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Introdução

A cana-de-açúcar, gramínea de clima 
tropical, tem sido cultivada em regiões de clima 
quente com solos férteis e bem drenados, com 
características climáticas compatíveis com as 
exigências técnicas da cultura [1]. Sua produção 
comercial se dá em mais de 50 países e o Brasil 
é o maior produtor mundial, seguido por Cuba e 
Índia [2].

A variedade de cana-de-açúcar RB 872552 
destaca- se pela alta produtividade agrícola e 
industrial com elevada produção de açúcar [3]. 
A partir do lançamento de novas variedades, a 
disponibilização em larga escala do material 
melhorado é uma etapa crucial para a 
implantação de cultivos com os genótipos elite. 
A qualidade genética e fitossanitária da cana-
semente pode ser assegurada mediante a 
micropropagação.

Diversas metodologias de cultivo in vitro de 
plantas podem ser adotadas para a clonagem e a 
propagação massiva de material selecionado. A 
micropropagação por meio da multiplicação de 
propágulos embriogênicos é a aplicação 
comercial mais atrativa da embriogênese 
somática [4], mas para a maioria das espécies o 
sucesso na indução de embriões somáticos e a 
subseqüente recuperação de plantas viáveis 
ainda não é rotina [5]. As células somáticas não 
são naturalmente embriogênicas o que torna 
necessário uma fase de indução para que essas 
células adquiram competência embriogênica [6]. 

Os embriões somáticos são formados a 
partir de células ditas competentes, que são 
aquelas que se mostram sensíveis aos fatores de 
indução e capazes de desenvolver a 
embriogênese somática [7]. A via embriogênica 
indireta requer a desdiferenciação das células, 
ou seja, a proliferação de calos que originarão 
células embriogênicas determinadas, que 
geralmente dependerão da ação de reguladores 

de crescimento ou outros indutores [7]. A ES in 
vitro também tem sido estimulada por fatores 
reconhecidos como agentes estressantes.

Desta forma, o presente trabalho teve como 
objetivo verificar a ação de reguladores de 
crescimento e indutores de estresse na ativação 
da via de embriogênese somática indireta em 
cana-de-açúcar.

Material e Métodos 

Foram realizados três experimentos com 
distintos explantes e indutores de embriogênese 
somática indireta na variedade RB 872552.

No primeiro experimento, segmentos 
foliares (região do limbo) de plantas 
provenientes do cultivo in vitro foram 
inoculados em meio MS acrescido de cisteína 
(0,037g.L-1), ácido ascórbico (0,5g.L-1), ágar 
(0,5g.L-1) e diferentes concentrações da auxina 
2,4-D (0, 9, 18 e 36 μM) e Fe-EDTA (0,1 e 1,0 
mM), num fatorial 4x2, totalizando 8 
tratamentos com 20 repetições, num desenho 
experimental inteiramente casualizado. Os 
explantes foram colocados individualmente em 
tubos de ensaio contendo 10 mL de meio semi-
sólido. O material vegetal foi mantido em 
ambiente escuro por quatro semanas sob 
temperatura de 28 ± 1ºC.

No segundo experimento utilizaram-se 
segmentos basais medindo cerca de 1 cm 
retirados de folhas imaturas não expandidas, de 
plantas provenientes do cultivo in vitro. Os 
explantes foram colocados em frascos contendo 
30 mL de meio MS semi-sólido e submetidos 
aos mesmos tratamentos descritos no 
experimento anterior. Foram mantidas 20 
repetições com 5 explantes por repetição.

No terceiro experimento foram utilizados 
segmentos caulinares de plantas provenientes do 
cultivo in vitro e colocados em frascos contendo 
30 mL de meio MS semi-sólido acrescido da 



auxina 2,4D (3,0 mg. L-1) e gelificado com 
0,5g.L-1 de Phytagel. Cada frasco recebeu 5 
explantes que foram mantidos em sala de 
crescimento, no escuro, a temperatura de 28 ± 
1ºC.

Resultados e Discussão

Nos experimentos de indução de 
embriogênese somática indireta verificou-se que 
todos os segmentos basais de folhas imaturas 
não expandidas apresentaram oxidação, embora 
tenha sido registrado o início de formação de 
calos em alguns tratamentos. Em todos os 
tratamentos que formaram calos, esses calos 
variaram quanto à textura, apresentando-se 
friáveis ou mucilaginosos, de cor creme, 
marrom claro ou marrom escuro (Figura 1). O 
aumento em 10 vezes na concentração de Fe-
EDTA promoveu a formação de calos em 
ausência de 2,4-D, sugerindo que, de fato, um 
indutor de estresse pode promover a calogênese 
in vitro. As fases iniciais dessa via morfogênica 
são caracterizadas pela indução de muitos genes 
relacionados ao estresse, o que leva à hipótese 
de que seja uma resposta extrema ao estresse de 
células de plantas cultivadas in vitro [8].
Observou-se, também que o aumento 
significativo do índice de formação de calos foi 
proporcional ao aumento da concentração de 
2,4-D e Fe-EDTA empregados nos tratamentos 
(Tabela 1). A ativação simultânea por meio de 
auxinas e de respostas ao estresse pode ser um 
evento chave na adaptação celular, causando 
reprogramação metabólica e fisiológica, que 
resulta na competência embriogênica de células 
somáticas [9].

Conclusões

A partir dos resultados de indução de 
embriogênese somática indireta pode-se 
concluir que: o Fe-EDTA na concentração de 
1,0 mM em meio MS substitui o 2,4-D na 
indução de calos na variedade RB 872552 de 
cana-de-açúcar; a formação de calos aumenta 
proporcionalmente com o aumento da 
concentração de 2,4-D em meio MS com 1,0 
mM de Fe-EDTA.
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Figura 1. Indução de calo em cana-de-açúcar. Explantes oxidados apresentando calos com coloração marrom claro 
(A) em meio MS semi-sólido com 2,4D e Fe-EDTA e coloração creme (B) em meio MS semi-sólido com 2,4D e Fe-
EDTA aos 8 dias após inoculação.

Tabela 1. Índice de formação de calos (IFC) em segmentos de folha jovem não expandida, da variedade RB 872552 

de cana-de-açúcar, cultivados em meio MS com distintas combinações de 2,4-D e Fe-EDTA

Tratamentos com Fe-EDTA
(mM)

0,1 1,0

Tratamentos com 2,4-D
(M)

Índice de formação de calos (IFC)

0 0 c 0,71 c
9 0,09 bc 0,76 b

18 0,11 b 0,78 b
36 0,37 a 0,92 a

Média 0,14 0,79
CV(%) 109,50 11,23
DMS 0,0923 0,0518

As médias seguidas pela mesma letra dentro de cada coluna não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey ao nível de 5% 
de probabilidade.
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