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RESUMO 

Bioquímica do estresse, histoquímica e aspectos ultraestruturais de calos de teca            

(Tectona grandis L.f.) visando a indução da embriogênese somática 

A teca, Tectona grandis L.f., é uma espécie arbórea originária do sudeste asiático. Com o 
surgimento de políticas públicas nos países de origem, bem como a deficiência em tecnologia dos 
tratos silviculturais, a espécie passou a ser disseminada pelo mundo, principalmente nas Américas 
central e do sul. O principal destino do produto final dos plantios de teca é o mercado de móveis de 
luxo e embarcação naval. As características da sua madeira possibilita sua inserção neste mercado, bem 
como proporciona um alto valor de venda. Com o mercado em constante ascenção vê-se a 
necessidade de uma produção de madeira com alto valor agregado. A melhor opção para manter a 
produção de qualidade é o uso dos plantios clonais. Para tanto, ainda existem algumas falhas nos 
programas clonais de teca, sendo a principal delas a clonagem de matrizes com características ótimas 
para o mercado. Para alcançar o sucesso no processo de clonagem de espécies lenhosas tem-se 
utilizado das ferramentas biotecnológicas, como a cultura de tecido. A cultura de tecidos possibilita a 
morfogênese vegetal a partir de tecidos vegetais somáticos. A embriogênese somática é uma técnica 
em desenvolvimento para as espécies lenhosas, e tem contribuido para os programas clonais através 
da produção em larga escala de plântulas, bem como sementes sintéticas. A embriogênese somática 
em teca ainda tem sido estudada, e apresenta como suas principais barreiras a escolha do explante a 
ser introduzido in vitro e a oxidação durante a cultura de tecidos. Diante disso, o presente trabalho 
objetivou estudar a bioquímica do estresse, os aspectos ultraestruturais e histoquímica de calos de teca 
provenientes de explantes foliares, visando propor possíveis melhorias nas técnicas de cultivo in vitro 
para se obter sucesso na produção de embriões somáticos. O material vegetal utilizado foram 
explantes foliares coletados de matrizes de teca envasadas em viveiro. O material passou por 
desinfestação e foi introduzido em 16 diferentes tratamentos com diferentes balanços de 2,4-D e BAP. 
Através de análises morfológicas visuais e teste histoquímico com Carmim acético foram selecionados 
o melhor e pior tratamento para produção de calos embriogênicos. Foram selecionados T08, 0,5mgL-1 
de 2,4-D e 2,0mgL-1 de BAP, como melhor resultado para produção de calos embriogênicos, e T06, 
0,5mgL-1  de 2,4-D e 0,1mgL-1 de BAP, como calos não embriogênicos. Os calos provenientes dos 
dois tratamentos foram analisados quanto sua ultraestrura, através da microscopia eletrônica de 
varredura, e também avaliados bioquimicamente, sendo avaliados: quantificação de proteínas, 
peróxido de hidrogênio, MDA, e atividade das enzimas CAT, APX e SOD. Os resultados 
possibilitaram confirmar a produção de estruturas pró-embriogênicas no tratamento T08 através da 
MEV. E a análise bioquímica evidenciou a enzima SOD como um possível marcador de resposta 
morfogênica. Além disso, as análises de estresse oxidativo permitiram verificar a qualidade das plantas 
matrizes, bem como inferir o estímulo do MDA e do peróxido de oxigênio como estimulantes a 
indução de embriões somáticos em calos de teca quando em baixas concentrações. Os resultados 
ainda possibilitaram identificar possíveis alterações no protocolo de indução da embriogênese em 
explantes foliares de teca. 

Palavras-chave: Cultura de tecidos; Embriões; Microscopia; Enzimas 
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ABSTRACT 

Biochemistry of stress, histochemistry and ultra-structural aspects of teak                  

(Tectona grandis L.f.) calli for the induction of somatic embryogenesis 

Teak, Tectona grandis L.f., is a tree species originating in Southeast Asia. With the emergence 
of public policies in the countries of origin, as well as the technology deficiency of silvicultural 
treatments, the species began to be disseminated throughout the world, mainly in central and southern 
America. The main destination for the final product of teak plantations is the market for luxury 
furniture and naval vessels. The characteristics of its wood enable its insertion in this market, as well 
as provides a high value of sale. With the ever-rising market, we see the need for a high value-added 
wood production. The best option to maintain quality production is the use of clonal plantations. In 
addition, there are still some flaws in teak clonal programs, the main one being the cloning of matrices 
with optimal characteristics for the market. To achieve success in the process of cloning woody 
species has been used of biotechnological tools, such as tissue culture. Tissue culture enables plant 
morphogenesis from somatic plant tissues. Somatic embryogenesis is a developing technique for 
woody species and has contributed to clonal programs through the large-scale production of seedlings 
as well as synthetic seeds. Somatic embryogenesis in teak has been studied, and presents as its main 
barriers the choice of explant to be introduced in vitro and oxidation during tissue culture. The aim of 
this study was to study stress biochemistry, ultrastructural aspects and histochemistry of teak calli 
from leaf explants, aiming at proposing possible improvements in in vitro culture techniques to be 
successful in the production of somatic embryos. The plant material used was foliar explants collected 
from nursery potted teak matrices. The material underwent disinfestation and was introduced in 16 
different treatments with different 2,4-D and BAP balances. The best and worst treatment for 
embryogenic callus production was selected through visual morphological analysis and histochemical 
test with Acetic Carmim. T08, 0.5mgL-1 of 2,4-D and 2,0mgL-1 of BAP were selected as the best 
result for the production of embryogenic callus, and T06, 0.5mgL-1 of 2,4-D and 0, 1mgL-1 of BAP, 
as non-embryogenic callus. The calluses from the two treatments were analyzed by ultrasound using 
scanning electron microscopy and biochemically evaluated. Protein quantification, hydrogen peroxide, 
MDA, and CAT, APX and SOD enzymes were evaluated. The results allowed to confirm the 
production of pro-embryogenic structures in the T08 treatment through SEM. And the biochemical 
analysis evidenced the SOD enzyme as a possible marker of morphogenic response. In addition, the 
oxidative stress analyzes allowed to verify the quality of the matrix plants, as well as to infer the 
stimulus of the MDA and the oxygen peroxide as stimulants the induction of somatic embryos in the 
callus when in low concentrations. The results allowed to identify possible alterations in the protocol 
of induction of embryogenesis in leaf explants of teak. 

Keywords: Tissue culture: Embryos; Microscopy; Enzymes 
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1. INTRODUÇÃO 

A teca é nativa de paises do sudeste asiático como Miamar, Tailândia, Índia, Laos e Ilhas Java, e é a 

madeira tropical de mais elevado valor comercial devido a sua beleza estética, peso moderado, alta durabilidade, 

estabilidade dimensional e resistência a fatores ambientais externos (LUKMANDARU; TAKAHASHU, 2008). A 

madeira é usada para produção de móveis, barcos, decoração, laminação, paredes, assoalhos, carpetes, veículos e 

embarcações navais (BAILLÈRES; DURAND, 2000; BHAT; PRIYA; RUGMINI, 2001). 

O Brasil apresenta o maior reflorestamento de teca na América do Sul, e as plantações são concentradas 

nas regiões Centro-oeste e Norte do país, nos estados de Roraima, Amazonas, Amapá, Pará, Acre, Rondônia, Mato 

Grosso, Tocantins e Minas Gerais (KOLLERT; CHERUBINI, 2012), principalmente nas cidades de Cáceres e Dom 

Eliseu (CASTRO, 2011). 

Embora tenha grande visibilidade no mercado, pouco se sabe sobre plantios comerciais provenientes de 

mudas clonais, pois a propagação de teca ainda é realizada por sementes de fontes não selecionadas, e um problema 

para o cultivo da espécie no país está na falta de informações sobre a variabilidade genética das sementes disponíveis. 

As sementes ainda possuem baixa taxa de germinação, influenciada por vários fatores como, o pericarpo 

espesso que limita a entrada de água e oxigênio para a semente, imaturidade fisiológica da semente e, inibidores 

químicos presentes no pericarpo (GUPTA ET AL., 1980; KUMAR, 1992; KAOSA, SUANGTHO E KJAER, 1998; 

ENTERS, 2000; GYVES, ROYANI E RUGINI, 2007; ANDRADE, 2010). 

Uma alternativa à propagação seminal é a propagação vegetativa, que é de fundamental importância nos 

programas de melhoramento florestal (GERA, GERA e SINCH, 2000), permitindo a produção massal das árvores 

selecionadas em tempo e espaço reduzido conservando as características desejáveis. Esta alternativa oferece certas 

vantagens em relação à propagação tradicional por semente, por exemplo, consegue-se capturar o componente 

genético total (VIET, 1996). Entretanto, o processo de maturação comum em espécies lenhosas aumenta com o seu 

desenvolvimento ontogenético e constitui a principal barreira para a propagação vegetativa quando utilizadas 

matrizes adultas, o que reflete na redução do desenvolvimento das raízes, ou até mesmo na perda da capacidade de 

enraizamento (ANDRADE, 2010; HIGASHI e SILVEIRA, 2002; DAQUINTA et. al., 2002; WENDLING e 

XAVIER, 2001; GREENWOOD, 1995; BONGA, 1993; HACKETT, MURRAY e SMITH, 1987). 

Contudo, assim como outras espécies lenhosas, a propagação de matrizes já adultas é dificultada pelo 

processo de maturação, sendo a alternativa, obtenção de clones de tais indivíduos através do rejuvenescimento. O 

processo de rejuvenescimento pode ser realizado por várias técnicas. Sendo uma delas  embriogênese somática 

através da cultura in vitro. 

A embriogênese somática pode ser descrita como o processo pelo qual células somáticas desenvolvem 

estruturas semelhantes à embriões zigóticos, por meio de uma seqüência ordenada de estádios embriogênicos 

característicos, sem ocorrência de fusão dos gametas (GUERRA et al., 1999; JIMENEZ, 2001). Este processo é ideal 

para investigar o mecanismo de diferenciação em plantas, bem como a expressão da totipotência da célula vegetal. 

Incluem-se aqui, abordagens diferenciais da competência celular que é definida como o potencial de reprogramação 

de uma célula em resposta a sinais específicos, por meio de processos de desdiferenciação e rediferenciação (FEHER 

et al., 2003). 

A etapa de indução da embriogênese somática é crucial para o estabelecimento de culturas embriogênicas 

in vitro. O processo de indução depende do genótipo, tipo e estádio de desenvolvimento do explante e, da 

composição do meio de cultura (LITZ et al., 1998). De acordo com Chalupa (1999), o estádio de desenvolvimento 
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dos embriões zigóticos utilizados como fonte de explante é fundamental para a expressão de seu potencial 

morfogenético e para o estabelecimento de culturas embriogênicas. Fatores relacionados à condição fisiológica do 

explante, às características da espécie e condições experimentais, como a atmosfera no interior dos frascos durante o 

cultivo podem ser fundamentais para o estabelecimento da competência e recepção dos sinais para desencadear o 

processo de diferenciação celular (FURTADO, 2010). 

Sendo a indução da embriogênese um processo totalmente complexo, principalmente relacionado à 

recuperação de matrizes de espécies lenhosas, vê-se a necessidade de pesquisa de base que estude os processos 

envolvidos na propagação de espécies de interesse comercial, como a teca. Para que enfim possam surgir protocolos 

bem definidos de cultivo in vitro e que auxiliem na produção de mudas.  

 

1.1 Objetivo Geral 

Estudo da indução de calos embriogênicos em explantes foliares de teca (Tectona grandis L.f). 

1.2 Objetivos específicos 

I - Identificar o balanço mais adequado auxina/citocinina para indução de calos embriogênicos em 

explantes foliares de teca, usando como fitorreguladores o 2,4-D e o BAP. 

II - Analisar a ultraestrutra de calos embriogênicos e não embriogênicos  

III - Estudar o estimulo do estresse oxidativo durante a embriogênese somática. 

IV - Verificar possíveis alterações nas técnicas usadas para produção de calos. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1. Tectona grandis L.f. 

A Tectona grandis L.f. é uma espécie arbórea, decídua, originária do continente Asiático, estando sua área de 

ocorrência confinada entre florestas úmida e decídua árida mista, em elevações em torno de 1.000 m na Índia, na 

Tailândia, no Laos, na Birmânia, no Camboja, no Vietnã e em Java (LAMPRECHT, 1990). Na atualidade, os plantios 

comerciais de teca, se estendem pela África Tropical, Austrália, Ilhas do Pacífico, América Central e do Sul (WHITE, 

1991; PANDEY; BROWN, 2000). Diversas técnicas de implantação e de manejo silvicultural têm sido adotadas nos 

plantios de Tectona grandis L.f., resultando em grande produtividade de madeira, em uma rotação relativamente curta, 

quando comparada com os países de origem.  

No Brasil os primeiros povoamentos comerciais de teca foram introduzidos na região do Centro-Oeste, 

no final da década de 60, com início da atividade em 1971 pela empresa Cáceres Florestal S.A., no sítio Castiçal do 

Jauru, na região de Cáceres, MT ( TSUKAMOTO FILHO et al., 2003; CÁCERES FLORESTAL S/A, 2006; 

FIGUEIREDO et al., 2005). A implantação e desenvolvimento da teca nessa região deve-se a semelhanças climáticas 

com a região de origem, tropical quente e úmido, com inverno quente e seco segundo a classificação de Köppen 

Awa (1900). 

No estado de Mato Grosso, é possível encontrar plantios comerciais com idade superior a 25 anos, com 

árvores apresentando características físicas e mecânicas semelhantes às encontradas no Sudeste e Sudoeste Asiáticos. 

O solo de melhor fertilidade, associado às práticas silviculturais compatíveis com a espécie, possibilitou a redução do 

ciclo de produção de 80 para 25 anos em média, com cinco desbastes planejados por ciclo (CÁCERES 

FLORESTAL S/A, 2006). 

A teca começou a ser implantada na região norte do país apenas no ano de 1994, devido à necessidade de 

cumprir com a reposição florestal em atendimento com a legislação ambiental, sem receber tratos silviculturais ou 

investimentos relacionados à qualidade do solo, pois a produção de madeira não correspondia ao principal interesse 

do produtor (FIGUEIREDO et al., 2005). 

Estima-se que a área de reflorestamento de teca no mundo chegue a 4,3 milhões de hectares, sendo 83% 

concentrados na Ásia, 11% na África e 6% na América tropical. Na região asiática, Índia e Indonésia possuem 44% e 

31% da área plantada da espécie, respectivamente (CAMINO; MORALES, 2013). 

Devido ao alto retorno financeiro da atividade, existe um grande movimento de aumento das áreas de 

reflorestamento no Brasil (SHIMIZU et al., 2007), tanto em monocultura, quanto em sistema de integração. Segundo 

a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Mato Grosso, FAMATO (2013), no ano de 2007 a área de teca 

no estado de Mato Grosso correspondia a 48.526 ha. Quando se compara a extensão dos plantios de 2006 para 2010, 

a área de reflorestamento com a espécie cresceu 11.474 ha, atingindo 60.000 ha, correspondendo a um crescimento 

de 23,54% em quatro anos, evidenciando o interesse econômico pelo cultivo comercial. Ainda de acordo com a 

FAMATO (2013) existia uma área correspondente ao plantio de teca no estado de Mato Grosso de 64.828 hectares 

no ano de 2012.  

Segundo a Associação Brasileira de Produtores de Florestas Plantadas, ABRAF (2008), o consumo de 

madeira em tora de floresta plantada para fins industriais cresceu aproximadamente 39% entre os anos de 2002 e 

2007, de 111,6 milhões de m³ para 155,6 milhões m³. No ano de 2007, no consumo de madeira em tora de floresta 

plantada, ocorreu um crescimento de 2,5% com relação ao ano anterior. Devido à busca por um produto final mais 
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homogêneo, de melhor qualidade e com ciclo produtivo reduzido, desenvolveram-se pesquisas relacionadas à 

clonagem e ao melhoramento da espécie.  

No entanto, a produtividade destes plantios florestais homogêneos apresenta números extremamente 

variáveis (FIGUEIREDO, 2005). Alguns autores sugerem como prováveis causas dessa alta variabilidade na 

produtividade da espécie, as diferenças de localidade, as diferenças nas condições de manejo florestal, as diferenças 

entre procedências, a baixa qualidade das sementes ou de mudas, dentre outros fatores (KJAER; FOSTER, 1996; 

GOH; MONTEUUIS, 2005; BARROSO et al., 2005). No entanto, sabe-se que a produtividade pode aumentar 

substancialmente, a partir de seleção cuidadosa de procedência e de genótipos superiores (GOH; MONTEUUIS, 

2005).  

Nos ultimos 20 anos, têm-se desenvolvido programas de melhoramento genético de teca, concentrando-

se principalmente na clonagem de árvores de genótipo superior (NICODEMUS et al. 2000; MURILLO; BADILLA, 

2004), sendo o resgate vegetativo de material adulto em campo uma etapa fundamental, tanto para o 

desenvolvimento de um programa de melhoramento quanto para a conservação de genótipos de interesse 

(WENDLING, 2003). Segundo Alfenas et al. (2009), o primeiro passo, após a seleção de árvores superiores é a 

obtenção de brotações fisiologicamente e ontogeneticamente juvenis. De forma geral, quando se objetiva reproduzir 

vegetativamente um material com características desejadas, o primeiro passo é o resgate do genótipo em condições 

de campo e obtenção de brotações com maior aptidão ao enraizamento adventício (WENDLING; XAVIER, 2001).  

A dificuldade no enraizamento de estacas de espécies lenhosas está relacionada ao grau de maturação, 

sobre o qual se tem observado que na fase juvenil as plantas possuem maior potencial de enraizamento que na fase 

adulta (HARTMANN et al., 2011). A técnica mais comumente utilizada no resgate vegetativo para a propagação de 

plantas adultas de espécies florestais tem sido a decepa da árvore para a indução de brotações basais (MURILLO et 

al., 2003). As brotações emitidas nas cepas possuem características morfológicas e fisiológicas das plantas juvenis, as 

quais são de fundamental importância para a recuperação da competência ao enraizamento adventício (ALFENAS et 

al., 2009; XAVIER et al., 2013).  

Segundo Wending e Xavier (2001) a técnica mais eficiente para o rejuvenescimento de espécies florestais é 

a micropropagação, contudo, existem espécies que tornam inviável a prática da propagação in vitro devido à falta de 

conhecimento específico, pelo elevado custo ou mesmo pelo número insuficiente de subcultivos (HACKET, 1985). 

E para o sucesso na prática da micropropagação são necessárias aplicações externas de reguladores de crescimento, 

pois estes estão relacionados às características juvenis dos tecidos vegetais (GIOVANELLI; GIANNINI, 1999). 

 

2.2. Reguladores de crescimento vegetal 

A palavra hormônio é originária do grego e significa "estímulo" (RAVEN, 2007; VIEIRA, 2011). Os 

fitohormômios, ou "hormônios vegetais",  quando associcados aos fatores externos desencadeiam o processo de 

crescimento e diferenciação celular, além de sincronizarem o desenvolvimento da planta de acordo com as alterações 

ambientais, e são responsáveis pela intensidade e orientação do crescimento, da atividade metabólica, do transporte, 

do estoque e mobilização de substâncias nutritivas (LARCHER, 2000; PEREIRA et al., 2010).  

As substâncias sintéticas, as quais desempenham a mesma função dos fitohormônios, são chamadas de 

"reguladores de crescimento vegetal". Segundo Casillas et al. (1986), os reguladores de crescimento, quando aplicados 
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em baixas concentrações em tecidos vegetais, favorecem o bom desempenho dos processos vitais da planta e 

garantem rendimentos satisfatórios em condições ambientais adversas. 

Com a intensificação dos programas de reflorestamento existe uma crescente demanda para produção de 

mudas de espécies florestais. Contudo, dentre essas espécies de interesse podemos encontrar aquelas com baixas 

taxas de produção de sementes e germinação, como é o caso da teca. Neste caso, as espécies devem ser propagadas 

vegetativamente. 

Os hormônios vegetais regulam processos fisiológicos em árvores, incluindo crescimento (SAVIDGE; 

WAREING, 1984) e a reprodução (KONG et al., 2012). A propagação vegetativa, técnica utilizada para a obtenção 

de clones, é descrita como a multiplicação de um vegetal a partir de um tecido que tenha a capacidade de reassumir 

sua atividade meristemática (FERREIRA, 2009). Neste caso, o regulador de crescimento aplicado no tecido vegetal 

tem como função facilitar e acelerar a produção de descendentes com características homogêneas (DIAS et al., 1999). 

 A propagação vegetativa in vitro, também conhecida como micropropagação, é favorecida quando os tecidos 

vegetais são cultivados em meio de cultura asséptico constituido de solução nutritiva e dois principais reguladores de 

crescimento, as auxinas e as citocininas sintéticas. 

 As auxinas são importantes para o desenvolvimento e a regulação do crescimento vegetal. O efeito 

fisiológico de cada auxina no tecido em desenvolvimento da planta, referente ao crescimento e morfogênese, difere 

em termos de adesão, conjugação, transporte e metabolismo dentro dos tecidos da planta (NAKHOODA et al., 

2011). 

Com uma capacidade marcante no processo de divisão celular estão os reguladores de crescimento 

denominados citocininas (MOURA et al., 2012). Para Hall (1975), as citocininas são substâncias que promovem o 

crescimento e a diferenciação em cultura de calo. Além de serem essenciais para divisão celular, as citocininas 

promovem alterações na taxa metabólica, na indução e formação de órgãos, na atividade enzimática e na mobilização 

de nutrientes (PERES; KERBAUY, 2004; SOARES et al., 2011). 

Na maioria dos modelos de embriogênese somática, as auxinas são usadas em concentrações 

relativamente elevadas, e o ácido 2,4-diclorofenoxiacético (2,4-D) é um dos mais utilizados nos processos de 

desdiferenciação celular. É um potente sinalizados no processo de rediferenciação, induzindo a produção de 

embriões somáticos diretos, sem passar pela fase de calogênese (GUERRA et al., 1999). 

A eficiência dos explantes em gerar calos depende da determinação dos tecidos vegetais e de sua 

especificidade. Algumas espécies são induzidas apenas com 2,4-D, ennquanto outras necessitam da combinação de 

diferentes fitorreguladores, como a 6-benzilaminopurina (6-BAP) (NEWMAN et al., 1996). 

Dentre as citocininas, a BAP tem sido muito eficaz para promover a multiplicação em diversas espécies 

lenhosas. Alguns dados sugerem que essa citocinina parece ser, por excelência, a mais indicada para promover a 

proliferação de partes aéreas e indução de gemas adventícias in vitro (HU; WANG, 1983). 

Os casos de sucesso de micropropagação de espécies florestais advém principalmente do uso correto de 

reguladores de crescimento de plantas, tendo destaque as auxinas e citocininas. A definição do meio de cultura 

adequado para cada espécie, o regulador de crescimento e sua concentração são imprescindíveis para o sucesso da 

propagação de culturas in vitro (LEITZKE et al., 2010). Desta forma, a descoberta de novos protocolos de 

micropropagação estão diretamente dependentes da reformulação de meios nutritivos já existentes (LLOYD; 

MCCOWN, 1980). 
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2.3. Embriogênese somática 

A embriogênese somática é uma excelente ferramenta na pesquisa da biologia das árvores, capacitando o 

estudo de desenvolvimento, fisiologia, resistência à doenças, genômica, metabolômica, proteômica, epigenética, e 

outras pesquisas complementares (PARK e BONGA, 2010). 

Atualmente, uma parte significante das pesquisas sobre embriogênese somática em árvores é focada no 

desenvolvimento da planta, começando da indução de embriões somáticos e terminando com a aclimatização e 

desenvolvimento de mudas em condições naturais. Em ávores, a embriogênese somática é um processo altamente 

complexo (ROBERTS et al., 1991; BOZHKOV et al., 2002; HAZUBSKA-PRZYBYL e BOJARCZUK, 2008), 

podendo ser  dividida em várias etapas: iniciação da cultura, proliferação, maturação e germinação in vitro.  

Pode ser induzida em vários tipos de explantes, como embriões maduros ou imaturos obtidos de 

sementes, gemas e folhas (TORIBIO et al., 2004; NAWROT-CHORABIK, 2012) ou meristemas apicais (SAN-

JOSE et al., 2010). Alguns explantes regeneram um tipo específico de explante (tecido embriogênico) no presença de 

reguladores de crescimento de plantas (geralmente citocininas e/ou auxinas). 

Tecidos embriogênicos contém estruturas pró embriogênicas, os quais são analogos à estágios particulares 

da embriogênese zigótica presente em sementes normais. Esses tecidos podem ser mantidos por um longo período 

em condições in vitro, ou em nitrogênio líquido. Sob o efeito de condições físico-químicas (ABA, BA, luz, aumento 

de pressão osmótica), partes desses tecidos são capazes de produzir embriões somáticos (KLIMASZEWSKA et al., 

2000; BOZHKOV et al., 2002; HAZUBSKA-PRZYBYL e BOJARCZUK, 2008). 

Atualmente, a técnica da embriogênese somática é muito efetiva para um pequeno número de espécies 

incluindo, gramíneas, arbustos, e pinus (BONGA, 2016). 

Até agora, embriões zigóticos maduros e imaturos, como por exemplo em Q. robur (CHMIELARZ, 1999) 

foram os explantes mais usados para indução da embriogênese somática em muitas espécies arbóreas. Entretanto, 

durante a última década, avanços importantes tem sido feitos nessa área, e outros tipos de explantes (folhas, 

meristema apical, gemas laterais) derivadas de árvores mais velhas foram usadas para induzir esse processo. 

Toribio et al. (2004) conseguiu induzir a embriogênese somática em folhas de uma árvore de cem anos de 

idade de Quercus robur. Mesmo tendo uma frequência baixa, um grande número de embriões foram obtidos pela 

embriogênese secundária. 

Em Quercus suber, a embriogênese somática foi obtida tanto por folhas derivadas de mudas de dois a 

quatro meses de idade como folhas de árvores centenárias (TORIBIO et al., 2005). Algumas folhas começaram a 

regenerar embriões somáticos depois de aproximadamente 60 dias de cultura. 

Embora existam alguns resultados positivos na obtenção de embriões somáticos em espécies arbóreas, 

um dos maiores desafios da pesquisa no melhoramente florestal é melhorar a qualidade de embriões somáticos 

produzidos e reduzir o preço de produção do material proveniente desta técnica para um nível que permita a 

implementação da mesma em grande escala (LELU-WALTER et al., 2013; THOMPSON, 2014).  

 

2.4. Análises histoquímica e ultraestrutural 

As análises microscópicas, tanto histoquímicas quanto ultraestruturais, são estratégias que possibilitam o 

aumento do conhecimento sobre o comportamento celular de calos e da eficiência do processo embriogênico. A 

microscopia eletrônica de varredura (MEV) é utilizada há anos em estudos de embriogênese somática e 
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organogênese com o intuito de fornecer maiores detalhes da morfologia externa das células embriogênicas 

(NOGUEIRA et al., 2007). A MEV possibilita visualizar estruturas, processo regenerativo e caracterizar os estágios 

embriogênicos em globular, cordiforme, torpedo e cotiledonar, bem como indentificar a formação anormal de 

embriões somáticos (PESCADOR et al., 2008). Algumas características observadas pela MEV também podem ser 

visualizadas através da análise histoquímica, com a utilização de corantes químicos. O estudo do desenvolvimento de 

células ou grupos de células por técnicas histológicas também tem sido utilizado para o entendimento da 

embriogênese somática em várias espécies vegetais (MOURA, 2007) 

As principais características das células embriogênicas são a rápida divisão mitótica, forma isodiamétrica 

entre si, com núcleo volumoso e nucléolo proeminente, citoplasma denso, vacúolo pequeno e presença marcante de 

grãos de amido. De acordo com Stein et al. (2010), células com as características descritas apresentam uma síntese de 

RNA intensa e alta atividade metabólica. 

Analisando calos de Ingá vera Stein et al. (2010) encontraram diferenças entre células dos calos de anteras, 

ovários, segmentos nodais e folhas através da MEV. Trabalhando com calos em cotilédones de maracujazeiro, 

Carvalho et al. (2013) encontraram diferenças ultraestruturais relacionadas com a coloração dos calos. Com auxílio da 

MEV, foi possível observar que calos com coloração branca e amarelo escuro eram constituídos por células 

pequenas isodiamétricas bem organizadas, indicando possível potencial embriogênico. 

O uso das análises histoquímicas e ultraestruturais vão além de diagnósticos relacionados a estrutura, 

histologia e morfologia, elas também possibilitam a visualização de possíveis falhas durante o processo 

embriogênico, fornecendo informações importantes sobre o cultivo in vitro. 

 

2.5. Bioquímica do estresse 

As plantas são organismos sésseis e tem uma relação bem estabelecida com o ambiente onde se 

encontram e são dependentes dos recursos específicos e condições de vida que existem ao seu redor. Como todos os 

parâmetros ambientais são dinâmicos, as plantas devem assegurar sua contínua adaptação. 

O ambiente tem uma influência drástica na forma da planta, o que resulta em uma extensa plasticidade 

fenotípica (SULTAN, 2000). Para otimizar a captação de recursos, bem como para desenvolver em condições 

desfavoráveis, as plantas mantém o crescimento ilimitado, tudo isto graças a permanência de células meristemáticas 

ativas em locais específicos do corpo da planta. Tais células se perpetuam por divisões celulares as quais originam 

células derivadas que são responsáveis por se diferenciarem em novos tecidos e órgãos (SCHERES, 2007). 

No caso das plantas, a formação dos órgãos é, em sua maioria, pós embriogênica, continua, e fortemente 

incluenciada pelo ambiente. As células somáticas vegetais são consideradas diferenciadas, contudo mais flexíveis em 

relação a determinação, quando comparadas as células animais. Acredita-se que células vegetais diferenciadas sob 

certas circunstâncias podem reverter-se para estágios anteriores do desenvolvimento (desdediferenciação) e podem 

reobter pluri ou totipotência. Consequentemente, as células mudam a sua determinação sob influência hormonal e 

ambiental e regeneram novos tecidos, órgãos ou um novo indivíduo. Até recentemente, este fenômeno era 

considerado responsável por uma série de habilidades das plantas. Dados indicam, entretanto, que sob condições in 

vitro a regeneração de ápices e raízes podem também ser iniciadas de células meristemáticas adultas presentes ao 

redor dos vasos condutores presentes no corpo da planta (SUGIMOTO, 2010). Contudo este levantamento trouxe 

em debate o assunto do ganho de pluri/totipotência de células vegetais diferenciadas.  



20 

É bem aceito que o processo de troca de desenvolvimento que resulta na embriogênese somática seja 

acarretado em células transientes expostas a um forte estresse e/ou a uma concentração de reguladores de 

crescimento. De acordo com os modelos aceitos por pesquisadores, a indução resulta na desdiferenciação de células 

vegetais somáticas seguido ou paralelo à reaquisição da totipotência. No estágio totipotente, as células estão 

competentes a perceber sinais de desenvolvimento apropriados para início da embriogênese, o que ocorrerá 

automaticamente em condições apropriadas tanto in planta, quanto in vitro.  

Um dos pontos marcados da embriogênese vegetal in vitro é a variedade de condições de cultivo que são 

capazes de iniciar o desenvolvimento de embriões incluindo tratamentos hormonais e de estresse (ZAVATTIERI et 

al., 2010).  

Devido o ambiente in vitro ser totalmente manipulado para a propagação da cultura vegetal, as plantas ou 

explantes, que são inoculados in vitro e que passam por sucessivos subcultivos, estão sujeitos às condições ambientais 

e culturais incomuns, contrapondo-se às condições de cultivo nas casas de vegetação e no campo (GASPAR et al., 

2002). Dentre estas condições, destaca-se a alta umidade relativa no interior dos frascos; o acúmulo de gases, 

especialmente o etileno; concentrações elevadas de reguladores de crescimento, comumente representados pelas 

auxinas e citocininas; acúmulo de substâncias tóxicas; elevados teores de açúcar, entre outros. 

Estes fatores incomuns do ambiente in vitro favorecem dois tipos de estresse, um benéfico para o 

desenvolvimento vegetal e outro com aspectos negativos sobre a morfogênese vegetal. De acordo com Pinto et al. 

(2010), um estresse suave ativa o metabolismo celular, promovendo a atividade fisiológica da planta e induzindo uma 

resposta defensiva ou adaptativa. 

O estresse in vitro reflete-se na forma de estresse oxidativo, que é definido como um desequilíbrio na 

relação entre compostos antioxidantes versus compostos oxidantes, culminando com a elevada formação de espécies 

reativas de oxigênio (ROS - reactive oxygen species) (PINTO et al., 2010), as quais atacam moléculas vitais como 

lipídios, proteínas e ácidos nucléicos, promovendo distúrbios estruturais, metabólicos e fisiológicos em células, 

podendo conduzi-las à morte (BRAY; BAILEY; WERETILNYK, 2000).  

As espécies reativas de oxigênio são produzidas naturalmente nas plantas, em especial pela cadeia 

transportadora de elétrons no cloroplasto e mitocôndria e pela fotorrespiração (DAT et al., 2000) e desempenham 

um papel importante na sinalização do crescimento e desenvolvimento das plantas, ao alterarem o padrão de 

expressão gênica, metabolismo celular e totipotência.  

A partir desses conhecimentos, é benéfico e requerido um nível baixo de estresse oxidativo para 

desencadear uma determinada rota morfogênica (OBERT et al., 2005; BLAZQUEZ et al., 2009). 

O fato das plantas desenvolverem ao longo da evolução uma rede elaborada e eficiente de mecanismos de 

remoção de espécies reativas de oxigênio (ROS) e passarem a utilizar estas moléculas tóxicas como mediadoras da 

transdução de sinal (BAILEY-SERRES E MITTLER, 2006 e MITTLER et al., 2004) tornou claro o papel duplo das 

ROS como compostos tóxicos, e como reguladoras chaves de muitos processos biológicos, tais como crescimento, 

ciclo celular, morte celular programada, sinalização hormonal, resposta celular aos fatores bióticos e abióticos e 

desenvolvimento (FOYER; NOCTOR, 2005; FUJITA et al., 2006 apud MILLER; SHULAEV; MITLER, 2008; 

MITTLER et al., 2004).  

Foi a evolução de um mecanismo altamente eficiente das células vegetais que possibilitou a superação da 

toxicidade das espécies reativas de oxigênio (ROS), e sua utilização como sinalizadoras moleculares (BAILEY-

SERRES; MITTLER, 2006).Um destes mecanismos, que compõe o sistema antioxidante, é representado pelas 

enzimas, tais como a superóxido dismutase (SOD), catalase (CAT), ascorbato peroxidase (APX), entre outras. 
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A SOD é a primeira enzima a agir no sistema antioxidante da célula, catalisando a formação de peróxido 

de hidrogênio (H2O2) a partir de radicais superóxidos (O2•-) (OLMOS et al., 2003). O H2O2 pode ser acumulado nos 

tecidos, tornando-se tóxico e prejudicial ao atravessar as membranas celulares e promover a peroxidação lipídica 

(RESENDE; SALGADO; CHAVES, 2003). O H2O2 é então neutralizado pela ação da CAT, resultando em água e 

oxigênio estável. 

Enquanto que a APX, diferenciando-se da CAT, controla o H2O2 na ordem de micromolar (μM) e em 

localizações mais específicas do que a CAT, sendo responsável pelo controle dos níveis de ROS para efeitos de 

sinalização molecular (MITTLER, 2002).  

Para estabelecer o nível fixo de superóxido (O2•-) e de peróxido de hidrogênio (H2O2) é indispensável o 

equilíbrio das atividades da SOD, APX e CAT (BOWLER et al., 1991).  

Adicionalmente aos antioxidantes enzimáticos, as células também apresentam antioxidantes de baixo peso 

molecular, não enzimáticos, como glutationa, ácido ascórbico, tocoferol e compostos fenólicos.  

Responsáveis pela peroxidação lipídica, os compostos fenólicos são compostos secundários muito 

abundantes nos tecidos vegetais, que graças às propriedades redutoras e estrutura química, desempenham uma 

função essencial na neutralização ou sequestro de radicais livres e quelação de metais de transição, agindo do início 

ao fim do processo oxidativo (SOUSA et al., 2007).  

A indução da peroxidação lípidica é decorrente da reação das espécies reativas de oxigênio (ROS) com 

ácidos graxos insaturados, com consequente peroxidação de lipídios de membranas essenciais da plasmalema ou de 

organelas intracelulares (SCANDALIOS, 1993), ocasionando alterações na funcionalidade e integridade das 

membranas, com possibilidade da ocorrência de danos irreversíveis.  

A peroxidação dos lipídios das biomembranas é um dos principais indicadores da ocorrência do processo 

de estresse oxidativo. Desta forma, para averiguar a ocorrência da peroxidação lipídica, e consequentemente de 

estresse oxidativo, é frequentemente utilizado como indicador o malondialdeído (MDA), um dos vários produtos de 

baixo peso molecular formado através da decomposição de produtos da peroxidação lipídica (VITORELLO; 

CAPALDI; STEFANUTO, 2005; DEWIR et al., 2006).  
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

3.1. Local de realização dos experimentos 

Os experimentos foram realizados no laboratório de Fisiologia das árvores no departamento de Ciências 

Florestais, e após a coleta de material as análises foram realizadas em laboratórios parceiros, sendo eles: laboraório de 

Microscopia Eletrônica no Departamento de Fitopatologia e Nematologia, laboratório de Anatomia, Identificação e 

Densiometria de Raios X em Madeira, também junto ao departamento de Ciências Florestais, e laboratório de 

Genética Bioquímica de Plantas no departamento de Genética. Todos os laboratórios mencionados estão situados na 

Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz" da Universidade de São Paulo em Piracicaba, São Paulo. 

 

3.2. Material vegetal 

O material vegetal utilizado foram explantes provenientes da nervura principal de folhas jovens, sadias de 

matrizes de teca (Figura 1). Foram cinco matrizes, todas provenientes de um mesmo material genético e 5 anos de 

idade. As mesmas estavam envasadas no viveiro do departamento de Ciências Florestais da ESALQ/USP, recebendo 

irrigação diária e fertilização semanal. 

 

 
Figura 1. Explante da nervura principal de folha de teca proveniente do terço mediano da folha indicada na imagem "C" pela seta 
amarela. 

 

3.3. Desinfestação 

Após a coleta das folhas, as mesmas foram levadas para o laboratótio de Fisiologia das Árvores, onde 

primeiramente foram cortadas deixando apenas a região do limbo foliar onde se encontrava a nervura principal, em 

seguida, as regiões seccionadas foram lavadas e escovadas com sabão antibacteriano líquido e, então, enxaguadas em 

água corrente. Em sequência da lavagem inicial, o material selecionado foi deixado em água corrente por um período 

de trinta minutos. Após a segunda lavagem o material foi banhado duas vezes com álcool 70% durante o período de 

um minuto, cada uma das vezes. Em seguida do banho em álcool, realizou-se três enxagues com água destilada 



24 

autoclavada. Por fim, foi realizada a imersão dos tecidos durante 20 minutos em hipoclorio de sódio comercial com 

2,0 a 2,5% de cloro ativo em solução 70% v/v. Ao fim deste processo o material foi levado à câmara de fluxo 

laminar, ainda imerso na solução de hipoclorito, onde foi enxaguado três vezes com água destilada autoclavada, em 

abundância, e então inoculado em meio de cultura a qual será descrito posteriormente. 

 

3.4. Indução de calos 

Após o processo de assepsia do material, os seguimentos de folhas foram cortados de modo a retirar o 

excesso do limbo foliar, deixando somente a região da nervura principal da folha. Além disso, foram descartadas as 

regiões próximas ao pecíolo, bem como a região terminal da nervura. Da seção remanescente foram, então, cortados 

explantes no tamanho 1cmx1cm preservando a região da nervura (Figura 2). 

 

 
Figura 2. Em azul estão destacadas as seções descartadas do material após o processo de assepsia ao lado esquerdo da imagem. 

Na imagem da direita explantes foliares inoculados em meio de cultura para indução de calos embriogênicos. 

 
Para cultivo dos explantes foi utilizado o meio de cultura MS (MURASHIGE; SKOOG, 1962) a qual foi 

adicionado 30g L-1 de sacarose, em seguida o pH do meio de cultura foi ajustado a 5,8 e, por fim, adicionado 5 g L-1 

de ágar (Tabela 1) para obtençõao do meio semi-sólido.  

Ao meio de cultura original, MS, foram acrescidas diferentes combinações de concentrações de 

reguladores de crescimento, sendo testadas doses de 2,4-D (auxina) e BAP (citocinina) (Tabela 2) para indução de 

calos embriogênicos. O meio de cultura foi vertido em frascos de vidro de 350 mL, onde cada frasco cada frasco foi 

completado com 25ml de meio de cultura e autoclavado a 121°C, 1,0Kgfcm-2 durante 20 minutos. 
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Tabela 1. Relação e concentração das soluções estoque do meio de cultura MS. 

Meio de cultura MS 

Classificação Substância Dose (g L-1) 

Macronutrientes 

NH4NO3 165,00 

KNO3 190,00 

KH2PO4 17,00 

CaCl2.2H2O 44,00 

MgSO4.7H2O 37,00 

FeSO4.7H2O 2,78 

Na2EDTA 3,73 

Micronutrientes 

MnSO4.H2O 1,69 

ZnSO4.7H2O 0,86 

Na2MoO4.2H2O 0,025 

CuSO4.5H2O 0,0025 

H3BO3 0,62 

Kl 0,083 

CoCl2.6H2O 0,0025 

Misturas Orgânicas 

Ácido Nicotínico 0,05 

Piridoxina 0,05 

Tiamina 0,01 

Meso Inositol 10,00 

Glicina 0,20 

 
Cada tratamento teve um total de quatro repetições, sendo a repetição composta por um frasco contendo 

quatro explantes foliares. Os explantes eram provenientes de um mix de folhas das cinco matrizes (clones). 

 

Tabela 2. Combinação das doses de 2,4-D e BAP originando 16 tratamentos diferentes para identificar o melhor balanço 
auxina/citocinina na indução de calos no explante estudado de teca 

Doses 

2,4-D / BAP 

BAP (mg L-1) 

0,0 0,1 0,5 2,0 

2,4-D (mg L-1) 

0,0 
0,0/0,0 

(T1) 

0,0/0,1 

(T2) 

0,0/0,5 

(T3) 

0,0/2,0 

(T4) 

0,5 
0,5/0,0 

(T5) 

0,5/0,1 

(T6) 

0,5/0,5 

(T7) 

0,5/2,0 

(T8) 

2,0 
2,0/0,0 

(T9) 

2,0/0,1 

(T10) 

2,0/0,5 

(T11) 

2,0/2,0 

(T12) 

4,0 
4,0/0,0 

(T13) 

4,0/0,1 

(T14) 

4,0/0,5 

(T15) 

4,0/2,0 

(T16) 

 

A indução dos calos teve uma duração de 60 dias, sendo realizadas duas transferências de meio de cultura, 

sendo a primeira transferência de cultivo aos 20 dias após a introdução e a segunda trasferência de cultivo 40 dias  

após a introdução. Durante todo esse período o material foi cultivado em sala de crescimento à temperatura de 26°C 

+- 2, na ausência de luz.   
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3.5. Seleção de material responsivo 

3.5.1. Avaliação da frequência e cobertura de explantes por calos 

Os dezesseis tratamentos da fase de indução de calos foram avaliados aos 60 dias após a introdução 

quanto ao parâmentro descrito a seguir. Presença ou ausência de calos, sendo considerada presença calos de qualquer 

estrutura, cor e tamanho. Cobertura do explante por estrutura calosa, sendo atribuidas notas de um a cinco, de 

acordo com a porcentagem do explante avaliado coberta por estrutura calosa (Figura 3). 

 

Figura 3. Avaliação do parâmetro "cobertura por calos" onde a nota 1 representa 0% de cobertura do explante por calo, nota 2 
representa 25% de cobertura do explante por calos, nota 3 explantes com 50% de cobertura por calo, nota 4 explantes com 75% 
de cobertura por calo, e por fim, nota 5 a qual toda superfíe incícial do explante é coberta por calo. 

 

3.5.2. Avaliação visual da oxidação  

 Também foi realizada aos 30 e 60 dias de cultivo a avaliação da oxidação dos explantes de acordo com a 

coloração do material vegetal, com ou sem cobertura calosa. Foram atribuídas denominações para intensidade de 

oxidação de acordo com a coloração apresentada pelo explante (Figura 4). 

 

Diagnóstico visual de cobertura por calo

1 – 0% 2 – 25% 3 – 50%

4 – 75% 5 – 100%
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Figura 4. Diagnóstico visiual dos níveis de oxidação.  

 

3.5.3. Análise histoquímica 

Após os 60 dias de cultivo, para os materiais responsivos que apresentavam formação calosa, foram 

realizados testes histoquímicos para a confirmação da presença de linhagens celulares embriogênicas. Realizou-se, 

então, aleatoriamente a coleta de amostras constituidas de 100mg de calos por tratamento responsivo, as quais foram 

maceradas em um vidro de relógio com auxílio de um bastão de vidro. Cada tratamento teve suas amostras 

maceradas separadamente. Ao material macerado foram adicionadas entre 3 a 5 gostas de corante carmim acético 

(2%) (peso/volume) por 2 a 3 minutos, o excesso do corante foi retirado e em seguida foram confeccionadas lâminas 

de microscopia de luz com o material corado. Já dispostas sobre as lâminas, adicionou-se duas gotas de glicerina por 

lâmina, e estas, então, cobertas com uma lamínula. As lâminas prontas para análise microscópica receberam leves 

batidas com um bastão de vidro, para espalhar o material. Para cada tratamento responsivo quanto à produção de 

calos foram montadas 10 lâminas, sendo essas provenientes de um mesmo calo, conforme o procedimento descrito 

acima. Em seguida as amostras foram fotomicrografadas em microscópio de luz. As imagens foram tratadas no 

software GIMP2 e então avaliadas quanto cobertura de tecido corado pela coloração vermelha (linhagens 

embriogênicas).  

 

3.6. Reintrodução 

Após a análise dos materiais responsivos foram selecionados dois tratamentos para realizar-se em 

sequência as análises de microscopia eletrônica de varredura e análise bioquímica do estresse. Os dois tratamentos 

selecionados são aqueles com melhor resposta embriogênica, T8, e aquele com menor resposta embriogênica, T6, 

ambos selecionados de acordo com os parâmetros avaliados previamente, frequência de calos, cobertura de calos por 

explante e análise histoquímica. Contudo, para a execução das análises ultraestruturais e bioquímicas foi necessária 

uma reintrodução, assim como descrito nos intens 3.2, 3.3 e 3.4. Para realizar a reintrodução foram utilizadas as 

mesma cinco matrizes. 

 
 

NADA: o explante não apresenta diferenças em relação a cor original das folhas

POUCO: o explante apresenta início de sinais de oxidação e começa a apresentar uma cor verde com transição para a cor marrom

MEDIANO: o explante apresenta resquício da cor verde e começa a ter como predominância a coloração marrom

GRANDE: o explante já não apresenta resquício de coloração verde e passa a ser da cor marrom claro.

SEVERO: o explante apresenta oxidação intensa caracterizado pela cor marrom escuro

Diagnóstico visual de oxidação
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3.7. Análise de microscopia eletrônica de varredura 

3.7.1. Coleta de material 

Para análise ultraestrutural foram coletadas quatro amostras (explantes) de material vegetal dos dois 

tratamentos (T8 e T6) durante três fase do período de indução da embriogênese somática, sendo 20, 40 e 60 dias de 

cultivo, totalizando desta forma 12 amostras por tratamento. 

 

3.7.2. Preparo do material 

Amostras de calos do cultivo inicial, 20 dias, e dos dois subcultivos, 40 e 60 dias, foram imersas em 

solução fixadora Karnovsky (1965) (pH 7,2), em microtubos de 2ml.  Em seguida, as amostras foram passadas por 

vácuo por cinco minutos. Durante o procedimento de vácuo os microtubos foram mantidos abertos, para evitar a 

obstrução e possíveis danos às amostras. O procedimento de vácuo foi repetido três vezes, sendo que, entre uma 

operação e outra, as amostras eram agitadas manualmente, de forma delicada, para favorecer o processo de 

infiltração da solução Karnovsky . Após este processo de fixação o fixador foi descartado e as amostras foram 

lavadas por três vezes em água destilada e em seguida desidratadas por uma séria alcoólica de 10, 30, 50, 70, 90 e 100 

% (etanol diluido em água). Em cada passo da série o material ficou submerso por um período de dez minutos, 

repetindo-se o ultimo passo duas vezes. 

 

3.7.3. Análise de Microscopia eletrônica de varredura 

Após a desidratação, as amostras foram montadas em stubs de metal e submetidas ao aparelho de ponto 

crítico para a secagem. Por fim, o material passou pelo processo de metalização, sendo assim recoberto por uma 

lâmina de ouro. Com as amostras prontas, o material foi observado e fotomicrografado no Microscópio Eletrônico 

de Varredura LEO 435 VP. 

 

3.8. Análise bioquímica 

3.8.1. Coleta do material 

A análise bioquímica foi realizada em diferentes períodos do processo de reintrodução e cultivo in vitro. A 

primeira coleta foi realizada no mesmo momento em que realizou-se a reintrodução. Ao coletar-se as folhas para a 

introdução dos explantes foi coletada cerca de 1,3 gramas de matéria fresca das folhas das matrizes, visando analisar 

a sanidade do material original, isto é, diagnosticar se as plantas matrizes estavam em boas condições fisiológicas de 

fornecerem bons explantes. Após cinco dias de cultivo in vitro foram coletadas, também, 1,3 gramas de matéria fresca 

de um blending de explantes já culivados em meio de cultura com os tratamentos 06 e 08. O blending foi obtido 

através da seleção ao acaso do material in vitro, mantendo a proporção 1:1 de explantes provenientes de cada 

tratamento, ou seja, 0,65g de material fresco proveniente do tratamento 06, e 0,65g de material fresco proveniente do 

tratamento 08. A coleta ao quinto dia de cultivo foi realizada com o intuito de verificar a reação do material pós 
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processo de desinfestação. Aos 40 dias de cultivo 1,3g de matéria fresca foram coletadas de cada um dos dois 

tratamentos (T6 e T8). A análise referente aos 40 dias de cultivo tem por finalidade estudar as diferenças bioquímicas 

no material vegetal submetido aos dois diferentes tratamentos. Em cada uma das três coletas realizadas o material foi 

imediatamente congelado em nitrogênio líquido, permanecendo acondicionadas em freezer a -80 °C, até o início das 

análises. 

 

3.8.2. Extração enzimática 

Foram pesados 1g de cada uma das amostras, e então maceradas com nitrogênico líquido em almofariz 

com auxílio de mortar. Ao material macerado foi adicionado o tampão de extração, conforme a composição a seguir, 

na proporção 1:3 (1g de tecido/ 3 ml de tampão). O homegeneizado foi, então, centrifugado a 10000 rpm durante 30 

minutos à 4°C. Posteriormente, 2,5ml do sobrenadante foi coletado e passado por coluna PD-10 (Sephadex G-25) 

com o intuito de retirar compostos fenólicos. O uso da coluna se tornou primordial para manter a qualidade dos 

extratos para purificação de proteínas e para a determinação da atividade enzimática. O material filtrado foi dividido 

em alíquotas de 350µl em microtubos de 0,5ml e estocado em freezer -80°C até o momento das análises.   

Tampão de extração: Tampão tris-HCl 100mM (ph7,5), acrescido de 7% de sacarose, 14mM β-

mercaptoetanol, 250mM de ácido ascórbico, 20mM de DTT, 20mM de metabissulfato de sódio, 200mM de 

tetraborato de sódio, 10% de PVPP, 10mM de KCl e 10mM de MgCl2. 

 

3.8.3. Determinação de proteínas 

A concentração de proteínas foi determinada por espectrofotometria a 595 nm (Lambda 40, Perkin 

Elmer), segundo o método de Bradford (1976), utilizando-se o BSA (“bovine serum albumin”) como padrão. Os 

resultados foram expressos em mg proteína/mL. 

 

3.8.4. Atividade da catalase - CAT 

Como descrito por Kraus et al. (1995) e com modificações realizadas por Azevedo et al. (1998), a 

atividade da Catalase foi determinada em espectrofotômetro Perkin Elmer - Lambda 40. 

A determinação ocorreu a 25°C em solução contendo 1mL de tampão fosfato de potássio 100mM (pH 

7,5) e 25µL de extrato protéico e atividade determinada seguindo-se a decomposição de peróxido de hidrogênio 

(H2O2) por um minuto, através das alterações na absorbância a 240nm. Os resultados foram expressos em 

µmol/minuto/mg de proteína. 

 

3.8.5. Atividade da ascorbato peroxidase - APX 

A atividade da APX foi determinada em espectrofotômetro, seguindo o método de Nakano e Asada 

(1981), pelo monitoramento da taxa de oxidação do ascorbato a 290 nm, a 30 °C. O meio de reação foi composto 



30 

por tampão fosfato 50 mM (pH 7,0), 0,5 mM de ascorbato, 0,1 mM de EDTA, 0,1 mM de H2O2 e 100 μL de 

extrato enzimático, em um volume total de 1 mL. A reação foi iniciada pela adição do ascorbato. O decréscimo na 

absorbância foi monitorado em intervalos de 10 segundos, até totalizar 60 segundos. Os resultados foram expressos 

em mmol/minuto/mg de proteína. 

 

3.8.6. Atividade da superóxido dismutase - SOD 

A atividade da superóxido dismutase foi determinada em espectrofotômetro de acordo com Giannopolitis 

e Reis (1997) e Cembrawska-Lech et al. (2015). A reação foi conduzida em uma câmara de reação sob iluminação de 

lâmpada fluorescete a 25°C. A cada amostra foi adicionado um meio de reação composto por tampão fosfato 50mM 

(pH 7,8) + metionina 13mM + NBT 63µM + EDTA 0,1mM + riboflavina 1,3µM, totalizando 1,5mL de reação. Para 

os brancos fez-se a mesma reação, contudo sem o extrato da amostra, sendo que o branco do escuro permaneceu 

fora da câmara, tampado com papel alumínio, para que não houvesse contato com a luz. Já o branco do claro foi 

colocado na câmara junto com as amostras. 

A reação foi colocada no interior da câmara e tampada para não permitir o contato com qualquer fonte de 

luz exterior. A luz do interior da câmara permaneceu cinco minutos acesa, enquanto o composto blue formazana foi 

produzido pela fotorreação do NBT, e nas amostras com atividade observou-se que a reação fica mais clara que o 

branco do claro. A medida foi realizada em espctrofotômetro a 560nm. 

 

3.8.7. Peroxidação lipídica 

Para determinação da peroxidação lipídica foram utilizados 200mg de material vegetal por amostra. A 

cada amostra depois de macerada em nitrogênio líquido, foram acrescidos 1,3ml (1/4,5) de ácido tricloracético 

(0,1%), com aproximadamente 20% de PVPP. Após a homogeneização , 1,4ml foram transferidos para microtubos 

para serem centrifugados (Volume da amostra macerada + 1,3ml de ácido tricloroacético) a durante cinco minutos a 

10000 rpm. Do material centrifugado retirou-se alíquota de 0,250ml do sobrenadante de cada amostra, onde foi 

adicionado 1ml de ácido tricloroacético (20%, contendo 0,5% de ácido tiobarbitúrico). A mistura foi mantida por 30 

minutos em banho maria a 95°C. Ao serem retiradas do banho maria, as amostras sofreram um rápido resfriamento 

em gelo. Com o intuito de separar resíduos formados ao longo dos procedimentos, cerca de 1,4ml de cada amostra 

foram trasnferidos para um novo microtubo. Para clareamento da amostra foi realizada uma nova centrifugação por 

10 minutos a 10000rpm. 

As leituras foram realizadas em espectofotômetro a 535 e 600nm. A concentração de MDA, em nmol.g-

1massa fresca, foi calculada de acordo com o coeficiente de extinção da reação: 

ηmol MDA = [(A535 - A600)]/155000]*106 

ηmol MDA. g-1MF = (ηmol MDA)/0,3 
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3.8.8. Quantificação de peróxido de hidrogênio 

A quantificação de peróxido de hidrogênio foi realizada segundo Alexieva et al. (2001). As amostras 

frescas foram maceradas em nitrogênio líquido e homogeneizadas com a adição de TCA 0,1% na relação de 

100mg.mL-1(m/v). O homogeneizado foi transferido para microtubos e centrifugados a 10000rpm por 15 minutos a 

4°C. Para cada amostra foi reservado 200µL do sobrenadante, ao qual se adicionou 200µL de tampão fosfato de 

potássio 100mM (pH 7,5) e 800µL de iodeto de potássio 1M. A reação foi deixada em gelo e permaneceu no escuro 

durante 60 minutos. Após o período em baixa temperatura a reação foi deixada durante 20 minutos em temperatura 

ambiente para estalização. Foi realizada a leitura em espctrofotômetro Perkin Elmer - Lambda 40 a 390nm e a 

quantidade de peróxido de hidrogênio expressa em µmol.g-1massa fresca. 

 

3.9. Análise estatística dos dados 

Os métodos estatísticos rotineiros não são pertinentes aos dados obtidos para as análises histoquímicas e 

ultraestruturais (MEV) (HUTCHINSON; KRISHNARAJ; SAXENA, 1996). 

Os resultados obtidos através das análises visuais morfológicas realizou-se uma análise descritiva, 

utilizando os dados de contagem transformados em percentuais. 

Para análise bioquímica, foram obtidas três repetições independentes para MDA e Peróxido de 

hidrogênio, e três repetições independentes para análise de proteínas solúveis totais, e atividades da CAT, SOD e 

APX. Os dados quantitativos obtidos foram submetidos à análise de variância (ANOVA) e as médias comparadas 

pelo teste de Tukey, a 5% de probabilidade de erro. Os parâmetros, homogeinidade de variâncias e distribuição 

normal dos resíduos, foram verificados através do teste de Bartlett (BARTLETT, 1937) e Shapiro-Wilk (SHAPIRO; 

WILK, 1965). Os resultados foram analisados utilizando o software Sisvar 5.6. 

 

3.10. Resumo da metodologia 

Para melhor compreensão da cronograma executado, da sequência dos processos, bem como das técnicas 

adotadas para realizar cada análise será apresentado a seguir um resumo esquemático de todo conteúdo da 

metodologia (Figura 5). 
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Figura 5. Resumo esquemático da metodologia apresentada 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1. Teste de indução de calos 

Serão exibidos nos resultados do teste de indução de calos os tratamentos responsivos, pois os demais 

não eram de interesse da pesquisa realizada. 

 

4.1.1. Frequência de calos 

Após trinta dias de cultivo, seis dos dezesseis tratamentos foram responsivos quanto a produção de calos. 

Dois tratamentos se destacaram neste primeiro período, sendo eles T06, representado por uma concentração de 

0,5mgL-1  de 2,4-D e 0,1mgL-1 de BAP, e o tratamento T08, com uma concentração de 0,5mgL-1 de 2,4-D e 2,0mgL-1 

de BAP. Ambos  com aproximadamente 40% do material com formação de calo (Figura 6). 

 

 
Figura 6. Gráfico de frequência de material responsico e não responsivo por tratamento após 30 dias de cultivo 

 
Assim como apresentado por Ferreira et al. (2007) em trabalho de indução da calogênese em explantes 

foliares de figueira, os melhores tratamentos foram aqueles os quais os explantes foram cultivados em presença de 

2,4-D. Tal resultado também é condizente com os resultados obtidos por Berthouly e Michaux-Ferriere (1996), os 

mesmos verificaram a indução da calogênese em meios com concentrações elevadas de 2,4-D, bem como em baixas 

concentrações. 

A ausência de resposta na formação de calos nos tratamentos T01, T05 e T13, está relacionado a ausência 

de citocinina no meio de cultura. A ausência de BAP acarretou a não resposta dos explantes, bem como encontrado 

por Ferreira et al. (2007), que em situação similar não obteve resposta em tratamentos os quais não possuiam uma 

fonte de citocinina, no caso dos autores o fitorregular utilizado foi a cinetina. 
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O mesmo padrão de resposta foi mantido no final dos 60 dias de cultivo, ou seja, os mesmos tratamentos 

permaneceram com a mesma indução da calogênese (Figura 7). Este padrão linear de resposta deve-se 

principalmente ao grau de oxidação que os explantes passam na cultura in vitro, principalmente devido ao processo de 

assepsia. Outro ponto importante, para a não observação de uma maior quantidade de material responsivo ao longo 

do tempo, é a quantidade de contaminação por fungos ao longo dos dois cultivos, sendo este fato o maior 

ocasionador de perda de material ao longo do teste de indução. 

 

 
Figura 7. Gráfico de frequência de material responsico e não responsivo por tratamento após 60 dias de cultivo 

 

No final do cultivo as melhores respostas quanto a frequência de material embriogênico foram de fato os 

tratamentos T06 e T08. O fato desses tratamentos terem se destacado está coerente quando comparado às respostas 

encontradas por Ferreira et al. (2007). Em trabalho, os autores verificaram que os melhores tratamentos em ganho de 

massa fresca das estruturas calosas foram àqueles em que as concentrações de citocinina são superiores às 

concentrações de auxina. 

Segundo a afirmação de Filho (1995), as espécies de grande porte requerem alta concentração de 

reguladores de crescimento para formação de calos. Vê-se indispensável para o sucesso na indução de calos a 

presença de auxinas e citocininas, uma vez que, as auxinas favorem o processo de divisão celular, crescimento e 

alongamento (TAIZ; ZEIGER, 2004), e as citocininas auxiliam na divisão celular resultando na produção de calos 

embriogênicos (PASQUAL, 2001). 

 

4.1.2. Cobertura por calos 

Entre os tratamentos responsivos, àqueles que apresentaram formação de calos, foi verificado o quanto 

de calo que cada um destes tratamentos produziram no final dos 60 dias de cultivos. Esta quantidade de calo foi 

estimada de acordo com área superficial de cada explante responsivo coberta por estrutura calosa. 

No tratamento T06 cerca de um terço do material responsivo foi verificado com cerca de 50% dos 

explantes cobertos com calo (Figura 8), sendo esta, uma resposta satisfatória pelo período de tempo de indução. 
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Sendo que os explantes responsivos representados pela coluna 0% são aqueles os quais houve uma pequena 

formação de estrutura calosa cuja área de ocupação da superfície não chegou a 25%. 

 

 
Figura 8. Gráfico de cobertura de calo por explante responsivo no tratamento T06, o qual verificou-se três explantes com uma 

cobertaura inferior 25% da área foliar do explante inicial. 

 
Já o tratamento T08, mesmo com uma quantidade expressiva de material responsivo, apresentou um 

padrão de cobertura menor por explante (T08). Sendo que, os explantes com 0% de cobertura apresentados nos 

gráficos representam uma produção de calos, porém com uma cobertura quase imperceptível quanto a área total do 

explante (Figura 9). 

 

 
Figura 9. Gráfico de cobertura de calo por explante responsivo no tratamento T08 

 
O tratamento T09 apresentou resposta quase impercepitível para o material responsivo, sendo 

representado por apenas dois explantes com cobertura de 25% (Figura 10). 
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Figura 10. Gráfico de cobertura de calo por explante responsivo no tratamento 09 

 
Seguido do tratamento T08, o tratamento T10 também apresentou um resultado promissor. Ao longo dos 

60 dias de cultivos todos os explantes as quais produziram calos estavam com uma cobertura de calo acima de 25% 

da área total do explante (Figura 11). 

 

 
Figura 11. Gráfico de cobertura de calo por explante responsivo no tratamento 10 

 
Por fim, o tratamento T12, que assim como o T09 teve um pequena resposta quanto ao número de 

explantes responsivos, e mesmo àqueles que apresentaram produção de calos, foram em uma quantidade pequena, 

próxima a 25% de cobertura (Figura 12). 
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Figura 12. Gráfico de cobertura de calo por explante responsivo no tratamento 12 

 
No item anterior (4.1.1) foi considerado que o tratamento T16 também teve resposta quanto a presença 

de material responsivo. Porém apresentavam pouca resposta quanto à cobertura e foram usados então para teste e 

ajustes para modificação do protocolo de histoquímica do Aceto Carmim. 

Todo o período de indução da calogênese foi desenvolvido na ausência de luz. Trabalhos como o 

apresentado por Nogueira et al. (2007) comprovam que o melhor desenvolvimento de calos ocorre no escuro, 

independente de espécie. Contudo, esse período de indução no escuro pode se extender conforme curva de 

crescimento dos calos. Em estudos de curvas de crescimento existe uma fase denominada Linear, fase esta, na qual 

os calos diminuem a divisão celular e ocorre uma desaceleração do desenvolvimento dos mesmos. Segundo Mesquita 

et al. (2002) essa estagnação ocorre entre os 63 e 77 dias de cultivo em lichieira. Já em estudo com a espécie murici-

pequeno Nogueira et al. (2008) determinou que a fase de desacelaração ocorre entre 60 e 80 dias de cultivo. Os 

valores apresentados podem indicar que a fase de estagnação dos calos de teca não tenha sido atingida, sendo 

necessário um maior tempo de cultivo para então se estabelecer uma curva de crescimento. 

Em geral, mesmo alguns tratamentos se sobresaindo em relação aos demais, como foram os casos do T06 

e T08, as respostas de formação de calos bem como o crescimento dos mesmos foram discretos quando comparados 

à indução da calogênese em outras espécies. Mais uma vez a condição de luminosidade pode ter sido fundamental 

para a resposta encontrada. Segundo Carneiro et al. (2012), em trabalho realizado com sisal, obteve 100% de 

formação de calos quando os explantes foram cultivados nos meios que continham apenas 2,4-D, ou apenas BAP, 

ou 2,4-D associado com BAP na presença de luz.  

 

4.1.3. Oxidação 

A oxidação está relacionada à resposta do material biológico à  alguma fonte de estresse. E, assim como já 

apresentado, está relacionado com o processo de desdiferenciação das células somáticas. Logo, os tratamentos que 

apresentaram menor grau de oxidação tendem a ter um menor padrão de resposta quanto à produção de calos, como 

o observado nos tratamentos T03, T04 e T05 (Figura 13).  
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Figura 13. Porcentagem dos explantes oxidados, por tratamento, no final de 30 dias de cultivo 

 

Além disso, como apresentado abaixo (Figura 14) o processo de oxidação tende a se tornar mais severo 

ao longo dos dias de cultivo. É possível observar que após 60 dias de cultivo, tratamentos que ainda não tinham 

todos os explantes com severo grau de oxidação, apresentaram uma maior quantidade de explantes oxidados, como é 

o caso do tratamento T04. 

 

 
Figura 14. Porcentagem dos explantes oxidados, por tratamento, no final de 60 dias de cultivo 

 

O controle da oxidação se tornou um desafio nas técnicas de propagação in vitro (PREECE; COMPTON, 

1991). Em espécies lenhosas utilizadas na cultura de tecidos, os fenóis, flavonóides e taninos são as substâncias 

oxidantes mais comumente encontradas (PAIVA; PAIVA, 2001), principalmente em tecidos arbóreos tropicais 

(GRATTAPLAGIA; MACHADO, 1998). Além da presença destes compostos, outros fatores podem interferir na 

produção de compostos fenólicos, são eles: idade e fase de desenvolvimento dos explantes (PAIVA; PAIVA, 2001). 

Há alguns anos medidas são tomadas para evitar a oxidação de explantes, como a imersão em soluções 

antioxidantes de ácido cítrico, ou ácido ascórbico antes da inoculação, bem como a adição de carvão ativado, ácido 

ascórbico ou polivinilpolirridone (PVP) ao meio de cultura (GRATTAPLAGIA; MACHADO, 1998; PAIVA; 

PAIVA, 2001). 
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Werner (2009), encontrou que nem mesmo a utilização de antioxídantes e a ausência de luz foram 

eficientes no controle do processo degenerativo dos calos de pau brasil. No mesmo trabalho o autor demonstrou que 

o uso de carvão ativado foi favorável ao controle da oxidação. Contudo neste mesmo tratamento os explantes não 

apresentaram desenvolvimento de calos. No entanto, foi na presença de ácido ascórbico no escuro, que ocorreu 

maior ocorrência de calos, com 85% dos explantes apresentado resposta. Desta forma, fica evidente a necessidade de 

novos experimentos na condução da organogênese in vitro de teca relacionados ao controle de oxidação dos tecidos 

vegetais. 

 

4.1.4. Análise morfológica e histoquímica 

Seguido das avaliações quanto a produção de calos, foi necessário realizar testes histoquímicos com Aceto 

Carmim para verificar o quanto de material embriogênico tinha em cada tratamento responsivo. Sendo considerado 

linhagens celulares embriogênicas aquelas células que apresentaram coloração vermelha durante os testes 

histoquímicos. 

Seguindo a mesma sequência de apresentação do item anterior, o tratamento T06, embora tivesse 

apresentado uma boa produção de calos, estes eram pequenos maciços de coloração clara entre o amarelo e marrom, 

o que é característico de calos não embriogênicos. Este fato foi confirmado após o teste histoquímico, uma vez que, 

as células não responderam à ação do corante usado, representando assim, células não embriogênicas (Figura 15). 

 

 
Figura 15. Imagem à direita representa a morfologia externa de calo do tratamento T06. Fotomicrografia à direita apresenta 
células não embriogênicas, sem reação ao corante Carmim, sob indução do tratamento T06 

 
O oposto foi observado no tratamento T08 (Figura 16). Este tratamento se mostrou responsivo quanto à 

produção de calos, sendo estes de aspecto mais friável, de coloração mais clara, entre o branco ao amarelo escuro. 

Depois da realização de teste histoquímico foi possível observar que quase 100% do material era constituído de 

células embriogênicas em coloração vermelha, apresentando massas de células pró embriogências (MPE). 
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Figura 16. Imagem à direita representa a morfologia externa de calo do tratamento T08. Fotomicrografia à direita apresenta 
células embriogênicas em coloração vermelha sob indução do tratamento T08. As setas em amarelo sinalizam as MPE 
encontradas no tecido 

 
Seguindo um padrão de resposta similar ao tratamento T06, o tratamento T09, embora tivesse uma menor 

produção de calos, apresentou pequenas estruturas calogênicas representados por um material biológico gelatinoso e 

de coloração clara, e que após o teste histoquímico também apresentou baixa quantidade de células embriogênicas 

(Figura 17). 

 

 
Figura 17. Imagem à direita representa a morfologia externa de calo do tratamento T09. Fotomicrografia à direita apresenta 
células não embriogênicas em coloração escura, devido a pouca afinidade com o corante Aceto Carmim. 

 
Também houve coincidência no padrão de resposta entre os tratamentos T08, já apresentado, e o 

tratamento T10. Os dois tratamentos apresentaram calos de coloração amarela claro, com textura macia, com células 

embriogênicas como verificado nos testes histoquímicos (Figura 18). Contudo, T10 teve uma menor quantidade de 
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explantes cobertos por calo, além da afinidade do tecido responsivo com o corante utilizado apresentar menos 

intensidade, deixando T08 como melhor resposta a produção de calos embriogênicos. 

 

 
Figura 18. Imagem à direita representa a morfologia externa de calo do tratamento T10. Fotomicrografia à direita apresenta 

células embriogênicas em coloração vermelha escuro, indicada por uma região mais externa do calo, como sinaliza a seta amarela 

 
Com uma resposta mediana, no tratamento T12 (Figura 19), foi observado calos com aspectos 

morfológicos característicos de material embriogênico, maciços de células friáveis de coloração branca a amarelo 

claro, o que pode ser confirmado com o teste histoquímico. Contudo a quantidade de calo produzido nos explantes 

era muito abaixo de outros tratamentos já citados acima (T08 e T10). 

 

 
Figura 19. Imagem à direita representa a morfologia externa de calo do tratamento T12. Fotomicrografia à direita apresenta 
células embriogênicas em coloração vermelha. As setas em amarelo indicam as zonas onde se encontram as MPE.  
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Lopes et al. (2016) observou que todos os calos de pitaia vermelha, com aspectos friáveis, apresentaram 

reação positiva ao Carmim acético, confirmando o seu potencial embriogênico. Para Steiner et al. (2005), a reação 

positiva ao Carmim acético está associada à competência da célula para o desenvolvimento celular.  

 

4.2. Análise de microscopia eletrônica de varredura 

A análise ultraestrutral é uma ferramenta muito importante em pesquisas relacionadas à cultura de tecidos. 

Através da microscopia eletrônica de varredura é possível estudar importantes aspectos relacionados à organogênese 

vegetal. 

Durante o estudo da calogênese em explantes foliares de teca, foi possível verificar as diferenças entre o 

tratamento mais responsivo e o menos responsivo quanto à formação de estruturas embriogênicas. A análise que foi 

aplicada durante três fases do desenvolvimento de calos permitiu averiguar o padrão de divisão celular, bem como as 

características externas das células durante todo o processo de indução, possibiltando o cruzamento dos dados 

fornecidos pela análise histoquímica junto aos aspectos visuais morfológicos. 

O calos produzidos em meio de cultura MS suplementados com 0,5mgL-1 de 2,4-D e 0,1 mgL-1 de BAP, 

tratamento 06, eram caracterizados por pequenas estruturas de crescimento desuniformes, com coloração 

amarronzadas. A textura dos tecidos eram rígidas, características estas que permitiam inferir que se tratava de calos 

não embriogênicos. 

Com a análise da microscopia eletrônica de varredura foi possível verificar o aspecto dos calos referentes 

ao tratamento T06 aos 40 dias de cultivo, bem como as características das células na estrutura dos calos aos 20, 40 e 

60 dias de cultivo (Figura 20). 
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Figura 20.  Calo não embriogênico aos 40 dias de cultivo em meio de cultura MS acrescido de 0,5mgL-1 de 2,4-D e 0,1 mgL-1 de 
BAP, com estrutura rígida, tendo a superfíce caracterizada por células mortas, ou vestígios de células originais do explante foliar 
(A); Células alongadas, provenientes de calos com 20 dias de cultivo, sinalizadas pela seta verde, característca de tecido não 
embriogênico, apresentando divisão celular irregular (B);  Conjunto de células apresenta em calos com 40 dias de cultivo, células 
com maior dimensão, contudo sem potencial embriogênico (C); Células aos 60 dias de cultivos, apresenta divisão irregular e 
diferentes características celulares, como células alongadas e isodiamétricas (D) 

 

A presença de células isodiamétricas no final do cultivo, aos 60 dias, confirma a necessidade de se 

estabelecer curvas de crescimento durante a calogênese quando a indução é realizada pelo uso do 2,4-D e BAP em 

explantes foliares de teca. Os calos provenientes do cultivo em tratamento T06 poderia, então, ter tido resposta 

embriogênica caso os cultivos tivessem maior duração, ou caso fosse realizado algum ajuste na metodologia de 

cultivo, como a presença de luz durante a fase de indução. 

Assim como encontrado por Carvalho et al. (2013), em estudo sobre a indução de calo em explantes de 

folhas cotiledonares de maracujazeiro, a combinação do uso de picloram com uma fonte exógena de citocinina, a 

cinetina, pode não favorecer o processo embriogênico, resultando em células grandes, com espaço intercelular e de 

formato irregular. No mesmo estudo, os autores verificaram que o uso da auxina 2,4-D em conjunto com a cinetina 

resultaram em calos com células pequenas, disposição compacta e pouco espaço intercelular, indo contra o resultado 

obtido nos calos de teca provenientes do tratamento T06. Tal fato evidencia a importância de se estabelecer 

equilíbrios ótimos entre as fontes exógenas de fitorreguladores, bem como a necessidade de testar diferentes 

reguladores de crescimento. 

De encontro com a resposta encontrada anteriormente, os calos provenientes do tratamento T08 

apresentaram características embriogênicas, assim como já citado nas análises histoquímicas. A microscopia 

eletrônica de varredura permitiu confirmar os resultados obtidos na análise com corante Carmim acético. 
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As micrografias realizadas dos calos originados em explantes foliares de teca em meio de cultura MS com 

adição de  0,5mgL-1 de 2,4-D e 2,0 mgL-1 de BAP, tratamento T08, permitiu a visualização dos calos aos 40 dias de 

cultivo, bem como o caracterização das células componentes do calos aos 20, 40 e 60 dias de cultivo (Figura 21). O 

tratamento 08 possibilitou a produção de calos embriogênicos com morfologia externa caracterizada por uma 

coloração clara, entre branco e amarelo claro, e uma estrutura friável. 

 

 
Figura 21.  Micrografia de calo produzido em meio de cultura MS com adição de  0,5mgL-1 de 2,4-D e 2,0 mgL-1 de BAP, aos 40 
dias de cultivo, possibilitanto visualizar a presença de agregados celulares, com células isodiamétricas e pouco espaço intercelular 
(A); Conjunto de células agregadas, com características embriogênicas em calo aos 20 dias de cultivo (B); Micrografia ampliada de 
um agregado celular, com características embriogênicas de um calo aos 40 dias de cultivo (C); Calo apresentando perda de 
potencial embriogênico, apresentando células isodiamétricas bem como alongadas, calo aos 60 dias de cultivo (D) 

 

O formato isodiamétrico das células é característico de células meristemáticas, e os calos embriogênicos 

são compostos por esta linhagem celular, com dimensões pequenas e com citoplasma denso (NOGUEIRA et al., 

2007). Enquanto células alongadas apresentam vacuolização, sendo este, um dos primeiros sinais de morte celular 

acompanhado da ruptura de suas membranas (FILANOVA  et al., 2000). 

As massas pró embriogênicas, também observadas nos calos do tratamento T08, são aglomerados 

celulares capazes de produzir embriões somáticos e possuem como característica células de tamanhos reduzidos e 

citoplasma denso (FILANOVA, et al., 2000). 

A microscopia eletrônica de varredura possibilitou ressaltar, mais um vez, a importância de se estabeler 

curvas de crescimento em estudos de indução de calos. Pois fica perceptível que, aos 60 dias de cultivo o tratamento 

06 possibilitou a formação de estruturas pró embriogênicas nos calos, enquanto o tratamento T08 acarretou a perda 

de pontencial embriogênico neste mesmo período. 

D

BA

C
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A melhor resposta encontrada no tratamento T08 pode ser justificada devido ao aumento da presença de 

citocinina em relação a auxina, promovendo a expressão da embriogênese somática. Segundo Guerra et al. (1999), o 

processo de conversão de calos embriogênicos em embriões ocorre em função de repetidos ciclos em meio de 

cultura o qual promove a divisão celular. Isto significa, que após estabelecido, o tratamento T08 é o melhor indutor 

de células embriogênicas. O próximo passo seria realizar estudos para desenvolver um meio de cultura de 

multiplicação dessa linhagem celular. 

 

4.3. Análise bioquímica 

Os processos de diferenciação e divisão celular, responsáveis pela morfogênese vegetal, são 

desencadeados sobre a influencia de sinais que acarretam alterações bioquímicas e metabólicas diversas. Algumas 

alterações bioquímicas são indicadas para discriminar tecidos embriogênicos e não embriogênicos (NIEVES et al., 

2003), bem como culturas as quais possuem, ou não, potencial de regeneração (LAUKKANEN et al., 1999; 

BONFILL et al., 2003). 

No cultivo in vitro o suprimento com fontes exógenas de reguladores de crescimento e o acúmulo de 

substâncias tóxicas (GASPAR et al., 2002), estão entre os fatores indutores de estresse que desencadeiam a produção 

de espécies reativas de oxigênio e ao desequilíbrio na relação entre compostos antioxidantes e pré-oxidantes.  

Contudo, as células vegetais possuem sistemas bem desenvolvidos para regular o nível das espécies 

reativas de oxigêncio, e a concentração dessas moléculas quimicamente ativas pode sofrer alterações pela ação de 

enzimas, as quais são bastante sensíveis às condições de estresse (MITTLER, 2002). 

 

4.3.1. Determinação de proteínas 

A quantificação de proteínas solúveis totais permitiu verificar diferenças estatísticas entre os tratamentos 

T06 e T08, bem como os níveis encontrados nas plantas matrizez e também no matareial após o procedimento de 

desinfestação (Tabela 3). 

 

Tabela 3.  Quantificação de proteínas totais solúveis dos tratamentos, T06 e T08, aos 40 dias de cultivo, bem como os níveis de 

proteínas nas plantas matrizes e nos explantes após o processo de desinfestação, expressos em mg de proteína por ml 

Proteínas 

Tratamentos Média Unidade  Resultados do teste 

Planta  1,42 mg/ml 1,42d 

Após desinfestação 0,03 mg/ml 0,03a 

T06 (40 dias) 0,35 mg/ml 0,35b 

T08 (40 dias) 0,64 mg/ml 0,64c 
  

Em trabalho realizado por Nascimento (2009), na indução da calogênese em pupunha, o autor verificou 

que os calos com respostas embriogênicas tinham estatísticamente menores quantidades de protéina quando 

comparados aos calos sem resposta embriogênica. 

O fato do presente trabalho com calos de teca ter apresentado resposta inversa ao encontrado nos 

estudos com pupunha pode ser explicado pela diversidade de proteínas encontradas em cada um dos materais. Isto é, 
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a baixa presença de proteínas nos explantes após a desinfestação se deve ao grande extresse sofrido nos tecidos, 

levando grande parte do explante à morte celular. Já os altos níveis de proteínas encontradas nas plantas matrizes 

estão relacionados à quantidade de genes sendo expressos para realizar todos os comandos vitais das plantas. O 

tratamento T06 apresentou nível de proteínas inferior ao tratamento T08, ou seja, a indução da embriogênese no 

tecido dos explantes estimulam uma produção maior de proteínas. Steeinmacher (2005), trabalhando na indução da 

embriogênese somática em pupunha, mostrou que os calos embriogênicos além de bons níveis de proteína solúveis 

apresentam uma maior diversidade das mesmas. 

 

4.3.2. Atividade da Catalase (CAT) 

A catalase tem função de quebrar o peróxido de hidrogênio, resultando em água e oxigênio estável. É a 

única entre as enzimas degradantes de peróxido de hidrogênio que não consome equivalentes redutores da célula e 

que possui mecanismo muito eficiente para a remoção do peróxido de hidrogênio formado sob condições de estresse 

(MALLICK; MOHN, 2000). 

Os resultados da atividade da CAT em espectrofotômetro mostraram que em nenhum momento do 

processo de indução hou ve diferença estatística no processo de indução. Ou seja, os explantes foliares apresentaram 

os mesmos níveis de atividade da CAT desde a coleta nas plantas matrizes, até o resultado final nos calos resultantes 

dos 40 dias de cultivo no tratamento T06 e T08 (Tabela 4). 

 

Tabela 4. Atividade da CAT nos tratamentos, T06 e T08, aos 40 dias de cultivo, bem como nas plantas matrizes e nos explantes 

após o processo de desinfestação, expressos em µmol/mgprot 

Catalase 

Tratamentos Média Unidade  Resultados do teste 

Planta  13,08 µmol/mgprot 13,08a 

Após desinfestação 30,94 µmol/mgprot 30,94a 

T06 (40 dias) 39,55 µmol/mgprot 39,55a 

T08 (40 dias) 46,03 µmol/mgprot 46,03a 
 

A atividade da catalase foi considerada baixa em todas as amostras e tratamentos estudados. Tal atividade 

encontratada tanto em T06 quanto T08 pode estar relacionada ao estágio inicial da embriogênese. Resultados 

semelhantes foram encontrados por Blasquez et al. (2009), quando o autor trabalhou com embriogênese somática de 

Crocus sativus L. induzida com 2,4-D e BAP. 

A baixa atividade da enzima catalase também precedeu o surgimento de embriões somáticos em Lycium 

barbarum L. (CUI et al., 1999) e Gladioulus hybridus (GRUPTA; DATTA, 2004). 

Segundo Arora et al. (2002), a concentração de enzimas catalase nos peroxissomos não são eficientes na 

degradação de baixas concentrações de peróxido de hidrogênio, pois essas moléculas são reduzidas no ciclo do 

ascorbato-glutationa, sob a ação da ascorbato peroxidase (APX) e outras enzimas do ciclo. Logo, a atuação da 

catalase é muito importante quando a concentração de peróxido está em níveis muito elevados, isto é, estresse 

severo. 
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4.3.3. Atividade da Ascorbato peroxidase (APX) 

Os resultados da atividade da Ascorbato peroxidase se mostraram inferiores aos resultados da enzima 

catalase. Contudo, foi possível averiguar que durante a fase de adaptação dos explantes á cultura in vitro. após 

desisfestação, a APX teve uma atividade estatisticamente superior (Tabela 5). 

 

Tabela 5.  Atividade da APX nos tratamentos, T06 e T08, aos 40 dias de cultivo, bem como nas plantas matrizes e nos explantes 

após o processo de desinfestação, expressos em µmol/mgprot 

Ascorbato Peroxidase 

Tratamentos Média Unidade  Resultados do teste 

Planta  0,06 µmol/mgprot 0,06a 

Após desinfestação 4,64 µmol/mgprot 4,64b 

T06 (40 dias) 0,51 µmol/mgprot 0,51a 

T08 (40 dias) 0,25 µmol/mgprot 0,25a 
 

A baixa atividade da Ascorbarto peroxidase e da Catalase estão relacionadas com o acúmulo do peróxido 

de hidrogênio presentes nas células.  

Cui et al. (1999) apontaram que a atividade das Peroxidases e da Catalase decaíram rapidamenta nos 

primeiros dias da diferenciação celular, indicando que um aumento intracelular de peróxido de hidrogênio foi 

determinante na formação de células embriogênicas. os autores ainda encontraram que a embriogênese somática em 

Lycium barbarum L. foi estimulada pela adição de 200mM de peróxido de hidrogênio ao meio de diferenciação. 

 

4.3.4. Atividade da Superóxido dismutase - SOD 

Segundo os dados obtidos da atividade da Superóxido dismutase, todos os tratamentos avaliados se 

diferiram estatísticamente, tendo uma alta correlação com os níveis de estresse ao longo do processo de indução da 

embriogênese somática (Tabela 6). 

 

Tabela 6.  Atividade da SOD nos tratamentos, T06 e T08, aos 40 dias de cultivo, bem como nas plantas matrizes e nos explantes 

após o processo de desinfestação, expressos em UnidadeSOD/mgprot 

Superóxido Dismutase 

Tratamentos Média Unidade  Resultados do teste 

Planta  55,88 UnidadeSOD/mgprot 55,88a 

Após desinfestação 2684,92 UnidadeSOD/mgprot 2684,92d 

T06 (40 dias) 198,93 UnidadeSOD/mgprot 198,93c 

T08 (40 dias) 110,92 UnidadeSOD/mgprot 110,92b 
 

Segundo Dewir et al. (2006), as plantas possuem um complexo sistema antioxidativo constituído por 

enzimas e metabólitos antioxidativos que podem ser capazes de prevenir o acúmulo de espécies reativas de oxigênio 

(ROS).  

Assim como apresentado por Nunes et al. (2015), em estudo de indução de calos em gérbera, verificou-se 

que a atividade da Superóxido dismutase etá ligada ao crescimento, friabilidade e coloração dos calos. O crescimento 
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de células e calos na cultura de tecidos ocorre de maneira acelerada, o que gera uma maior concentração de radicais 

livres estimulando a síntese de enzimas antioxidantes, as quais têm a dupla finalidade de desintoxicação e fornecer 

moléculas para biossíntese celular. Todavia, isto poderia levar a um desequilíbrio celular favorecendo o 

escurecimento dos calos pela formação e ação de compostos fenólicos.  

De fato, após o agressivo estresse favorecido pelo processo de desinfestação, há um aumento significativo 

na atividade da SOD, permitindo que os explantes foliares de teca ficassem automaticamente com aspecto vítreo e 

coloração marrom. Contudo, após o período de desinfestação, ambos tratamento T06 e T08 apresentaram 

decréscimo significativo na atividade da SOD. Tal descréscimo também é relatado por Blazquez et al. (2009), em 

cultura de Crocus sativus L., onde os autores sugerem que o decréscimo progressivo da atividade da SOD está 

relacionado com os estágios de desenvolvimento de embriões somáticos. 

Embora aos 40 dias de cultivo os calos originados pelo tratamento T06 não tenham demonstrado 

potencial embriogênico, a diferença estatística, ainda que pequena, comparada à atividade da SOD no T08, pode-se 

inferir um futuro ganho de potencial embriogênico pelos calos de T06, uma vez que a atividade da SOD pode dimuir 

ao longo do tempo. O ganho de potencial embriogênico de T06 pode ser notado nas análises ultraestruturais aos 60 

dias de cultivo. 

 

4.3.5. Peroxidação lipídica 

O estresse oxidativo também pode ser verificado pela quantificação do produto resultante do ataque do 

peróxido de hidrogênio aos lipídeos de membrana, o que resulta como principal produto o malondialdeído (MDA) 

(DEWIR et al., 2006), ou seja, quanto mais a produção de MDA, maior a possibilidade de estar ocorrendo um 

expressivo nível de estresse oxidativo nas células. 

Dentre as amostras analisadas, aquela retirada das matrizes no dia da reintrodução apresentou uma maior 

produção de MDA estatísticamente quando comparada as demais amostras que obtiveram os mesmos níveis de 

produção da molécula (Tabela 7). 

 

Tabela 7. Quantificação de MDA nos tratamentos, T06 e T08, aos 40 dias de cultivo, bem como nas plantas matrizes e nos 
explantes após o processo de desinfestação, expressos em ηmol/gmatfresc 

Malondialdeído 

Tratamentos Média Unidade  Resultados do teste 

Planta  72,43 ηmol/gmatfresc 72,43b 

Após desinfestação 30,54 ηmol/gmatfresc 30,54a 

T06 (40 dias) 14,54 ηmol/gmatfresc 14,54a 

T08 (40 dias) 29,76 ηmol/gmatfresc 29,76a 
 

Levando em consideração a hipótese que, quanto maior a quantidade de MDA, maior o estresse 

oxidativo, é possível inferir que as plantas matrizes sofreram maior estresse quando comparadas ao períiodo de 

cultivo in vitro dos explantes foliares. 

As matrizes as quais davam origem aos explantes estavam sob condições de viveiro, ou seja, embora 

fossem fornecidos um aporte de água e nutrientes, as mesmas estavam sob influência de luminosidade não 
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controlada, temperatura não controlada, bem como dispostas para sofrer influencias de fatores bióticos, como 

pragas, doenças e competição interespecífica. Todas essas fontes podem acarretar no estresse das plantas matrizes. 

Adicionado ao fato dos tratamentos in vitro apresentarem menor estresse oxidativo, estes se encontravam 

em condições controladas de ambiente. Um fato muito importante a ser considerado, é a presença de reguladores de 

crescimento do grupo citocinina adicionados ao meio de cultura, substâncias estas, que podem agir como 

antioxidantes não enzimáticos (MÝTINOVA et al., 2010). 

 

4.3.6. Quantificação de peróxido de hidrogênio 

O peróxido de hidrogênio age em dupla rota nos vegetais: em baixas concentrações, atua como um 

mensageiro molecular envolvido na sinalização adaptativa, disparando a tolerância a vários estresses abióticos e, em 

altas concentrações, promove a morte celular programada (DAT, et al., 2000; KARPINSKI, et al., 1999).  

A quantificação do peróxido nos explantes foliares de teca, ao longo do processo de indução da 

embriogênese somática, evidenciou estresse sofrido pelas plantas matrizes, e uma diminuição significativa dos níveis 

de peróxido após a introdução do material na cultura in vitro (Tabela 8). 

 

Tabela 8. Quantificação de peróxido de hidrogênio nos tratamentos, T06 e T08, aos 40 dias de cultivo, bem como nas plantas 
matrizes e nos explantes após o processo de desinfestação, expressos em µmol/gmatfresc 

Peróxido de Hidrogênio 

Tratamentos Média Unidade  Resultados do teste 

Planta  25116,66 µmol/gmatfresc 251116,66b 

Após desinfestação 1441,17 µmol/gmatfresc 1441,17a 

T06 (40 dias) 219,33 µmol/gmatfresc 219,33a 

T08 (40 dias) 182,02 µmol/gmatfresc 182,02a 
 

Assim, como citado na quantificação de MDA, a superioridade, inclusive estatística, do estresse 

encontrado nas plantas matrizes se deve principalmente ao fator ambiental. 

Contudo, o declínio na concentração do peróxido nos tratamentos T06 e T08, podem ser benéficas ao 

processo de multiplicação por meio da cultura de tecidos. Carvalho et al. (2009) sugerem que em níveis baixos, o 

peróxido de hidrogênio pode atuar como um estímulo na morfogênese vegetal, perdendo sua capacidade tóxica. Os 

autores ainda citam a importância da molécula nas células vegetais como um possível intermediário entre o estresse 

oxidativo e a regeneração de plantas na cultura de tecidos. 
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5. CONCLUSÕES 

Os tratamentos com auxina 2,4-D e a citocinina BAP mostraram potencial para cultivo in vitro de 

explantes foliares de teca. Sendo o tratamento T08 representado pela adição de 0,5mgL-1 de 2,4-D e 2,0 mgL-1 de 

BAP ao meio MS, o tratamento mais responsivo para obtenção de calos embriogênicos. Como discutido no trabalho, 

fica como possível opção de estudo futuro, o uso de concentrações mais elevadas dos reguladores testados, 

mantendo a relação auxina/citocinina do tratamento T08. 

Toda a fase de indução da calogênese em teca, foi realizada no escuro. Contudo, o material poderia 

apresentar melhores respostas se exposto à um período luminoso durante o cultivo in vitro. Além disso, teve-se como 

resposta diferentes padrões de resposta da calogênese de acordo com o tempo de cultivo e a proporção dos 

reguladores de crescimento testados. É importante reforçar a necessidade de se estabelecer curvas de crescimento em 

estudos envolvendo calos, pois como foi notado entre os tratamentos T08 e T06, cada tratamento responde 

positivamente à embriogênese somática em tempos de cultivo diferentes. 

A técnica da desinfestação para introdução de material in vitro é muito danosa aos tecidos vegetais, 

acarretando em dificuldades de resposta morfogênicas nos tecidos, devido ao estresse oxidativo. Torna-se 

importante, então, o uso de substâncias antioxidantes na fase de introdução da cultura, como por exemplo o ácido 

ascórbico. 

O uso das ferramentas de histoquímica e microscopia eletrônica de varredura se mostraram importantes 

no diagnóstico correto para diferenciar material responsivo e não responsivo, quando se trata de indentificar 

linhagem de células embriogênicas em calos de teca. Foi através da MEV que encontrou-se aglomerados de células 

pró embriogênicas em calos provenientes do tratamento T08, confirmando os resultados obtidos pela análise 

histoquímica com o uso do corante Carmim acético. 

Através das análises bioquímicas foi possível verificar ótimos resultados para enzima SOD, como um 

marcador de estresse oxidativo relacionado às respostas morfogênicas. Além disso, a quantificação do MDA e 

peróxido de hidrogênio, deixou claro que estas moléculas quando em pequenas quantidades proporcionam um efeito 

positivo na resposta morfogênica. A bioquímica ainda caracterizou a qualidade fisiológica das matrizes usadas como 

fonte de coleta dos explantes foliares. Para ensaios futuros será de grande importância selecionar matrizes de acordo 

com características visuais, bem como bioquímicas. 
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