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Introdução

A cana-de-açúcar (Saccharum officinarum L.) é uma 
gramínea perene, bastante cultivada em países das 
regiões tropical e subtropical para a produção de 
açúcar, álcool e outros subprodutos. Em decorrência da 
posição de destaque que ocupa na economia mundial, 
esta cultura está freqüentemente inserida em programas 
de melhoramento genético onde, muitas vezes, torna-se 
necessário multiplicar o material selecionado com 
rapidez [1].

A embriogênese somática é o meio pelo qual células 
somáticas se desenvolvem em estruturas que se 
assemelham a embriões zigóticos, sem que ocorra a 
fusão de gametas. Destaca-se por permitir a propagação 
clonal de plantas geneticamente idênticas, além de 
constituir uma ferramenta para estudos básicos de 
processos bioquímicos, fisiológicos e morfológicos [2].

Diversos fatores estão envolvidos no processo de 
embriogênese somática, entre eles a utilização de 
reguladores de crescimento, o efeito do genótipo, o tipo 
de explante, os meios de cultura e as condições de 
cultivo.

Pesquisas que envolvem esta técnica utilizam a 
incubação das culturas em ambientes iluminados ou no 
escuro, neste último, visando diminuir a oxidação dos 
explantes. Dessa forma, a luminosidade exerce bastante 
influencia sobre a resposta embriogênica, sendo 
necessário o estudo deste fator para tornar sua 
aplicação mais eficiente [3].    

O presente trabalho teve por objetivo testar o efeito 
da luminosidade sobre a indução de embriões 
somáticos na variedade RB 872552 de cana-de-açúcar.  

Material e métodos

A pesquisa foi realizada no Laboratório de Cultura 
de Tecidos Vegetais, Departamento de Química da
Universidade Federal Rural de Pernambuco, em Recife.

Foram empregados como explantes segmentos basais 
de folhas jovens não expandidas, retirados de plantas 

de cana-de-açúcar provenientes do sistema de imersão 
temporária (SIT) e posteriormente cultivadas in vitro em 
meio MS [4], sem adição de reguladores de crescimento.

Os segmentos com aproximadamente 1cm de 
comprimento foram mergulhados em solução de ácido 
ascórbico (0,5 g.L-1) antes de serem inoculados nos 
tratamentos de indução de embriogênese somática, 
compostos por sais e vitaminas do meio MS, suplementado
com caseína, glutamina, diferentes concentrações de 
sacarose e dos reguladores de crescimento 2,4-D (ácido 
2,4-diclorofenoxiacético), ANA (ácido naftalenoacético), 
KIN (cinetina) e BAP (6-benzilaminopurina) e incubados
no escuro ou sob fotoperíodo de 16 horas de luz e 
intensidade luminosa de 47 mol.m-2s-1, de acordo com a 
Tabela 1. O meio teve seu pH ajustado para 5,8 e foi 
solidificado com 6 g.L-1 de ágar antes da autoclavagem. 

O experimento constou de 8 tratamentos, 5 repetições 
(frascos de cultivo) por tratamento, com 6 explantes cada
em cada frasco, totalizando 30 explantes por tratamento. Os 
frascos foram vedados com Parafilm® e mantidos em sala 
de crescimento sob temperatura de 27º ± 2°C, durante 40 
dias.

Após esse período foi verificada a ocorrência de
oxidação dos explantes, contaminações e a formação de 
embriões somáticos. Os dados foram avaliados por meio da 
estatística descritiva na qual o índice de formação de 
embriões (IFE) foi obtido pela razão entre o número de 
explantes que formaram embriões somáticos e o número de 
explantes inoculados.  

Resultados e Discussão

A formação de estruturas globulares semelhantes a 
embriões somáticos foi visualizada nos tratamentos C1, C2, 
D1 e D2 oito dias após a inoculação, a partir do tecido 
foliar mais interno da extremidade basal do explante. 

Após 40 dias de incubação foi realizada uma avaliação 
para verificar a oxidação, contaminação e o IFE de cada 
tratamento. Nos tratamentos A1, A2, B1 e B2 ocorreu o 
surgimento de bactérias endofíticas (Figura 1), 
provavelmente por apresentar uma quantidade maior de 



componentes nutritivos no meio, os quais podem ter 
propiciado um ambiente favorável ao desenvolvimento 
destes microrganismos. Assim, não houve surgimento 
de embriões somáticos nestes tratamentos.

Estudos com outras variedades de cana-de-açúcar 
mostram que a combinação entre os reguladores de 
crescimento 2,4-D (auxina) e BAP (citocinina) é 
eficiente na formação de embriões somáticos pela via 
direta [5; 6]; o mesmo foi observado neste trabalho no 
cujos tratamentos acrescidos destes fitorreguladores, 
apresentaram os seguintes IFE: C1- 0,57, C2- 0,27, D1-
0,50 e D2- 0,23. A partir desses dados, observa-se que 
o IFE é maior nos tratamentos que foram mantidos no 
escuro (Figura 2). Resposta semelhante foi obtida na 
embriogênese somática de trigo [3], a qual foi 
prejudicada pela presença de luminosidade e 
temperaturas de 25ºC, aplicados na fase de indução. Já 
no estudo sob o efeito do fotoperíodo na embriogênese 
polínica em Brassica oleracea L., não se verificou 
efeito significativo quanto à influência da 
luminosidade, apesar de se notar uma vantagem da luz 
sobre o escuro [7].

O crescimento de tecidos vegetais organizados in 
vitro geralmente não é inibido pela luz, entretanto, 
divisões celulares iniciais do explante e o crescimento 
de calos podem ser inibidos por esta condição de 
cultivo. A presença de luz favorece a produção de 
compostos fenólicos, os quais podem interferir na 
atividade do regulador de crescimento, refletindo em 
maior concentração deste para tentar atingir a 
porcentagem que é obtida no escuro [8].

Quanto à oxidação, todos os explantes observados 
apresentaram-se totalmente oxidados, não havendo 
diferença entre os tratamentos. 

Conclusão

A formação de embriões somáticos pela via direta 
em cana-de-açúcar é favorecida pela adição de 2,4-D e 
BAP e ausência de luz.
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Componentes do meio
Condição de luminosidade

Tratamentos Sacarose
(g.L-1)

2,4-D
(mg.L-1)

ANA
(mg.L-1)

KIN
(mg.L-1)

BAP
(mg.L-1)

Caseína
(mg.L-1)

Glutamina
(mg.L-1)

Escuro Luz

A1 30 0,6 - - - 500 - + -
A2 30 0,6 - - - 500 - - +
B1 40 - 0,5 2,5 - - 100 + -
B2 40 - 0,5 2,5 - - 100 - +
C1 20 3,0 - - 0,5 - - + -
C2 20 3,0 - - 0,5 - - - +
D1 30 3,0 - -   0,25 - - + -
D2 30 3,0 - -   0,25 - - - +

Figura 1. Da esquerda para a direita: aspecto dos tratamentos A1, A2, B1 e B2 após 40 dias de cultivo. 
Notar a oxidação dos explantes e o halo de bactérias endofíticas formado ao redor dos mesmos. 

Tabela 1. Composição dos tratamentos e condições de luminosidade aplicadas na indução da formação de embriões somáticos de 
cana-de-açúcar

Figura 2. Da esquerda para a direita: massa embriogênica da 
variedade RB 87 2552 de cana-de-açúcar, formada a partir do 
tecido foliar mais interno da extremidade basal do explante, nos 
tratamentos C1 e D1. 


