu potenc ia 1 embr iogênic o • Estudos realizados 

sobre o formato das folhas, padrões de cromatografia, pa

dr5es de bandamento de isoenzimas e número de cromossomos em 

plantas regeneradas a partir destes calos e a partir de 

protoplastos obtidos destes calos embriogênicos n~o reve

laram nenhuma variaç~o nas caracter1sticas examinadas. A 

uniformidade observada entre as plantas regeneradas era 

idêntica a encontrada nas plantas nucelares. 

Assim sendo, este meio de cultura constituiu

se em um meio bastante adequado para a indução e prolife-

ração de calos nucelares. A obtenção de calos embriogênicos, 

em grande quantidade e em pequeno espaço de tempo, era de 

importância fundamental para o prosseguimento deste traba

lho, pois estes se constituiam na matéria prima para o iso

lamento de protoplastos e para os estudos sobre radiossen

sitividade em calos embriogênicos. 

4.2. Induç~o de embriogénese somática em 

calos nucelares (Experimento 3) 

Os resultados,obtidos com o uso de meios de 

cultura suplementados com diferentes carboidratos e dife-
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rentes concentraçe&s de EM, est~o apresentados na Tabela 

6. Pode-se notar que houve um estimulo sensível na formaç~o 

de embri6ides (em diferentes estádios de desenvolvimento), 

em calos obtidos no meio MT contendo BAP (10 mo/I), quando 

os meios de cultura utilizados para indução da embrio

gênese continham galactose e lactose (Figuras 5 a 8). O EM 

beneficiou a embriooénese nos meios suplementados com oalac

tose e lactose. 

Nos meios de cultura,contendo sacarose, veri

ficou-se que a concentração de 30 O/I deste açúcar e de 1000 

mg/l de EM produzíramo maior número de embrióides. 

A avaliação foi realizada, levando-se em conta 

os embrióides presentes em todos os estádios de desenvol-

vimento, isto é, globu1ar, 

donar (Figura 9). 

cordiforme, torpedo e cotile-

O efeito estimulador da galactose e lactose 

sobre a embriogénese foi interpretado em relação à interação 

destes carboidratos com a biossintese de IAA. A galactose 

age diretamente inibindo a sintese de IAA oU , indiretamente, 

estimulando a formação do etileno Que,em altos niveis, su-

prime a biosslntese de auxinas (KOCHBA et a1ii, 1978; BEN-

HAYYIM & NEUMANN, 1983). 

KOCHBA et a1ii (1982), estudando o efeito de 

vários carboidratos sobre a embriogénese em calos habituados 

de diferentes cultivares e espécies de Citrus, verificaram 

que as mais baixas concentrações de sacarose (8, 16 e 32 mM) 
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favoreceram a embriogênese nos diferentes genótipos estu

dados. Entretanto, o efeito estimulador da galactose e lac-

tose sobre a embriogênese foi pronunciado, em todos os 

genótipos estudados, em concentrações de 32 ou 64 mM até 

256 mM. 

Tabela 6. Efeito de diferentes carboidratos sobre a embrio

gênese em calos nucelares,obtidos em meio MT~ su

plementado com BAP (10 mg/l). Avaliação 40 dias 

após cultivo. 

Meio de cultura 

(mg 11 ) 

MT+galactose-50.000+EM-500 

MT+lactose-50.000+EM-500 

MT+galactose-50.000 

MT+lactose-50.000 

MT+sacarose-30.000+EM-1000 

MT+sacarose-30.000+EM-500 

MT+sacarose-50.000+EM-1000 

MT+sacarose-50.000+EM-500 

N" médio 

de embrióides 

maduros I 

ealo* 

1,50 b 

4,00 b 

2,25 b 

5,75 b 

19,00 a 

13,00 a 

15,75 a 

11,25 a 

No médio 

de embrióides 

em diferentes 

estádios/ealo** 

1.175,25 a 

1.316,25 a 

691,75 ab 

705,00 ab 

142,00 be 

27,75 c 

25,50 c 

41,50 e 

Médias seguidas de letras iguais não diferem significati

vamente entre si pelo teste Tukey - 5%. 

* embri6ides maduros = embrióides completamente desenvol

vidos. 

** embri6ides nos estádios: globular, cordiforme, torpedo e 

cotiledonar. 



83 

No presente trabalho, estudou-se o efeito de 

concentraç~es relativamente altas de sacarose (30 a 50 g/l), 

verificando-se que a menor concentraç~o produziu melhores 

resultados que a maior concentraç~o. Entretanto, um estudo 

ampliando a faixa de concentraç~o de sacarose e de outros 

carboidratos seria interessante, pois segundo KOCHBA et alii 

(1982), baixas concentrações de sacarose aumentaram a em

briog~,ese em diferentes gen6tipos,inclusive,em cultivares 

de C. sinensis. Entretanto, por mais que estas concentraç~s 

de sacarose tivessem aumentado o número de embri6ides por 

calo, não conseguiram atingir os valores obtidos quando se 

utilizaramos carboidratos galactose e lactose. 

O número de embri6ides,em estádio mais avan-

çado de desenvolvimento (cotiledonar maduro), aumentou nos 

meios suplementados com sacarose. Este fato ocorreu, possi-

velmente, porque o número total de embri6ides nestes meios 

foi menor e, havendo pouca concorrência pelos nutrientes do 

meio de cultivo, os embri6ides puderam utilizá-los com mais 

eficácia para promover o desenvolvimento. 

KOCHBA et alii (1982) verificaram que a ga-

lactose e a lactose influenciaram positivamente o desenvol

vimento dos embrióides, favorecendo o desenvolvimento destes 

para formas cotiledonares mais avançadas, sendo que a lacto

se foi mais efetiva que a galactose. 

No presente trabalho, observou-se que a lac-

tose produziu maior efeito no desenvolvimento dos em-
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bri6ides entre meios suplementados com galactose e lactose, 

porém, os meios contendo sacarose produziram os melhores 

resultados quanto ao número de embri6ides que alcançaram o 

estádio mais avançado de desenvolvimento, 

pela razão já citada acima. 

possivelmente, 

4.3. Desenvolvimento de plantas a partir de embriões 

somáticos em meios de cultura com di~erentes 

concentrações de CIN e lAA (Experimento 4) 

Os embrióides seguem um processo de matura

ção passando pelos estádios gIobular, cordiforme, torpedo e 

cotiledonar expandido ou embrião maduro (RANGASWAMY, 1961). 

Uma vez obtidos embriões somáticos maduros, a próxima fase 

de desenvolvimento, é sua conversão em plantas 

et alii, 1990). 

(SCHULTHEIS 

A formação de raizes e parte aérea~ in vi

tro~ é controlada pela relação entre a concentração de au

xinas e citocininas presentes no meio de cultura. 

KOCHBA et alii (1972) não obtiveram desenvol

vimento dos embrióides em meio básico de cultura, porém, com 

a adição de reguladores de crescimento tais como IAA, CIN ou 

GAs, este problema foi resolvido. Entretanto, outros auto-

res não tiveram dificuldade em regenerar plantas em meio 

básico de cultivo~sem a adição de reguladores de cresci

mento (NAVARRO & JUAREZ, 1977; GOLDMAN, 1988). 
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A Tabela 7 apresenta as observaçees realiza

das, no presente estudo, sobre o desenvolvimento de embri6i

des inoculados em meios de cultura com diferentes concen

trações de CIN e IAA, no estádio cordiforme (2-3 mm de com-

primento). Foram avaliadas as porcentagens de embri6ides 

que desenvolveram raizes, parte aérea e plântulas normais 

(parte aérea e raiz aparentemente normais). o desenvolvi-

menta anormal foi observado em muitos embrí6ides em todos os 

meios de cultura, e incluía anormalidades tais como coti-

lédones múltiplos, cotilédones fundidos e fasciados. A 

formação de plântulas normais (Figura 10) foi prejudicada 

devido às anomalias encontradas nos embrióides. Muitos 

embrióides desenvolveram o sistema radicular,porém, os coti-

lédones apresentavam anormalidades (Figuras 11 a 13) e não 

se observou o desenvolvimento dos ápices meristemáticos 

deixando~então, de formar a parte aérea da planta. Anorma-

lidades foram também observadas nos ápices meristemáticos 

(Figura 14~ desenvolvidos a partir dos embri6ides germina-

dos. Estas anormalidades já foram relatadas em vários tra-

balhos (RANGASWAMY, 1958; KOCHBA et alii, 

MOORE, 1986; PASQUAL et alii, 1988). 

1972; 

Um trabalho semelhante a este foi 

GMITTER & 

realizado 

por GMITTER & MOORE (1986). Estes autores inocularam em-

brióides cordiformes em meio de cultura e, quando estes 

atingiram o estádio desenvolvido (cotilédones e primórdios 

de gemas e raízes), foram transferidos para meio suplementa-
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do com 1 moll de GAa para induzir a oerminaç~o. No entanto, 

eles observaram que,das várias centenas de embri6ides produ

zidos pela maioria dos cultivares estudados, poucas plantas 

foram obtidas. Foram observadas anormalidades entre os 

embri6ides produzidos de todos os cultivares, em todos os 

meios estudados, incluindo pluricotiledonia, ápices meriste

máticos múltiplos, embrióides fundidos e fasciaç~o dos coti-

lédones. Para o cv. Hamlin (Citrus sinensis> , somente 351. 

dos embri6ides pareciam suficientemente normais (isto é, com 

alguma evidência de polaridade e desenvolvimento cotiledo-

nar) para garantir a transferência para meio de 

germinação. 

No presente trabalho não se quantificou o nú

mero de embrióides que foram capazes de se desenvolver até o 

estádio cotiledonar, assim como, o número de embrióides que 

atingiram o estádio cotiledonar e, posteriormente, formaram 

plantas. No entanto, observou-se que de um total de plantas 

inoculadas no meio contendo 1,0 mg/l de CIN e 0,1 mg/l de 

IAA, por exemplo, 36,37% dos embrióides desenvolveram plan-

tas normais. 
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Tabela 7. Observaç~es sobre o desenvolvimento de embrióides* 

em meios de cultura com diferentes concentraç~es 

de CIN e IAA. Avaliaç~o 8 semanas após o inicio do 

cultivo. 

N° de Embriói- Embriói-
des 

Tratamentos embrióides des pro- produ- Plântulas 

(mg/l) ino- zindo zindo normais 
p.aérea (I.) 

culados raizes 
(I.) 

( Y. ) 

MT 24 58,33 33,33 25,00 

MT+CIN-O,0+IAA-0,1 18 55,55 22,22 1+,11 

MT+CIN-O,0+IAA-O,5 16 62,50 50,00 18,75 

MT+CIN-O,0+IAA-1,0 13 69,23 46,16 15,38 

MT+CIN-O,l+IAA-O,O 18 50,00 27,77 22,22 

MT+CIN-O,l+IAA-O,l 19 42,10 36,84 2~,31 

MT+CIN-O,1+IAA-O,5 21 52,38 28,57 19,04 

MT+CIN-O,1+IAA-1,0 19 57,89 42,10 21,05 

MT+CIN-O,5+IAA-O,0 22 57,27 27,27 4,54 

MT+CIN-O,5+IAA-O,1 20 55,00 15,00 19,00 

MT+CIN-O,5+IAA-O,5 21 57,14 42,85 21,85 

MT+CIN-O,5+IAA-1,0 14 71,42 35,71 21,42 

MT+CIN-l,O+IAA-O,O 20 55,00 20,00 10,00 

MT+CIN-1,0+IAA-O,1 22 50,00 45,45 3p,37 

MT+CIN-1,0+IAA-O,5 20 55,00 25,00 15,00 

MT+CIN-l.0+IAA-l,0 16 43,75 31,25 12,50 

* embrióides inoculados no estádio cordiforme 2-3 mm de 
comprimento 
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Guanto ao efeito dos reguladores CIN e IAA no 

desenvolvimento dos embrióides, os resultados apresentados 

na Tabela 7 mostraram que, no presente estudo, a porcen

tagem de formaç~o de raiz n~o foi muito diferente para os 

meios utilizados, exceto para os meios contendo a maior 

concentraç~o de IAA (1,0 mg/l) e as mais baixas concentra

ç5es de CIN. Este resultado está de acordo com o que foi 

observado por KOCHBA et alii (1972). Segundo estes mesmos 

autores, tanto o GAs e o IAA estimularam o enraizamento nos 

embrióides do cv. Shamouti (c. sinensis) , enquanto os em-

brióides do cv. Valência enraizaram melhor com a adiç~o de 

GAs e o cv. Marsh,com a adiç~o de IAA. 

Uma interação entre sacarose e reguladores de 

crescimento foi encontrada no enraizamento de embriões 

somáticos de Citrus sinensis cv. Shamouti. o enraizamento 

foi ótimo com 51. e 61. de sacarose J quando o sulfato de ade

nina (ADS) e o GA3 foram adicionados ao meio. No e n tanto, o 

enraizamento,na ausência de ADS ou GAa, ocorreu numa faixa 

mais ampla de concentrações (2 a 61.) de sacarose (KOCHBA et 

alii, 1974). 

Os resultados apresentados na Tabela 7, mos-

traram que as altas concentrações de IAA também favoreceram 

o desenvolvimento da parte aérea nos embri6ides~ no entan-

tOtobserva-se que o meio contendo CIN (1,0 mg/l) e IAA (0,1 

mg/l) também favoreceu o desenvolvimento da parte aérea e, 

ainda,deu origem à maior porcentagem de plantas normais 
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(36,37%). Em sua pesquisa, KOCHBA et alii (1972) verifica-

ram que altos n1veis de CIN e baixos de IAA foram melhores 

que outras taxas de CIN/IAA para o desenvolvimento de ambos 

os 6rg~os. 

No presente trabalho, os embri6ides foram 

inoculados em meio de cultura no estádio cordiforme aproxi

madamente 2-3 mm de comprimento. O estádio de desenvolvi

mento dos embrióides tem grande influência sobre a germi

naç~o destes embri6ides e regeneração de plantas. KOCHBA et 

alii (1974) observaram que embri6ides com cotilédones já 

desenvolvidos tiveram uma porcentagem de enraizamento de 83'l. 

em meio básico, enquanto que em embrióides inoculados no 

estágio cordiforme (3-5 mm de comprimento) observou-se uma 

porcentagem de 38% de enraizamento em meio básico. Neste 

último caso, a adição de GA3,ao meio básico de cultivo~ ele

vou a porcentagem para 67% de enraizamento. Portanto,se os 

embrióides utilizados estivessem em um estádio mais 

avançado de desenvolvimento, é possível que,maiores porcen

tagens de plantas normais tivessem sido obtidas. 

Apesar da grande porcentagem de anormalida

des encontradas nos embrióides, estudos demonstraram que as 

plantas,obtidas,r a partir da regeneração de embrióides obti-

dos em nucelos, calos embriogênicos e protoplastos, eram 

normais (NAVARRO et alii, 1979; VARDI et alii, 1982; KO-

BAYASHI et alii, 1984, KOBAYASHI, 1987). 



SeQundo KOBAYASHI (1~a7) a explicaçao para a 

estabilidade fenot1pica encontrada nos 

reQenerados de protoplastos obtidos 

embriooênico,) pode estar na forma 

protoclones (clones 

a partir de calo 

de regeneraçao destas 

plantas,ou seja, via embriogênese somática. VASIL (1983) 

relatou que a estabilidade oenética encontrada em plantas 

reoeneradas a partir de calos e tecidos de muitas espécies 

de gramineas era devido à reoeneraçao através da 

embriooénese somática. 

Este fato indica o orande potencial da apli

cação prática de calos nucelares embriogénicos em programas 

de melhoramento de citros. 

4.4. Efeito de diferentes meios de cultura no 

desenvolvimento dos calos nucelares e indução da 

embriogénese nestes calos (Experimento 5) 

Calos obtidos de acordo com o procedimento 

descrito no item 3.2.5 foram inoculados em diferentes meios 

de crescimento. Os resultados apresentados na Tabela 8 re

presentam o peso médio destes calos e o número médio de 

embriões obtidos a partir destes nos diferentes meios de 

cultura estudados. 

Observa-se que o meio de cultura MT, suple

mentado com galactose foi o que apresentou maior peso médio 
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, 
de calo. Entretanto, devido a impossibilidade de separar 

te â proliferaç~o de calos~neste meio de cultura. Este fato 

também se aplica ao meio de cultura MT suplementado com 

lactose. Por outro lado, é possível que~ os embri6ides~ 

competindo por nutrientes do meio de cultura~ n~o permitam 

maior desenvolvimento dos calos nos meios com galactose e 

lactose. 

Levando estes fatos em consideraç~o, pOde-se 

notar que o meio de cultivo~suplementado com CIN (1,0 mg/l) 

e IAA (0,1 mg/l )~apresenta um valor que não difere signifi-

cativamente do maior valor encontrado para o peso e também 

apresenta um pequeno número de embrióides por calo, podendo-

se~então, concluir que este meio de cultura favoreceu a 

proliferação de calos nucelares. 

Os me~os de cultivo suplementados com lactose 

e galactose promoveraIT, significatlvamente a embriogénese nos 

calos nucelares. 
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Tabela 8. Peso médio dos calos e n6mero médio de embri6ides 

por calo cultivado em .eio b'sico "T com di

ferentes supl.men t açe5es. Avaliaç~o 40 dias após 

inicio do cultivo. 

Tratamentos Peso médio dos No médio de 

(·9'1) calos (mo) emori6ides'calo 

Lactose-50.000 126,79 ao 540,05 a 

Galactose-50.000 201,93 a 207,11 b 

EM-500 71,88 b 25,43 c: 

CIN-O,O+IAA-O,O 69,69 b 19,94 c: 

CIN-O~O+IAA-O,l 89,95 b 14,65 c: 

CIN-O,O+IAA-O,5 115,20 ab 18,86 c: 

CIN-O J O+IAA-1,0 89,95 b 6,84 c: 

CIN:"'O,l+IAA-O,O 128,94 ab 28,03 c 

CIN-O.l+-IAA-O,l 101,42 b 10,89 c 

CIN-O,1+-IAA-O,5 97,82 b 12,11 c 

C H.J-O J 1 +- 1 AA-l ,0 95,32 b 9,18 c 

CIN-O,5+-1AA-O,0 99,83 b 15,25 c 

CIN-O,5+-IAA-O,1 85,56 b 12,31 c 

CIN-O,5+-IAA-O,5 89,54 b 10,89 c 

CIN-O.5+IAA-1,0 67,96 b 8,17 c 

CIN-l,O+lAA-O,O 157,14 a c' 37,77 c 

CIN-l,O+IAA-O,l 155,74 ab 7,83 c 

CIN-l,O+IAA-O,5 119,73 ab 25,74 c 

CIN-1,O+IAA-1,O 93,74 b 12,82 c 

BAP-IO,O 85,51 b 0,58 c 

Médias seguidas de letras iguais não diferem significati

vamente entre si pelo teste de Tukey - 5%. 



Embora o. valores obtido. para o nOmero médio 

de embrióide5 por calo nXo e.tejam diferindo .ignificati

vamente entre si, pOde-se observar que, de forma geral, h. 
uma tendência do número de embrióide5 diminuir com o aumento 

da concentraç50 de IAA,nos tratamentos combinando as dife

rentes concentraçees de CIN e IAA. O tratamento que resul

tou no maior número de embri6ides diferenciados por calo foi 

aquele em que se adicionou 1 mg/l de CtN ao meio MT. 

O meio contendo BAP (10 mg/l) resultou no me

nor número de embrióides obtidos e o meio contendo EM (500 

mg/l) não estimulou a embriogênese; estes fatos estão de 

acordo com o que foi observado por KOBAVASHI et a1ii 

(1984). 

De acordo com os trabalhos realizados por 

KOCHBA e SPIEGEL-ROV (1977b) e KOCHBA et a1ii (1982), 

substâncias que inibem a sfntesp de auxinas e citocininas 

estimw]aram a embriogênese em calos nucelares habituados 

do cv. Shamouti (C. sinensis). Segundo KOCHBA & SPIEGEL-ROY 

(1977~, a presença de IAA.no meio de cultura,suprlmlu a em

briogénese em concentrações acima de 1,0 mg/l. A presença de 

CIN não suprimiu a embriogénese em nenhuma das concentrações 

utilizadasyporém,causou uma diminuição no número de em

briões obtidos em relação ao meio básico. 

No presente estudo, observou-se que as dife

rentes concentrações de IAA diminuiram a embriogênese, porém, 

não houve supressão da mesma em nenhuma concentração; veri-



ficou-se também que a CIN promoveu um aumento na embrio

Gênese nas concentraçees de 0,1 e 1,0 mg/I. Curiosamente, 

neste trabalho, a maior concentraç~o de CIN (1,0 mo/l) uti

lizada também foi a melhor para induzir a embriogênese a 

partir de nucelos. Possivelmente, concentraç5es maiores de 

cinetina sejam necess.rias, no cv. Pera, para induzir a 

embr iogênese • 

A cinetina também promoveu um aumento no peso 

dos calos nas maiores concentraç~st o que está de acordo 

com os resultados obtidos por 

(1977b) • 

KOCHBA & SPIEGEL-ROV 

o crescimento dos calos, de forma geral, di-

minuiu com o aumento da concentraç~o de IAA, porém, deve-se 

considerar que o número de embrióides também diminuiu nestes 

casos e isto pode estar influenciando nos valores encon-

trados para o peso. KOCHBA & SPIEGEl-ROV (1977b) observaram 

que o crescimento dos calos na presença de IAA foi, gera}-

meGte, menor que na ausência desta substância, mas a res-

posta ao aumento das concentrações de IAA flutuararr" 

deravelmente. 

consi-



Os resultados apresentados na Tabela 9 permi-

tem concluir que os calos nucelares do cv. Pera, após quatro 

subcultivos em meio básico MT, continuaram a proliferar 

mesmo sem a adiçao de reguladores de crescimento ao meio 

básico de cultivo. Este fato indica que os calos nucela-

res perderam a necessidade de fornecimento de citocininas 

e auxinas ao meio básico de cultura para proliferaç~o. Este 

fenOmeno é denominado de habituaç~o. 

Observando-se os resultados apresentados na 

Tabela 9, pOde-se notar que os meios suplementados com 0,1 

mg/l de CIN e 0,5 mg/l de IAA, 0,5 mg/l de CIN e 0,5 mg/l de 

IAA, e 1,0 mg/l de CIN e 0,1 mg/l de IAA elO mg/l de BAP 

tiveram um aumento da proliferação em meio básico MT, o 

que significa que nestes meios obteve-se o efeito da 

calos. Os meios suplementados com mg/l 

de CI~ e 0,5 mg/l de JAA e 0,5 mg/l de Cl~ e 1,0 mg/l de 

IAA não promoveram a habituaçlo dos calos nucelares. 

A habituaçlo foi observada e~ vários traba-

lhos com cultivo de calos em Citrus (SPIEGEL-ROY & KOCHBA, 

1975; HIDAKA & KAJIURA, 1988). Os calos habituados conti-

nuaram a proliferar em meio sem reguladores de crescimento 

por vários anos (SPIEGEL-ROY & VARDI, 1984). 



Tabela •• Crescimento de calos nucelare. em meios de cultura 

com e sem adiç.o de reguladores de cre.cimento ao 

meio de cultura b.sico - MT. Avaliaç.o realizada 

45 dias após o inicio do cultivo. 

Peso médio Peso médio 

Adiçeses ao meio na presença na ausência Taxa de 

MT (mg/l) de adiç&s de adiç&s crescimento 

(A) (a) 
a/A 

CTN-I,O ... IAA-O,l I19,02a 194,63a 1,63 

CIN-O,l ... IAA-O,5 71,93a 116,49ab 1,62 

CIN-O,5 ... IAA-O,1 87, lea lO7,e9b 1,23 

BAP-10,0 75,12a 79,24bc 1,05 

CIN-O,5 + IAA-l,O 80,47a 76 f OObc 0,94 

CIN-O,5 + IAA-O,5 70,05a 53,18c 0,75* 

* Meios de cultura onde não ocorreu a habituação. 

Médias seguidas de letras iguais não diferem significativa

mente entre si pelo teste de Tukey - 51.. 

SPIEGEL-ROY & KOCHBA (1975) verificaram que a 

maior concentração de cinetina (1 mg/l) mostrou um maior 

efeito na habituação de calos, exceto quando a cinetina 

estava combinada com adenina. No presente trabalho, veri-

ficou-se que as concentraçÕEs de 1 mg/l de CIN em combinação 

com 0,1 mg/l de IAA e 0,1 mg/l de CIN e 0,5 mgll de IAA 

produziram o maior efeito na habituação, pois os calos 
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provenientes destes meios de cultura apresentaram a maior 

taxa de crescimento em meio de cultivo, sem suple.entaçao 

com reguladores de crescimento. 

A habituaçao é considerada uma variaçao 

genética associada com a cultura de tecidos de plantas 

vl~ro (SKIRVIN, 1978). 

Calos nucelares embriog.nicos habituados t.m 

sido utilizados, cem grande sucesso, na obtenç~o de proto

pIastes totipotentes. Segundo GROSSER & GMITTER (1990), 

calos que necessitam de reguladores de crescimento, isto é, 

calos não habituados, não são capazes de ressintetizar a 

parede celular e entrar em divisão nos meios de cultura 

estabelecidos para cultivo de protoplastos de citros, 

meios estes que, em sua grande maioria, não incluem os regu-

ladores de crescimento. Porém, quando protoplastos prove-

nientes de calos não habituados são fundidos com protoplas

tos de calos habituados, ocorre a complementação e,portanto, 

é restaurada a capacidade de regeneração de plantas a partir 

dos protoplastos fundidos. Dai, provavelmente, a importância 

de se obter calos habituados. 
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Figura 2. Proliferação de calo em nucel0, e m meio de cul
tura suplementado com 10 mg/l de BAP. 

nucelo calo nucelar 

Figura 3. Proliferação de calos embriogênicos em meio su
plementado com 10 mg/l de BAP. 



Figura 4. Proliferação de embri6ides 

(xl0) • 

(b) em nucelos 
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(a) 

Figura 5. Proliferação de embrióides (b) em calos nucela
res (a) (x 10) • 

" 
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Figura 6. Embri6ides normais e maduros (a) e embri6ides co
tiledonares normais e imaturos (b) obtidos em ca
los nucelares (c) cultivados em meio suplementado 
com 50 g/l de lactose e 500 mg/l de EM, 40 dias 

~ ____________ ~~~~o~c~u~ltivo (xl0). 

Figura 7. Calo embriogênico (a) apresentando embri6ides co
tiledonares maduros (b) e embri6ides no estádio 
globular (c) após 60 dias de cultivo em meio com 
50 g/l de lactose e 500 mg/l de EM (xl0). 
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Figura 8. Formação de embrióides em calos embriogénicos. 
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Fi9~rê 9. Embrióides de Citrus ~inen5i5 cv. Pera e m pro
cesse de maturação. Os diferentes estádios de de
senvolvimento podem ser observados em calos nuce
lares inoculados em meio suplementado com lactose 
e EM. (a) embrióide globular; (b) embrióide com 
cotilédones em formação; (c) e (d) embrióides com 
dois cotilédones proeminentes (xl0). 
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Figura 10. Plântula regenerada via embriogênese somática a 
partir de calos nucelares, apresentando raiz e 
parte aérea normais. 
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Figura 11. Plântula anormal com raiz e apresentando coti-. 
dones fundidos, semelhante a uma corneta . 
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Figura 12. Plântula em roseta apresentando raiz e for
mação de cotilédones fasciados. 



Figu~a 13. PIAntula ano~mal en~aizada ap~esentando 
co cotilédone (a) e a p~esença de um 
apical ~udimentar (b). 
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um úni
me~istema 
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Figu~a 14. Plântula apresentando desenvolvimento da pa~te 

aé~ea ano~mal (gemas apicais múltiplas) e ~aiz. 
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Os cotilédones de embri6ides nucelares (Figu

ra 15) foram escolhidos como explantes. neste experimento, 

pois sko os primeiros 6rg~os a se formarem no embri6ide 

maduro e devido ao seu potencial inerente para regeneraçko 

de 6rg~os advent1cios (BURGER & HACKETT, 1~82). 

Nos diferentes protocolos estabelecidos para 

a induçko de gemas advent1cias,por via direta ou indireta, o 

meio de cultivo constituia-se do meio MS (MURASHIGE & SKOOG, 

1~62) suplementado com 50 g/1 de sacarose, 500 mg/l de EM 

e o balanço da concentração de dois reguladores de cresci

mento, invariavelmente, BA e NAA. 

A Tabela 10 apresenta as porcentagens médias 

de formação de brotações adventicias e o número médio de 

brotaçees obtidas por explante responsivo, 90 dias após o 

inicio do cultivo dos explantes. Observa-sE qUE as porce~

tagens dE explantes qUE responderam aos tratamentos variam 

dE ° a 44,45%. A maior média dE brotações por explante foi 

encontrada para o meio dE cultura suplementadO com 0,5 mg/l 

de BAP e 1,0 mg/l dE NAA. 

No presente estudo, utilizou-se o meio básico 

MT suplementado com 30 g/l de sacarose, e diferentes com

binaçÕES de concentraçÕEs iguais de BAP e NAA, enquanto, na 

maioria dos protocolos estas combinaçÕES eram feitas com 

concentraçÕEs altas de BAP e baixas de NAA. A avaliação, no 
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pr.s.nt. estudo, foi realizada fazendo-se a contagem do 

nOm.ro de brotaçees obtidas por .xplant. e nao o nOmero de 

g.mas formadas. Por esta razao, a avaliaçao foi realizada 

90 dias após o inIcio do cultivo dos .Kplantes. Entr.tan

to, as culturas foram inspecionadas semanalmente. Observou

se que as gemas começaram a surgir 3 a 4 semanas após a 

inoculaçSo dos explantes e continuaram a se proliferar at& 

aproKimadamente 8 semanas ap6s o cultivo. As primeiras gemas 

a se formarem já apresentavam um estádio mais desenvolvido 

em relaç~o às gemas mais tardias. Geralmente, os eKplantes 

que formaram poucas gemas, não apresentaram a proliferação 

de gemas tardias, permanecendo apenas aquelas que se forma-

ram nas primeiras semanas de cultivo. Nos explantes que 

formara~ um bom nQmero de gemas~ observou-se que estas 

surgiram em toda a superficie do explante e tamb&m na face 

do explante que estava em contato com o meio de cultura. 

Ap6s 60 dias de cultivo, todos os explantes 

foram transferidos para meios de cultura frescos, onde per

maneceram por mais 30 dias e onde, também, as gemas tardias 

se desenvolveram em brotações. Não foi observada a proli-

feração de novas gemas,nestes explantes,ap6s a transferência 

para meio fresco. Todos os meios de cultura que formaram 

gemas foram capazes de promover o alongamento destas gemas e 

a formação de brotaçÕEs (Figura 16). 

Normalmente, tem-se utilizado uma relação de 

altas concentraçÕEs de BAP e baixas de NAA. Entretanto, no 
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trabalho realizado por EDRISS • BURGER (1984) v.rificou-se a 

formaç.o direta de gemas em segmentos do epic6tilo nas con

centraçees de 0,5 mg/l de 8AP e 1,0 mg/l de NAA. 

BURGER & HACKETT (1981) verificaram que 05 

cotilédones dos cultivares de Citru5 estudados, regeneraram 

gemas somente quando uma grande proporçko (100:1) de BAP foi 

utilizada em relaçko ao NAA. 

No presente estudo, observou-se que houve 

formação de brotaç~es em cotilédones em várias combinaç5es 

das concentraç~s de BAP e NAA, inclusive em meio sem adi

ção de reguladores de crescimento. 

4.7. Multiplicação das brotações adventícias 

(Experimento 8) 

BrotaçÕEs adventicias, com aproximadamente 

1,5 cm de altura,obtidas em meio de cultivo contendo 0,5 

mg/l de BAP e 1,0 mg 11 de NAA, foram transferidas para 

meios de cultura contendo diferentes concentrações de BA~ 

para induzir a multiplicação das brotações. 

O principal Objetivo da fase de multiplicação 

é o de produzir o maior número de plantas possivel, no me-

nor espaço de tempo. Entretanto, outro aspecto essencial é 

a qualidade e homogeneidade, das partes aéreas produzidas, o 

que vai determinar, em grande parte, o sucesso na fase 

seguinte de enraizamento. 
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rabela 10. Efeito de diferentes concentraçees de BAP e NAA 

na formaç.o de brotaçees advent1cias na cul

tura de cotilédones de embri~s nucelares. 

Tratamentos 

(mg/l) 

BAP ... NAA 

° 
° 
° 
° 
° 
° 
° 

0,5 

(),5 

0,5 

1,0 

1,0 

1 ,O 

1, O 

1 , ° 
1, ° 
1,5 

1,5 

1,5 

° 
0,5 

1,0 

1,5 

2,0 

2,5 

3,0 

0,0 

0,5 

1 ,O 

1.5 

2,0 

2,5 

3,0 

o 
0,5 

1 .5 

2,0 

2,5 

3,0 

O 

0,5 

1, ° 

Frequência de 
cotilédona-s com 

brotaç5es 
adventl c ias ('Y.) 

11,12 (9)* 

11,12 (9) 

11,12 (9) 

22,23 (9) 

33,34 (9) 

33,34 (9) 

44,45 (9) 

33,34 (9) 

11,12 (9) 

44,45 (9) 

11,12 (9) 

11,12 (9) 

44,45 (9) 

33,34 (9) 

11,12 (9) 

11,12 (9) 

° (9 ) 

° (9) 

11,12 (9) 

11,12 (9) 

° (9 ) 

11,12 (9) 

11,12 (9) 

N- médio de 
brotaçees adventi

cias/explante 
re.osponsivo 

2,0 ± 0,0 

2,0 ± 0,0 

1,0 ± 0,0 

1,0 ± 0,0 

6,3 ± 4,0 

7,3 ± 3,0 

7,7 ± 4,5 

3,0 :!: 2,6 

3,0 :!: 0,0 

15,6 :!: 6,6 

2,0 :!: 0,0 

6,0 :!: 0,0 

6,7 :!: 4,9 

11,6 :!: 1,5 

7,0 :!: 0,0 

9,0 + 0,0 

1,3 :!: 0,5 

11,0 :!: 0,0 

4,0 :!: 0,0 

13,0 :!: 0,0 

4,0 :!: 0,0 

Contínua 
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Tabela 10. Continuaç.o. 

Frequência de N- mlkJio de 
Tratamentos cotilédones com brotaçf5es adventi-

(mg/l) brotaçf5es cias/explante 
advEtnt1cias (Z) rEtsponsivo 

1,5 1,5 22,23 (9)* 3,0 ± 1,4 

1,5 2,0 33,34 (9) 3,0 ± 1,0 

1,5 2,5 ° (9) 

1,5 3,0 22,23 (9 ) 2,5 ± 2,1 

2,0 ° 22,23 (9) 3,0 ± 0,0 

4,0 0,5 ° (9 ) 

4,0 1,0 11,12 (9) 4,0 ± 0,0 

2,0 1,5 22,23 (9 ) 3,5 ± 0,7 

2,0 2,0 22,23 (9 ) 4,0 ± 2,8 

2,0 2,5 22,23 (9 ) 6,0 ± 2,8 

2,0 3,0 22,23 (9 ) 2,5 ± 2,1 

2,5 ° ° (9 ) 

2,5 0,5 11,12 (9 ) 6,0 ± 0,0 

2,5 1 ,0 ° (9 ) 

2,5 1,5 ° (9 ) 

2,5 2,0 22,23 (9 ) 10,5 ± 0,7 

2, '.:J 2,5 22,23 (9 ) 2,0 ± 1 ,4 

2,5 3,0 22,23 (9 ) 3,0 ± 2,8 

3,0 (; ° (9 ) 

">: - 0,5 11,12 (9 ) 4,0 ± 0,0 '-' , 
3,0 1,0 11,12 (9 ) 2,0 ± 0,0 

3,0 1,5 44,45 (9 ) 2,0 ± 0,8 

3,0 2,0 44,45 (9 ) 10,0 ± 2,5 

3,0 2,5 11,12 (9 ) 9,0 ± 0,0 

3,0 3,0 33,34 (9 ) 5,0 ± 2,0 

* Número total de explantes inoculados depois de descarta-

dos os frascos contaminados 
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Segundo ~ITTO & VOUNG (1981) a prolifewaç.o 

de gemas em Apice meristemAtico 6 influenciada pelo :gen6-

tipo, fonte de explante, citocinina, nivel de sacaro.e e 

intensidade luminosa. 

As citocininas constituem o grupo de regula

dores de crescimento indispensável para a quebra de domi

nAncia apicaI e indução de proliferação de gemas axilares. 

O BAP tem sido muito eficaz para promover multiplicaçko em 

diversas espécies e parece ser a citocinina mais adequada 

para multiplicação de partes aéreas e indução de eemas 

adventicias (GRATTAPAGLIA & MACHADO, 1990). .~ 

No presente trabalho, estudou-se o efeit~ da 

concentração de BAP, no meio de cultura, na formação de ge-

mas em brotaç5es. A Tabela 11 apresenta os valores ob±idos 

para porcentagem de explantes com proliferação de gemas e 

número médio de gemas/explante, 8 semanas de cu1tivo. 

ObservOU-SE que a concentração de 3 mg/l de BAP induziu' a 

produção dE gemas em 100% dos explantes e um número ~ médio 

(12,12) gemas por explante. As concentrações de cítocinlnas 

para a multiplicação estão, em geral, entre 0,1 e 5,0 mg/l 

nos diferentes trabalhos (GRATTAPAGLIA & MACHADO, 19901. 

MATSUMOTO & YAMAGUSHI (1983) 

maior multiplicação de gemas adventícias em meio con±endo 

1,0 mg/l NAA e 5 mg/l de BAP. 



114 

brotaçees adventicias. 

semanas após o inicio do cultivo. 

Tratamentos E)(plantes (* ) N- m~io 

(mg/l) com gemas de gemasle)(plante 

(Y. ) 
(± S) 

MT 62,5 1,625 ± 1,59 

MT + BAP-l,O 87,5 6,125 ± 4,10 

MT + BAP-2,O 87,5 7,125 ± 3,83 

MT + BAP-3,0 100,0 12,125 :t 3,04 

MT + BAP-4,0 100,0 11,125 ± 4,35 

MT + BAP-5,O 87,5 8,375 ± 4,98 

(*) Explantes = brotaçees com ~ 1,5 cm, total de 8 explan

tes por tratamento 

Embora nem sempre sejam necessárias no meio 

de multiplicaç~o Q . L . 5 ( uoirln e epolvre, citados por GRATTA-

PAGLIA & MACHADO, 1990), as auxinas são utilizadas com O 

intuito de estimular o crescimento das partes aéreas. E~tre-

tant.o, como foi observado no Experimento 7. 

mento da parte aérea foi obtido em todos os meios qUE 

formaram gemas adventicias. No presente estudo, observou-

se que todas as concentrações de BAP promoveram o alongamen-

to das gemas obtidas. 

5 QUOIRIN, M. & LEPOIVRE, P. Etude de milieuy. adaptes aux 
cultures in vitro de Prunus. Ácta Hort., 78: 437-442, 
1977. 
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As gemas obtidas eram gemas aMilares e gemas 

advent1cias formadas na regi.o de transiçSo, entre a parte 

aérea e raiz da brotaçSo principal (Figura 17). As vemas 

começaram a surgir por volta da segunda semana de cultivo e 

aumentaram em nOmero ap6s B semanas. As vemas formadas, nas 

primeiras semanas de cultivo, desenvolveram-se em brotaçees, 

mesmo estando lioadas à brotaç.o principal e,posteriormente, 

foram transferidas para meio de cultivo para induzir o en

raizamento. 

4.8. Indução de enraizamen~o em brotaç5es advent1cias 

(Experimento 9) 

A Tabela 12 apresenta as porcentagens médias 

de enraizamento obtidas em brotações inoculadas em meio 

básico Mi~suplementado com diferentes reguladoresde cresci

mento e suas combinaç5es. 

Verificou-se que o meio suplementado com 2,0 

mg/l de NAA produziu a maior porcentagem de enraizamento 

(58,33%). Este resultado está de acordo com os resultados 

obtidos por MATSUMOTO & YAMAGUSHI (1983) e EDRlSS & BURGER 

(1984). 

o regulador de crescimento, GAs, não promoveu 

O enraizamento em nenhuma concentração utilizada e provocou 

um estiolamento nas brotaç5es. Concentraç5es de NAA abaixo 

de 0,5 mg/l não promoveram o enraizamento. 
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Tabela 12. Porcentagem média de .nraizamente, de bretaçees 

.m meio MT suplementado com v6rios reguladores 

d. crescimento. Avaliaç.o 4 semanas após o inicio 

do cultivo. 

Tratamento 

(mQ/l) 

NAA - 0,0 

NAA - 0,1 

NAA - 0,3 

NAA - 0,5 

NAA - 1,0 

NAA - 2,0 

NAA - 3,0 

NAA - 5,0 

GAs - 1, O 

GA3 - 5, ° 
GAs - 10, ° 
NAA-O,l + IBA-2,0 

NAA-l,O + lBA-2,0 

NAA-5,0 + IBA-2,0 

NAA-5,0 + IBA-2,0 

NAA-5,0 + BAP-O,l 

Enraizamente 

(% ) 

° 
° 
° 

11,11 

22,22 

58,33 

11,11 

11,00 

O 

O 

O 

16,67 

16,67 

25,00 

20,83 

° 

Existem diversos fatores que podem afetar o 

enraizamento de brotações tais como a concentração de macro-

nutrientes no meio de cultura, concentração de sacarose e 

ágar, tipos e concentrações de auxinas. Compostos fenólicos 

podem atuar como cofateres de enraizamento como por exemplo, 
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o floroglucirol. As condiçees de incubaç.o também podem 

afetar o enraizamento. 

Estudos realizados por KITTO & VOUNG (1981) 

na cultivar Citrange Carrizo, mostraram que o NAA favoreceu 

o enraizamento quando comparado com IBA ou IAA. Das con

centraçees de NAA estudadas (0,2; 1,0 e 5,0 mg/I) somente a 

concentraçSo 1,0 mg/l favoreceu a formaç~o de raizes. 

Outros fatores foram estudados, tais como: concentraçSo de 

agar, sacarose, utilizaçSo de suco de laranja, intensidade 

luminosa e fonte de mitrogênio no meio de cultura. Somente 

a diminuição da concentraçSo de agar de 2,0 para 0,5% prOdu

ziu um aumento na resposta ao enraizamento das brotaçees. 

De acordo com os valores apresentados na Ta

bela 12, as porcentagens de enraizamento variaram de O a 

58,33%. PASQUAL (1985) encontrou porcentagens de enraiza-

mento de 12,5% a 96,0% para o cv. Val.ncia e valores de ° a 

63,5% para o cv. Trifoliata nos diferentes meios de cultura 

estudados. ~ possível que,um gen6tipo seja mais respon-

sivo que outro quanto ao enraizamento. 

4.9. Análises his~o16gicas (Experimen~o jO) 

Os explantes utilizados nas análises histo16-

gicas eram cotilédones de embriões nucelares, obtidos in 

vi~ro, com 30 dias de idade s~o mostrados na Figura 15. 
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Cortes transversais da folha cotil.donar, an

tes da inoculaçao no meio de cultura, revelam que a epiderme 

é constitulda por células compactas com nócl.o grande; o 

mes6filo é homogêneo e se caracteriza por apresentar células 

isodiamétricas arranjadas de maneira justaposta; os feixes 

vasculares s~o colaterais (Figura 19, seta a). 

VEUNG et alii (1981) verificaram que quando 

os cotilédones est~o ainda no estado meristemático de cres

cimento, a adiç~o de BAP ao meio de cultura induz novos 

tecidos meristemáticos, porque as células epidérmicas e sub-

epidérmicas não estão completamente diferenciadas, 

então, mais suscetiveis às citocininas ex6genas. 

sendo 

A análise de cortes transversais do explante, 

mantido por 4 semanas em meio de cultura (MT + 3 mg/l de BAP 

+ 2,5 mg/l de NAA), revelou que em algumas áreas, a estru-

tura interna permanecia inalterada, verificando-se apenas o 

acúmulo de amido em algumas células subepidérmicas 

20, seta a). 

(Figura 

Porém, em outras areas, a epiderme e as ca~a-

das subepidérmicas, eram substituídas por um meristema se-

melhante a um câmbio de cicatrização (Figura 21, 

a) • 

Neste meristema neoformado observou-se 

ocorr~ncia de meristem6ides (Figura 22, setas a e b). 

seta 

THORPE & MURASHIGE (1968), por meio de obser-

vaçÕEs histoquimicas, observaram uma forte correlação entre 
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o acOmuto de amido nas c6lulAs e a iniciaçao de primórdios 

vegetativos. Os graos de amido foram observados antes do 

inicio de qualquer desenvolvimento organizado, e nos locais 

de maior ac~mulo, posteriormente, formaram-se primórdios. 

Segundo 05 autores, o tratamento dos tecidos com gibere-

lina evitou o acúmulo e a formaç.o de prim6rdios, possivel-

mente devido" produçao "de novo" da enzima Q-amilase. Em 

trabalho posterior, THORPE & MEXER (1972) constataram grande 

relaç~o entre o acúmulo de amido, o aumento na taxa de res

piraç.o e a formaçao de gemas. 

Ap6s 60 dias em meio de cultura, podia-se Ob

servar várias formaçees ao longo da superfície do explante 

(Figura 23, seta a). 

A análise dos cortes longitudinais do explan

te passando pelas referidas formações revela que estas são 

gemas vegetativas, caracterizadas por apresentarem meriste

ma apical protegido por prim6rdios roliares (Figura 24, seta 

a), gl~ndulas de óleo (Figura 24, seta b). As gemas apresen-

tavam meristema vascular conectado ao explante. 

As análises revelam que a neorormação de ge

mas ocorreu à partir das estruturas meristemáticas comenta

das anteriormente; não houve a formação de calo. Portanto, 

as gemas neoformadas são ex6genas na origem. 

RUMARY et alii (1986) estudaram a formação de 

gemas advent1cias em epic6tilo cultivado in vitro (White & 

Slack Spruce). Os autores observaram 3 fases distintas na 
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formaç.o dos brotos, induç.o da divis.o celular em Areas 

denominadas "alvo"; formaç.o de meristem6ides e, finalmente, 

o desenvolvimento de gemas. Tais observaç5es concordam com 

as anAlises realizadas no presente estudo. 

Os autores acima citados comentam que as di

vis5es celulares ocorriam na periferia do explante levando a 

formaç~o de numerosos meristem6ides e, finalmente, de brotos 

advent1cios. Tais brotos desenvolviam um sistema vascular 

que tornou-se conectado ao sistema vascular do explante. As 

mesmas observaçeEs foram verificadas no presente estu

do. 

Ainda, RUMARY et alii (1986) comentam que a 

indução de gema teve lugar em tecidos do explante sem a for-

mação significativa de calo. Assim, segundo os autores, é 

provável que a fidelidade genética tenha sido mantida nas 

plântulas desenvolvidas. 

PATEl & BERlYN (1982) comentam que as gemas 

formadas nos calos podem mostrar mudanças no niveI de ploi

dia; aquelas formadas diretamente dos explantes são mais 

estáveis geneticamente (PATEl & THORPE, 1984). 

Uma vez que, neste estudo, as gemas se orga

nizaram diretamente no explante sem a proliferação do tipo 

calo, é provável que, a fidelidade genética das plântulas 

formadas tenha sido mantida. 
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As gemas adventlcias podem ocorrer in vivo 

ou in vi~ro em diferentes partes da planta; frequentemente 

se originam de forma indireta a partir de calos, mas também 

diretamente de tecidos mais ou menos diferenciados. Elas 

podem ser de origem endógena ou e~6gena. O nOmero de cé

lulas a partir do qual os prim6rdios das gemas adventícias 

se originam varia de um a muitos. Este ponto é de grande 

importAncia para os trabalhos de melhoramento genético uti

lizando induç~o de mutações, devido à ocorrência de quime

rismo (BROERTJES & VAN HARTEN, 1988). 
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Figura 15. Embrião cotiledonar (a). Cotilédones uti
adventicias (b) (x10). 

Figura 16. Desenvolvimento de brotaçBes advent1cias em co
tilédones de embriBes nucelares (x10). 
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Figura 17. Multiplicação de brotações advent1cias em meio 
suplementado com 3 mg/l de BAP (x 8). 
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Figura 18. Enraizamento de brotações em diferentes meios de 
cultura 4 semanas após o inicio do cultivo. 
(c) MT + NAA (0,5 mg/l); (f) MT + NAA (2,0 
(i) MT + NAA (0,1 mg/l + IBA (2,0 mg/l); (j) 
MT + NAA (1,0 mg/l) + IBA (2,0 mg/l), (1) MT 
+ NAA (1,0 mg/l) + IBA (5,0 mg/l); (m) MT + NAA 
(5,0 mg/l) + IBA (2,0 mg/l). 
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Figura 19. Corte tran s v ersal da folha cotiledon ar, a ntes da 
inoculação no meio de cultura, re velando que a 
epiderme é con stituida por células compactas co m 
núcleo grand e; o mesófilo é homogêneo e se carac
teriza por apresentar células arranjadas de 
maneira justaposta; os feixes vasculares são 
colaterais (16 x 1,25). 
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Figu~a 20. Co~te t~ansversal do explante, mantido po~ 4 se
manas em meio de cultura (MT + 3 mg/l de BAP + 

2,5 mg/l de NAA). Observa-se acúmulo de amido em 
algumas células subepidérmicas (a) (6,3 x 1,6). 
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Figura 21. Corte transversal do explante, mantido por 4 se
manas em meio de cultura (MT + 3 mg/l de BAP + 

2,5 mg/l de NAA). Observa-se que, em algumas 
áreas, a epiderme e as camadas subepidérmicas, 
eram substituídas por um meristema semelhante a 
um câmbio de cicatrização (a) (16 x 1,25). 
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Figu~a 22. Observa-se no meristema neoformado, a ocorrên
cia de meristemóides (a e b) (16 x 1,25). 
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Figura 23. Erotações formadas ao longo da superf1cie do ex
plante (a) ap6s 60 dias em meio de cultura (xl0). 
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Figu~a 24. A análise dos cortes longitudinais do explante 
ap6s 60 dias de cultivo, ~evela a fo~mação de 
gemas vegetativas ca~acte~izadas po~ ap~esenta

rem me~istema apical p~otegido po~ p~im6~dios 

folia~es (a), glândulas de 6leo (b) (6,3 x 1,25). 



•• 10. Ob~.nç.o de protoplastos 

(Exper 1 .. nt.o 11) 

13,1 

Através dos resultados apresentados na Tabela 

13, observa-se que os meios de maceraç.o e lavagem corres

pondentes ao meio 1 (item 3.2.11) foram os mais eficientes 

no isolamento dos protoplastos. O melhor tempo de digestSo 

enzimática foi o de 10 horas após a inoculaç.o dos calos em 

meio de maceraç.o. Os outros tratamentos, que contêm con

centraçees menores de enzimas, aumentaram a produç.o de pro

toplastos de acordo com o tempo de digestão enzimática. O 

tratamento denominado meio 1 causou uma diminuiç.o no número 

de protoplastos obtidos por ml na avaliação realizada após 

15 horas de digestão enzimática (Figura 25). Este fato deve 

ter ocorrido,provavelmente,porque a concentraç~o de celulase 

no meio de maceraç~o deste tratamento era pelo menos 10 

vezes maior que nos outros tratamentos; é provável que, após 

um certo tempo a alta concentraç~o desta enzima provoque 

danos à membrana plasmática dos protoplastos isolados~ dimi-

nuindo o rendimento do tratamento enzimático. Com os outros 

três tratamentos, é posslvel que, aumentando o tempo de di-

gest~o enzimática, o rendimento possa ser maior. Seria, 

ent~o, conveniente realizar um estudo ampliando o tempo de 

digest.o enzimática nestes casos. 



132 

Tabela 13. Rendimento* médio de protoplastos isolados em 

diferentes tratamentos e períodos de dioest~o 

enz imática. 

Tratamentos 10 15 

Meio 1 
5 3,4x10 a 5 10,34x10 a 5 9,16xI0 a 

Meio 2 s 1,96><10 b 
s 6,18x10 b s 8,48><10 a 

Meio 3 
5 0,51><10 c 5 

5,40><10 b 5 8,24><10 a 

Meio 4 s 1,54><10 b 
s 3,60x10 c s 5,29><10 b 

Médias seguidas das mesmas letras n~o diferem significati

vamente entre si pelo teste Tukey - 51.. 

* rendimento = número de protoplastos/grama de calo 

** tempo de digestão enzimática em horas 

5 
N~ de protoplastos x 1 () Igrama de calo 

,!~--~--~----------~----------~ 

tO 

10 15 

Tempo de digestõo .nzlm~tlco (horas) 

Figura 25. Representaç~o gráfica do efeito de diferentes 
tratamentos enzimáticos no rendimento do processo 
de isolamento de protoplastos. 
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A utilizaç~o de pectinase, no lugar de mace

rozyme, outra enzima com atividade pectinolitica, n~o foi 

prejudicial aos protoplastos, neste experimento. VAROI et 

alii (1982) observaram que a enzima macerozyme produziu 

melhores resultados na maioria dos oito cultivares estuda

dos. 

Os meios de maceraç~o e lavagem utilizados no 

tratamento 1 foram extra1dos do protocolo estabelecido para 

protoplastos do cv. Pera (GOLOMAN, 1988). Neste caso, o 

tempo ótimo de digestão encontrado foi de 5 horas. Entre-

tanto, no presente trabalho, verificou-se que este tempo de 

digestão enzimática resultou em um rendimento baixo de pro-

toplastos. Porém, é preciso levar em consideração que nes-

te experimento os calos tiveram origem a partir de nucelos 

cultivados em meios MT contendo 10 mg/l de BAP e, no tra

balho realizado por GOLDMAN (1988), os calos se originaram a 

partir do hipocótilo em meio MT sem suplementação de regu

ladores de crescimento. 

Fatores tais como, combinação apropriada de 

enzimas e tempo de digestão enzimática, devem ser determi

nados empiricamente para cada linhagem de calo (VARDI & GA

LUN, 1988; GROSSER & GMITTER, 1990). 

O principal objetivo deste experimento foi 

verificar qual protocolo e qual o tempo de digestão enzimá

tica resultavam em maior eficiência na obtenção de proto

pIastos, para que fosse possível dar continuidade aos tra-
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balhos com o cultivo de protoplastos e estudo da radiossen-

sitividade dos mesmos. Observou-se que o protocolo estabe-

lecido por GOLOMAN (1988) apresentou os melhores resultados 

nos per1odos de digest~o enzimática estudados. Este pro-

tocolo foi o escolhido para dar prosseguimento aos trabalhos 

com protoplastos e o tempo de digestão enzimática que 

produziu o melhor resultado,foi o de 10 horas. Obteve-se um 

6 rendimento de 1,03x10 protoplastos/grama de calo, o que 

está de acordo com os valores encontrados para protoplastos 

isolados a partir de calos embriogênicos em Citrus (VAROI et 

alii, 1975; GOLOMAN, 1988; HIDAKA & KAJIURA, 1988). 

4.11. Viabilidade dos protoplastos (Experimento 12) 

Para determinar a viabilidade de protoplastos 

isolados, podem ser utilizados corantes como Evans Blue 

(KANAI & EDWARDS, 1973) e fenolsafranina (KARANARATNE & 

SCOTT, 1981) adicionados a uma amostra após purificação. 

Protoplastos intactos são capazes de excluir os corantes, 

enquanto protoplastos quebrados e mortos são permeáveis a 

eles. o azul de metileno é um corante que tem sido ampla-

mente utilizado em protoplastos vegetais. Este corante é 

reduzido por células vivas que se coram em amarelo (HOO-

LEY, 1982, citado por GOLOMAN, 1988). O diacetato de 

fluoresceina (FOA) numa concentração final do reagente de 
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0,01% (p/v) também é bastante utilizado no teste de viabili

dade. O diacetato de fluoresceína é um composto n~o fluo

rescente, n~o polar e bastante permeável através da mem-

brana plasmática. Após absorção, as esterases presentes 

no citoplasma dos protoplastos viáveis, hidrolizam esta 

substância liberando a fluoresceina, que é fluorescente, 

polar e não se movimenta com facilidade através do plasmale-

ma, acumulando-se no citoplasma da célula viva (LARKIN, 

1976). A fluorescência pode ser detectada depois de 5 minu-

tos de reaç~o, através de microscopia de fluorescência. 

No presente trabalho, o estudo de viabilidade 

foi realizado somente em protoplastos isolados de acordo com 

o melhor protocolo estudado no item 4.10 (Experimento 11) 

e que corresponde ao Tratamento 1. 

analisada, logo após a purificação 

A viabilidade foi 

dos protoplastos, 

utilizando-se diacetado de fluoresceina em três diferentes 

concentraçÕEs finais do reagente. Os resultados deste 

experimento estão apresentados na Tabela 14. 

As porcentagens de viabilidade obtidas (80,68 

a 84,031.), logo após a purificação, estão dentro da faixa de 

viabilidade observada por GOLDMAN (1988), que obteve porcen

tagens variando de 79,47 a 89,501. para o cv. Pera~utilizando 

o corante azul de metileno. 
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Tabela 14. Viabilidade dos protoplastos em diferentes di

luições de diacetato de fluorescelna em meio de 

lavagem. 

Diluição Sem Com Viabilidade 
f luorescênc ia fluorescência (% ) 

1:50 :> :> 81,40 1,10x10 a 0,89><10 a a 

1:100 :> :> 
80,68 1,05x10 a 0,85><10 a a 

1:150 :> :> 84,03 1,06><10 a 0,89><10 a a 

Médias seguidas pelas mesmas letras não diferem significa

tivamente entre si pelo teste Tukey - 5%. 

As diluições utilizadas, neste estudo, não 

diferiram entre si estatisticamente, podendo ser utilizada a 

diluição de 1:150 ou a concentração final de 0,0061. (p/v) de 

diacetato de fluoresceina (FDA). 

BURGER & HACKETT (1982) demonstraram que a 

viabilidade dos protoplastos analisada imediatamente após o 

isolamento pode~não necessariamente, refletir a capacidade 

dos protoplastos de sobreviver após um período de tempo em 

meio de cultura. Estes autores verificaram que uma por-

centagem de 201. de viabilidade dos protoplastos após 13 dias 

do isolamento (assegurada pelo FDA) coincidiu com a efi-

ciência de plaqueamento dos mesmos após 20 dias de cultivo, 

isto indica que,o diacetato de fluoresceina é um indicador 

confiável da viabilidade dos protoplastos. 



137 

4.12. Cui~ivo de pro~oplas~os (Experimen~o 13) 

A concentraç~o osmótica do meio de cultivo e 

a densidade de plaqueamento dos protoplastos s~o conside

rados fatores muito importantes na obtenç~o de sucesso na 

cultura de protoplastos (VAROI & GALUN, 1988). 

No presente trabalho, os protoplastos foram 

inoculados em meios contendo diferentes concentraç~s de 

sacarose e manitol e nas densidades de 5xl0· e 10~ pro to-

plastos/ml (item 4.10 - Experimento 11). N~o se observou a 

formaç~o de parede e nem divis~o dos protoplastos em nenhum 

dos tratamentos estudados. Após uma semana de cultivo, os 

protoplastos estavam em perfeitas condiç~es,porém, a partir 

da segunda semana muitos fragmentos e organelas foram obser

vados no meio de cultura. 

Nos meios de cultura com concentraç~o osmó

tica (0,3-0,4 M),em qualquer uma das duas densidades estu

dadas, observou-se que os protoplastos absorveram água au

mentando seu volume (Figura 27) e,posteriormente, ocorria o 

rompimento da membrana plasmática com a liberação das orga

nelas no meio de cultura. Nas concentraç~es osmóticas maio

res (0,5-0,7 M) e densidade de 10~ protoplastos/ml foi onde 

se observou protoplastos com melhor aparência (Figura 26) 

até a segunda semana. Na terceira semana de avaliação, ini-

ciou-se degeneraç~o dos protoplastos em todos os meios de 

cultura e densidades de plaqueamento estudados. 
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Outros fatores~além dos citados acima, podem 

estar influenciando o desenvolvimento dos protoplastos • 

• 

Figura 26. 

• 

o 

Protoplastos 
tendo 0,45 M 
densidade de 
ap6s 15 dias 

inoculados em meio de 
de manitol e 0,15 M 
plaqueamento de 105 

de cultivo. 

cultura con
de sacarose e 
protoplastos/ml 
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Figu~a 27. Protoplastos inoculados em meio de cultura con
tendo 0,25 M de manitol e 0,15 M de sacarose e 
densidade de 105 protoplastos/ml, após 15 dias de 
cultivo. 

A utilização de um gradiente de sacarose-ma-

nitol durante o processo de purificação dos protoplastos, 

tém sido ~ecomendada para a purificação dos protoplastos 

derivados de calo. Esta técnica está descrita com detalhes 

nos trabalhos de TUSA et alii (1990) e GROSSER & GMITTER 

(1990). 

Este processo reduz a quantidade de fragmen-

tos e protoplastos danificados e não viáveis, fatores estes 

que podem ter um efeito negativo no cultivo dos protoplas-

tos. 
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Um meio de cultivo descrito por GROSSER & 

GMITTER (1990), bastante rico em nutrientes, foi recomendado 

para todas as lavagens no processo de purificaç~o e também 

para o cultivo de protoplastos dos genótipos mais recal

citrantes. 

Estudos utilizando a técnica de purificaç~o 

dos protoplastos com um gradiente de sacarose-manitol e o 

cultivo dos protoplastos em meio de cultivo mais elaborado 

podem ser realizados nos protoplastos, obtidos no presente 

trabalho,no sentido de se obter sucesso na regeneraç~o da 

parede celular, divis~o celular e regeneraç~o de plantas a 

partir destes. 

4.13. Radiossensitividade dos diferentes materiais 

4.13.1. Radiossensitividade do tecido nucelar 

(Experimento 14) 

o efeito da radiação gama sobre a formação de 

embrióides,a partir de nucelos,é apresentada na Tabela 15. 

As avaliações foram realizadas após 6 e 8 semanas de cul

tivo; entretanto, inspeções foram realizadas semanalmente na 

cultura permitindo observar que a radiação aumentou a fase 

"lag" dos nucelos quanto à formação de embriÓides. Na tes-
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temunha iniciou-se formaç~o de embri6ides após a terceira e 

quarta semanas de cultivo,enquanto os nucelos irradiados co

meçaram a formar embrióides a partir da sexta semana de cul-

tivo quando foi realizada a primeira avaliaç~o. Após oito 

s emanas de cultivo, n~o se observou diferença nas porcenta

gens de nucelos responsivos nas doses de 20 a 80 Gy. As 

doses de 20 e 40 Gy formaram praticamente o mesmo número de 

embrióides por nucelo responsivo. As doses acima de 100 

Gy foram letais, n~o se observando a formação de embrióides 

nestes tratamentos. Este efeito também foi observado no 

trabalho realizado por SPIEGEL-ROY & KOCHBA (1977a). 

Segundo SPIEGEL-ROY & KOCHBA (1977a), os nu-

celas são muito sens1veis à irradiação. Entretanto, estes 

autores verificaram que as doses de 5 e 10 Gy promo-

veram um estimulo na embriogênese neste tecido. Este efeito 

não foi observado no trabalho realizado por PASQUAL (1985) 

que utilizou as mesmas doses do trabalho dos autores cita

dos acima, no cv. Valência. 

No presente trabalho, os nucelos foram irra

diados juntamente com o meio de cultura,onde foram mantidos 

durante o período de cultivo, baseando-se no trabalho de 

PASQUAL (1985), que não verificou efeito prejudicial aos 

nucelos quando estes e o meio de cultivo foram irradiados em 

comparação com os resultados obtidos quando somente o 

nucelo foi irradiado. Esta prática também facilita o pro-

cesso de tratamento mutagênico em nucelos. 
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Tabela 15. Efeito da radiaç~o Qama na formaç~o de embrióides 

em nucelos. Avaliaç~s realizadas 6 e 8 semanas 

após o tratamen~o mutaQênico. 

N° de Nucelos No médio 

Doses nucelos responsivos ('X) 
de embriói-
des/nucelos 

(Gy) com em-
6 8 responsivos 

bri6ides semanas semanas (± S) 

° 8 (28) 21,41 28,57 4,25 ± 2,05 

20 2 (28) 7,14 7,14 6,00 ± 1,41 

40 2 (28) 7,14 7,14 6,50 ± 0,70 

60 2 (28) 0,00 7,14 2,00 ± 0,00 

80 2 (28) 3,57 7,14 3,50 ± 0,70 

100 ° (28) 0,00 0,00 0,00 

120 ° (28) 0,00 0,00 0,00 

140 ° (28) 0,00 0,00 0,00 

160 O (28) 0,00 0,00 0,00 

Foram utilizados frutos com 12 semanas de 

idade e em alguns deles se observou que já havia a existên-

cia de embrióides no estádio globular (em média 3 embriói-

des I semen te ) . Estes embrióides foram retirados dos nucelos 

para garantir que os embrióides se formariam somente após o 

tratamento mutagênico. Talvez, este fato tenha influencia-

do no potencial de resposta destes nucelos. STARRANTINO & 

RUSSO (1976-1977) utilizaram frutos com 100-120 dias de 

idade para extração de nucelos. PASQUAL (1985) utilizou 
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frutos com 12 semanas de idade do cv. Valência e GOLDMAN 

(1988) utilizou frutos com 10-12 semanas de idade no cv. 

Pera, devido à dificuldade de se extrair nucelos sem dani-

ficá-los, de frutos mais jovens. Porém, com o emprego da 

metodologia de extraç~o,utilizada no presente estudo, talvez 

seja possível evitar maiores danos aos nucelos, 

de frutos mais jovens possam ser utilizadas. 

e sementes 

Verificou-se, no presente estudo, que o au-

mento das doses de radiac~o causou uma reduç~o na porcenta

gem de enraizamento e um aumento na porcentagem de anorma-

lidades (Tabela 16). Embora a porcentagem de anormalidades 

não esteja diferindo entre os tratamentos em que se utilizou 

a irradiação, verifica-se que as doses acima de 40 Gy 

causaram uma grande reduç~o no número de embri6ides obtidos 

e no enraizamento destes embri6ides. Doses de 20 a 40 Gy 

seriam indicadas para o tratamento mutagênico, levando-se em 

consideração a necessidade de se aumentar o número de 

nucelos a serem tratados. 

PASQUAL (1985) recomenda a dose de 10-20 Gy 

para indução de mutaçees no cv. Valência, aplicada a nuce-

los por ocasião da inoculação ou uma semana depois. STAR-

RANTINO & RUSSO (1976-1977) trabalharam com nucelos 

extraídos de frutos irradiados com as doses 20 e 40 Gy e 

verificaram que a porcentagem de nucelos responsivos compa-

rada com a testemunha foi praticamente a mesma e era de 

cerca de 27,51. dos nucelos cultivados. Provavelmente, a 
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irradiaç~o dos frutos esteja causando menos dano aos nuce-

los que a irradiaç~o direta destes explantes. 

Tabela 16. Desenvolvimento de embri6ides individualizados 

oriundos de nucelos submetidos a diferentes doses 

Doses 

(Gy) 

° 
20 

40 

60 

80 

100 

120 

140 

160 

de radiaç~o gama. Avaliaç~o realizada 60 dias 

ap6s a inoculaç~o dos embri6ides no estádio g10-

bular. 

N° de Raizes Anormalidades p lântu 1 as 
embrióides normais 
obtidos 

( 'l. ) ( 'l. ) 
( I. ) 

34 58,80 76,45 23,52 

12 41,67 83,33 16,67 

13 38,46 34,60 15,38 

4 0,00 100,00 0,00 

7 18,56 85,68 14,28 

° 28,56 85,68 0,00 

° 0,00 0,00 0,00 

° 0,00 0,00 0,00 

° 0,00 0,00 0,00 
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Calos obtidos a partir de nucelos cultivados 

em meio NT suplementado com 8AP (10 mg/l) foram utilizados 

neste experimento. Estes calos, quando mantidos neste mesmo 

meio de cultivo, se proliferam e n~o formam embri6ides, man-

tendo assim, uma composiç~o uniforme. Este fato os tornam 

diferentes daqueles mantidos em meio MT sem reguladores de 

crescimento, onde embri6ides se diferenciam tornando o calo 

um tecido com composiç~o bastante heterogênea, onde além das 

células, existem pr6-embrióides e embri6ides em vários es-

tádios de desenvolvimento, diminuindo a probabilidade de 

obtenção de mutantes s61idos~ após tratamento com agentes 

mutagénicos. 

Ap6s o tratamento com diferentes doses de 

raios gama, os calos foram inoculados em meio MT contendo 50 

g/1 de lactose e 500 mg/1 de EM. Os embri6ides~ assim for-

mados foram transferidos ainda no estádio g10bula~ para meio 

MT suplementado com 500 mg/l de EM e 50 g/1 de sacarose, 

onde observou-se o desenvolvimento destes embri6ides. Os 

embri6ides que se desenvolveram até o estádio cotiledonar 

foram inoculados em meio fresco, contendo a mesma constitui-

ç~o do meio anterior, 

plantas. 

para germinaç~o e regeneraç~o de 

A Tabela 17 mostra o efeito de diferentes do-
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ses de radiaç~o gama no crescimento dos calos e na dife

renciaç~o de embrióides a partir destes, 40 dias após o 

tratamento mutagênico. Observa-se que o peso médio/calo 

diminuiu com o aumento da dose de radiaç~o. Na dose de 180 

Gy,os calos apresentavam um aspecto necrosado e n~o forma-

ram nenhum embrióide. A dose de 150 Gy diminuiu drastica-

mente o número de embrióides por calo. Verificou-se que o 

número de embrióides por calo foi maior nas doses de 30 a 

120 Gy,embora não diferissem significativamente da testemu-

nha. A dose de 30 Gy apresentou o maior número de 

embrióides por calo. 

Tabela 17. Efeitos de diferentes doses de radiação gama no 

crescimento de calos e diferenciação de embri6i

des a partir destes.Avaliação 40 dias após o 

inicio do cultivo. 

Doses Peso médio/calo Número médio 

(Gy) (mg) de embriões/calo 

O 239,39 a 935,95 a 

30 207,47 a 2.551,41 a 

60 151,40 b 2.280,63 a 

90 103,93 c 1.984,75 a 

120 84,27 cd 1.002,30 a 

150 44,34 de 22,11 b 

180 38,71 e 0,00 c 

Médias seguidas de letras iguais não diferem significati

vamente entre si pelo teste Tukey - 51.. 
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A diminuiç~o do peso dos calos,com o aumento 

da dose de radiaç~o,está de acordo com o que foi observado 

por KOCHBA & SPIEGEL-ROY (1977c). Estes mesmos autores 

observaram um aumento no número de embrióides/calo a parfir 

da dose de 40 Gy até a dose de 200 Gy, sendo que o efeito 

máximo foi conseguido com a dose de 160 G~com uma intensi-

dade de 8S0 Gy/h. 

ó Skoog , citado por SPIEGEL-ROY & KOCHBA 

(1973), mostrou que os raio-X inativam auxinas. A diminuiç~o 

do peso dos calos tem sido associada à inativaç~o das auxi-

nas endógenas nos calos irradiados. Esta inativaç~o ou 

reduç~o dos níveis endógenos de auxinas nos calos irradiados 

também está associada ao aumento do número de embrióides 

após tratamento mutagênico. 

KOCHBA & SPIEGEL-ROY (1977c) irradiaram calos 

com diferentes doses até 300 Gy e,posteriormente7 inocularam 

em meio contendo diferentes concentrações de IAA e observa-

ram que certas concentrações de IAA aumentaram a prolife-

ração de embri6ides nas doses mais altas de radiação. Se-

gundo estes autores y a irradiação com as mais altas doses9 

pode ter reduzido o nível de auxina a um nível sub6timo e a 

adição de IAA estaria promovendo a embriogênese,em tais con-

dições. 

ó SKOOG, F. 
growth. 

The effect of X-irradiation on auxin and plant 
F. Cell. Compo. Physiol., 1: 207, 1935. 
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Os embri6ides,obtidos no presente estudo, 

foram transferidos para meio básico de cultivo MT, no 

estádio globular (1-2 mm de diâmetro). Observaç~es foram 

realizadas sobre a porcentagem de embri6ides que se desen-

volveram até o estádio cotiledonar, de embri6ides que ger-

minaram formando raizes e plantas normais e a porcentagem de 

anormalidades encontradas nos embri6ides e plantas. Todos 

estes resultados estão apresentados nas Tabelas 18 e 19. 

Tabela 18. Desenvolvimento de embri6ides invidualizados 

oriundos de calos submetidos a diferentes doses 

Doses 

(Gy) 

O 

30 

60 

90 

120 

150 

180 

de radiação. Avaliação realizada 30 dias ap6s 

a inoculação dos embri6ides no estádio globu

lar. 

N° de em- Estádio Estádio 
bri6ides trans- globular cotiledonar 
feridos { 1-2mm4» (%) (%) 

164 51,82 48,16 

194 84,53 15,46 

226 63,40 34,59 

269 73,23 26,76 

337 78,33 21,66 

198 81,31 18,68 

O O O 
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Tabela 19. Germinaç50 de embri6ides desenvolvidos, oriun

dos de calos submetidos a diferentes doses de 

radiaç50 gama. Avaliação realizada 30 dias ap6s a 

inoculaç50 dos embri6ides no estádio cotiledonar. 

No de 
Plântulas Doses embri6ides Raiz Anormalidades 

transferidos normais 
(Gy) 

no estádio 
( I. ) ( I. ) ( I. ) 

cotiledonar 

O 79 55,69 62,00 37,97 

30 30 13,33 76,63 23,33 

60 78 21,51 75,51 24,46 

90 72 17,94 81,42 17,94 

120 73 32,88 72,52 27,40 

150 37 40,05 72,90 27,00 

180 O O O O 

Pode-se notar na Tabela 18, que a maior por-

centagem (48,161.) de embri6ides,que se desenvolveram até o 

estádio cotiledonar, ocorreu na testemunha. A radiação 

pode ter afetado a capacidade dos embri6ides de completarem 

seu desenvolvimento. KOCHBA & SPIEGEL-ROY (1977c) verifi-

caram que a adição de IAA aos calos irradiados promoveu um 

melhor desenvolvimento dos embri6ides em plantas. Possivel-

mente, no presente trabalho, a irradiação tenha causado uma 

redução no nível de IAA causando assim uma redução na 

capacidade de desenvolvimento destes embri6ides. 
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A porcentagem de enraizamento também sofreu 

assim como a porcentagem de 

plântulas normais, como se observa na Tabela 19. Anormali-

dades são frequentemente observadas nos embri6ides obtidos 

de cultura de nucelos e calos (GMITTER & MOORE, 1986), sem 

tratamento mutagênico. Segundo estes autores, a porcen-

tagem de embri6ides que apresentam capacidade de desen-

volverem plantas adultas pode variar de acordo com o culti

var estudado; para o cv. Hamlin (C. sinensis) eles encontra

ram o valor de 351. de embri6ides que se desenvolveram até 

estádios mais avançadas e destes 481. germinaram. Encon-

trou-se, no presente estuda, uma porcentagem de 37,971. de 

embri6ides~que já haviam atingido a estádio madura (cotile-

danar expandido) e se desenvolveram em plântulas, na teste-

munha. Alguns embri6ides formaram raizes mas n~o desenvol-

veram a parte aérea da planta. Anormalidades tais coma 

cotilédones múltiplos,fundidos e fasciados foram encontrados. 

Alguns embrióides desenvolveram parte aérea anormal com 

epicótilo fasciado ou gemas apicais múltiplas. 

As anormalidades foram observadas em todas as 

doses de radiaç~o estudadas. As doses de 30 a 150 Gy apre-

sentaram porcentagens de plantas anormais bastante seme

lhantes conforme as resultadas apresentadas na Tabela 19. 

KOCHBA et alii (1982) utilizaram doses 

de 80, 120 e 160 Gy a uma taxa de dose de 800 Gy/h e ve

rificaram que estas doses aceleraram o processa de seleção 
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em calos embriogênicos do cv. Shamouti para salinidade. A 

dose de 120 Gy produziu o melhor resultado quando se utili-

zou 10 g/l de NaCl no meio de cultura. 

No presente estudo, verificou-se que a dose 

de 120 Gy produziu um número médio de embri6ides (1.002,30) 

que não diferiu estatisticamente do valor obtido na teste-

munha. A dose de 150 Gy produziu uma redução drástica no 

número médio de embri6ides formados por calo (22,11). Este 

fato deve ser considerado, pois uma dose que cause tal redu-

ção não é conveniente. , muitas mutações induzidas nas 

células dos calos podem ser perdidas v se estas células 

não tiverem capacidade de formar embri6ides. Assim sendo, a 

dose de 120 Gy pode ser recomendada para a indução de 

mutações em calos embriogênicos de citros. 

4.13.3. Radiossensitividade em protoplastos 

(Experimento 16) 

A Tabela 20 mostra os resultados obtidos após 

a exposição dos protoplastos a diferentes doses de radiação 

gama. 

A Figura 28 mostra a curva de sobrevivência 

dos protoplastos do cv. Pera ( C. sinensis) .. em relação à 

testemunha. Os protoplastos foram expostos à radiação 

imediatamente após o isolamento. A sobrevivência é ex-

pressa como a porcentagem de protoplastos viáveis através do 
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uso de diacetato de fluoresceina,ap6s 24 horas do trata-

mento mutagênico. 

I 
I 
I 
I 

°oL-------~----~80------~~----~eo· 

OH_ (IV) 

Figura 28. Representação gráfica da porcentagem de 
dade de protoplastos em diferentes doses 
diação gama, em relação à testemunha 

viabili
de ra-

o valor da LDso (dose que causa 50% de leta-

lidade) nas condições em que o experimento foi realizado, 

situa-se ao redor de 41 Gy. Esta dose é maior que os va-

lares de 34 e 37,5 Gy encontrados por VARDI et alii (1975) 

para o cv. Shamouti e GOLDMAN (1988) para o cv. Pera, res-

pectivamente. Estas diferenças podem ser explicadas, tal-
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vez, devido as diferentes metodologias utilizadas nestes 

trabalhos. Neste estudo, os protoplastos foram irradiados 

logo em seguida ao isolamento, enquanto VARDI et alii (1975) 

e GOLDMAN (1988) o fizeram 42 horas ap6s o isolamento. Se-

gundo GALUN & RAVEH (1975) que trabalharam com protoplastos 

de Nicotiana, ocorre um aumento abrupto na radiossensitivi-

dade em protoplastos irradiados ap6s um ou dois dias do 

isolamento, em relação ao tratamento mutagênico realizado 

logo ap6s o isolamento. 

Tabela 20. Viabilidade dos protoplastos submetidos a dife

rentes doses de radiação gama. 

Doses Sem Com Viabilidade 

(Gy) fluorescência fluorescência ( I. ) 

O • 10,32x10 a • 6,35x10 a 64,80 

15 • 10,04x 10 a 
.. 

5,96x10 ab 61,48 

30 • 10,18x10 a • 3,92><10 ab 38,00 

45 • 10,62x10 a • 3,36x10 ab 30,82 

60 • 10,14x10 a .. 
2,08x10 b 20,76 

Médias seguidas das mesmas letras não diferem significa

tivamente entre si pelo teste Tukey - 51.. 
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GOLDMAN (1999) também observou, em seu traba

lho, uma diminuiç~o na sensitividade dos protoplastos em 

todas as doses utilizadas em relaç~o ao trabalho de VARO! et 

alii (1975). Talvez, este fato esteja relacionado com o 

gen6tipo da planta estudada, uma vez que o genótipo é um dos 

fatores que influenciam na sensitividade à irradiaç~o. 

No trabalho realizado por VARO! et alii 

(1975), os protoplastos foram irradiados juntamente com o 

meio de cultura e ali mantidos durante todo o tempo de cul

tivo. A avaliaç~o foi realizada após 4 semanas de cultivo 

fazendo-se a contagem do número de colônias de células 

formadas. GOLOMAN (1988) utilizou o corante azul de meti-

leno para avaliar a viabilidade dos protoplastos, 24 horas 

após o tratamento mutagênico,e estabeleceu a porcentagem 

de sobrevivência em relação à testemunha. 

Apesar das diferentes metodologias emprega

das, constatou-se que as respostas à irradiação foram bas

tantes próximas, embora, uma pequena redução na radiossen

sitividade tivesse sido observada,no presente estudo, quando 

se faz uma comparação com os trabalhos realizados por VARDI 

et alii (1975) e GOLDMAN (1988). 

~ possivelyentão, realizar o tratamento muta

gênico e imediatamente após a irradiação utilizar o corante 

diacetado de fluoresceina para estudar a viabilidade dos 

mesmos. 
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•• 13 ••• Radiossensilividade em colilédones de 

embri~es nucelares (Experimenlo 17) 

A Tabela 21 apresenta a porcentagem de ex-

plantes responsivos e número médio de brotaç5es por explante 

responsivo em cotilédones de embri5es nucelares expostos a 

diferentes doses de radiaç~o gama. 

Tabela 21. Efeito de diferentes doses de radiaç~o gama na 

formaç~o de brotaç~es advent1cias em cotilédones 

de embri5es nucelares. Avaliaç~o 90 dias após o 

tratamento mutagênico. 

Explantes responsivos No médio de brotaçÕE'sl 
Doses ( 'l. ) 

em relação ao 
explante responsivo 

(Gy) observada 
controle=100 

(± S) 

° 55 100,0 8,78 ± 3,84 

10 55 100,0 10,10 ± 2,83 

20 50 90,9 8,86 ± 4,33 

30 50 90,9 5,96 ± 4,52 

40 45 81,8 8,50 ± 3,53 

50 30 54,6 5,00 + 1,22 

60 10 18,2 0,60 ± 0,89 

70 10 18,2 0,60 ± 0,89 

80 5 9,1 1,00 ± 2,23 

90 5 9,1 0,40 ± 0,89 
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A dose de 50 Gy provocou uma reduç~o na por

centagem de explantes responsivos, em relaç~o ao controle 

(54,591.). e no nÚmero médio de brotaç5es/explante responsivo, 

em relaç~o às doses menores que 50 G~utilizadas no presente 

estudo. Além disto, não produziu uma grande reduç~o na for

mação de brotaç5es,como se observou nas doses maiores. Por 

esta raz~o, pOde-se recomendar esta dose na induç~o de mu

tações a partir de gemas adventicias, obtidas. em cotilédo

nes de embri5es nucelares. 

O interesse nas brotaç5es adventicias como um 

meio de produzir mutantes sólidos, isto é, sem quimerismo, 

em partes irradiadas de uma planta, começou com experimentos 

em Saintpaulia. Folhas destacadas de vários cultivares de 

violeta africana foram irradiadas e, após o enraizamento e 

subsequente produção de plântulas adventicias in vivo, 

observou-se a produção de plantas completamente normais e de 

mutantes não quiméricos. Segundo BROERTJES & VAN HARTEN 

(1988), a explicação para o aparecimento de uma grande por

centagem de plantas não quiméricas, se deve ao fato de que a 

nova brotação pode ter se originado de uma única célula da 

epiderme. 

No presente estudo, verificou-se (item 4.9) 

que as gemas neoformadas são exógenas na origem, isto é, têm 

origem nas camadas epidérmica e subepidérmicas dos coti-

lédones. Não foi possivel evidenciar se as brotações tive-

ram origem unicelular ou multicelular. 
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Entretanto, existem várias formas de se evi

tar a formaç~o de quimeras mesmo nas situações em que as 

gemas se formam a partir de mais de uma célula {BROERTJES & 

VAN HARTEN, 1988}. 

VENVERLOO et alii (1983) colocaram que 

mesmo se a área apical de uma gema advent1cia for formada 

por células descendentes de mais de uma célula epidérmica, 

o resultado final pode ser comparável à situaç~o com uma 

única célula. Isto porque, se o ápice é um sistema 

dinâmico, muitas células do domo apical podem deixar o ápice 

e se incorporar nas folhas e ramos. Ent~o, o ápice por si 

s6 pode, finalmente, consistir indiretamente de células 

descendentes de uma única célula epidérmica. Podendo-se 

desta forma, dar origem a um mutante s6lido ap6s tratamento 

mutagênico. 

4.14. Considerações gerais e perspec~ivas futuras 

Os estudos realizados no presente trabalho, 

tinham como objetivo adaptar diferentes metodologias de 

cultura de tecidos para o cv. Pera (Citrus sinensis L. 

Osbeck), visando,principalmente,a aplicação destas técnicas 

em trabalhos com indução de mutações. 
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A embriogênese somática em citros ocorre via 

direta e indireta e os embri6ides têm origem unicelular 

(BUTTON et alii, 1974; KOBAYASHI et alii, 1981). Portanto, 

nucelos e calos embriogênicos constituem-se em materiais 

adequados para se evitar a ocorrência de quimerismo, após o 

tratamento mutagênico. Protoplastos também constituem-se em 

excelentes materiais para se trabalhar com induç~o de mu

taç~s pois s~o células isoladas com maior homogeneidade de 

penetração do agente mutagênico e do agente seletivo, no 

caso de se estar trabalhando com seleção in vi~ro. 

A obtenção de calos com rápida formação, pro

liferação e grande potencial embriogênico, é, então, o ponto 

de partida para a aplicação de diferentes técnicas que podem 

auxiliar no melhoramento das espécies citricas. 

No presente trabalho, obteve-se a formação e 

proliferação de calos nucelares~ mais rapidamente, em meio 

básico MT suplementado com 10 mg/l de BAP e 500 mg!l de EM 

(Experimento 2). Estes calos apresentavam uma composição 

bastante homogênea (Figura 4), pois não se observa a for-

mação de embri6ides quando mantidos neste mesmo meio de 

cultivo, notando-se apenas a proliferação de calos. Este é 

um aspecto bastante importante a ser considerado em traba

lhos com indução de mutações e isolamento de protoplastos 

a partir de calos nucelares. 

Os calos nucelares,obtidos no meio MT sem 

reguladores de crescimento (Experimento 2) ,apresentavam um 
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crescimento lento e uma composiç~o bastante heterogênea, 

isto é, além da proliferaç~o de calos, observava-se em-

bri6ides em diferentes estádios de desenvolvimento tornando-

se dif1cil a separação de calos e embri6ides. Quando estes 

calos foram transferidos para diferentes meios de cultura 

(Experimento 5) o número de embri6ides/calo diminuiu em 

alguns tratamentos e verificou-se que o meio com 1,0 mg/l de 

CIN e 0,1 mg/l de IAA favoreceu a proliferação de calos, 

embora, houvesse uma pequena proliferação de embri6ides 

nestes calos. Foi verificado,também, que este meio de cul-

tura produziu o maior efeito na habituação dos calos embrio-

gênicos (~xperimento 6). Portanto, estes calos constituem-

se também, em um bom material para se trabalhar com indução 

de mutações e isolamento de protoplastos. 

o meio suplementado com BAP (10 mg/l) também 

resultou na habituação dos calos. A habituação é consi-

derada uma característica importante em calos que vão dar 

origem a protoplastos, pois segundo GROSSER & GMITTER 

(1990), a divisão dos protoplastos s6 foi observada em pro

toplastos obtidos a partir de calos embriogênicos habitua-

dos. Os calos,obtidos neste meio de cultura~foram transfe-

ridos para meio suplementado com lactose 50 gll e 500 g/l de 

EM (Experimento 3), onde se observou a grande capacidade em

briogênica destes calos. 

Parte dos embri6ides~obtidos neste meio de 

cultura,desenvolveram-se em plantas (Experimento 4), sendo 
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que o meio suplementado com 1,0 mg/l de CtN e 0,1 mg/l de 

IAA favoreceu a formaç~o de parte aérea e raiz. Observou-se 

o desenvolvimento anormal de vários embri6ides formando 

cotilédones fundidos, múltiplos e fasciados. 

Anormalidades na morfologia externa dos em

bri6ides têm sido constantemente relatadas também para ou

tras espécies de plantas (AMMIRATO, 1985). 

Como foi observado no Experimento 15, dos em

briões inoculados no estádio globular (1-2 mm de diâmetro), 

521. permaneceram neste estádio e n~o se desenvolveram em 

estádio maduro~ a partir do qual ocorre a germinação e a re-

generação de plantas. Estudos devem ser realizados no sen-

tido de aumentar a porcentagem de embri6ides globulares que 

conseguem atingir estádios mais avançados de desenvolvi-

mento. As anormalidades observadas em ~otilédones e 

plântulas e as porcentagens de plântulas normais foram bas

tante semelhantes,tanto na embriogénese diretamente a partir 

dos nucelos como na embriogênese indireta. 

Dando prosseguimento aos trabalhos, pro to-

plastos foram isolados de calos nucelares obtidos em meio 

com BAP. O rendimento obtido no isolamento dos protoplas

tos foi de 1,03 x 106 protoplastos/grama de calo e a via-

bilidade dos mesmos foi de 841.. Estes valores estão de 

acordo com aqueles encontrados na literatura (GOLDMAN, 1988 

e HIDAKA & KAJIURA, 1988). Futuros trabalhos devem ser con-

centrados na obtenç~o de um meio de cultura e condiçÕEs de 
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cultivo que favoreçam a divis~o e regeneraç~o de plantas a 

partir de protoplastos, pois,no presente trabalho, n~o se 

obteve sucesso nesta etapa, nas condições em que o cultivo de 

protoplastos foi realizado. 

A importância dos protoplastos para estudos 

genéticos e de melhoramento das espécies c1tricas tem sido 

amplamente destacada na literatura (VAROI & GALUN, 1988; 

GROSSER & GMITTER, 1990; TUSA et alii, 1990). Além dos vá-

rios h1bridos somáticos já conseguidos (GROSSER & GMITTER, 

1990) através da fus~o de protoplastos, em estudos mais 

recentes, obteve-se a regeneração de plantas transgênicas a 

partir da transformação direta dos protoplastos (VARDI et 

alii, 1990). Outra técnica,utilizada com sucesso em pro to-

plastos de citros,é a obtenção de c1bridos (VARDI et alii, 

1987). Os cibridos têm vantagens sobre os h1bridos somá-

ticos, pois n~o s~o tetrap16ides e podem ser utilizados em 

cruzamentos com outros cultivares e espécies em um programa 

de melhoramento. 

Os estudos realizados sobre a radiossensiti-

vidade dos diferentes materiais, no presente trabalho, per-

mitiram obter doses recomendáveis a serem utilizadas em 

futuros trabalhos, aliando as técnicas de indução de muta-

ÇÕES e seleção in vi~ro, por exemplo. A obtenção de plân-

tulas resistentes à salinidade em cultura de calos em citros 

por BEN-HAYYIN & GOFFER (1989) estimula o emprego da 

técnica de seleção in vi~ro para a seleção de outras carac-
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terlsticas posslveis de serem selecionadas por este proces-

so. O tratamento mutagênico seria utilizado para aumentar a 

frequéncia das mutaç~es para as características deseja-

das. 

No presente estudo, também se verificou a 

possibilidade de obtenç~o de brotaç~es adventicias a partir 

de cotilédones de embri~s nucelares. O meio de cultura 

suplementado com 0,5 mg/l de BAP e 1,0 mg/l de NAA foi o que 

, 
apresentou melhores resultados quanto a induç~o de brota-

ç~es e os meios suplementados com 3,0 mg/l de BAP e 2,0 mg/l 

de NAA foram os que apresentaram melhores resultados na 

multiplicaç~o e enraizamento das brotações, respectivamente. 

Esta técnica se constitui em uma forma adequada para a 

micropropagaç~o de plantas, pois a formaç~o da brotaç~es 

ocorre diretamente do explante e,provavelmente, é mantida a 

fidelidade genética. GROSSER & GMITTER (1990) descreveram 

uma técnica semelhante a esta a partir de embrióides obti-

dos de hibridação somática e que não se desenvolveram em 

plantas. Tais embrióides foram divididos em partes e 

inoculados em meio de cultura contendo 2,5-5,0 mg/l de BAP. 

Este processo garantiu a formação de inúmeras plantas a 

partir dos embrióides provenientes da fusão de protoplas-

tos. 

A técnica de obtenção de brotações advent1-

cias constitui-se num material com grande potencial para se 

trabalhar com indução de mutações, pois o tratamento muta-



163 

gênico,antes da induç~o da formaç~o das gemas,pode resultar 

em plantas que n~o apresentam quimerismo. 
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5. CONCLUSÕES 

Os resultados obtidos nas condições em que 

foi realizado o presente trabalho permitem as seguintes 

conclusões: 

a) Foi possivel obter calos embriogênicos di

retamente dos nucelos cerca de 60 dias ap6s a inoculação dos 

mesmos em meio básico MT suplementado com BAP (10 mg/l); 

b) Os calos cultivados em meio de cultura MT 

suplementado com 1,0 mg/l de CIN e 0,1 mg/l de IAAj 0,1 mg/l 

de CIN e 0,5 mg/l de IAA e 10 mg/l de BAP, 

bituados. 

tornaram-se ha-

c) A adição de IAA ao meio de cultura MT 

diminuiu o número de embri6ides por nucelos, porém não su

primiu totalmente o aparecimento destes; 
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d) A CIN (1,0 mg/I) foi benéfica à formaç~o 

de embri6ides a partir dos nuceIos; 

e) A adiç~o de lactose (50 g/I) e EM (500 

mg/I) em meio básico 'MT' promoveu sensivelmente a 

embriogênese em calos nucelares; 

f) Embri6ides inoculados em meio básico MT 

contendo 1,0 mg/l de CIN e 0,1 mg/l de IAA apresentaram o 

melhor desenvolvimento, atingindo o estádio de plântula; 

g) Gemas adventícias foram induzidas em meio 

MT contendo diferentes concentrações de NAA e BAP, porém, as 

melhores concentrações 

NAA; 

foram 0,5 mg/l de BAP e 1,0 mg/l de 

h) Todas as concentrações de BAP promoveram a 

multiplicação das brotações adventícias, porém a melhor 

resposta foi obtida com a concentração de 3 mg/l deste 

hormônio. O enraizamento das brotações s6 foi observado nas 

maiores concentrações de NAA estudadas ou nos meios contendo 

NAA e IBA, porém a melhor resposta foi observada com a 

concentração de 2 mg/l de NAA; 

i) Os cortes histol6gicos demonstraram que a 

neoformação de gemas ocorreu a partir de estruturas meris-



166 

temáticas formadas nas camadas epidérmica e subepidérmicas 

n~o havendo a formaç~o de calo. , 

j) O estudo realizado com diacetato de fluo-

resceina revelou que a diluiç~o de 1:150 do corante pode ser 

utilizada no estudo da viabilidade dos protoplastos de 

Citrus. , 

k) As doses de radiaç~o gama recomendadas 

para os diferentes materiais podem ser: 20-40 Gy para nuce-

los, 110-130 Gy para calos nucelares, 35-45 Gy para 

protoplastos e 40-60 Gy para brotações adventicias, a uma 

taxa de dose de 970 Gy/h, exceto para protoplastos onde se 

utilizou 290 Gy/h. 
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