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Abstract 

 

Cowpea [Vigna unguiculata (L.) Walp.] is an important culture for the economy 

and nutrition of developing countries peoples, especially to the northeast Brazilian 

population. Altought its easy cultivation under diverse soil and weather conditions 

(rusticity), its culture suffers with large productivity loss due to damage cause by biotic 

and abiotic factors. Soil salinization, originated by incorrect soil and water management, 

grows and affects mainly the arid and semiarid zones of the Globe, being a major 

limitation to cowpea cultivation area expansion. Because of its high production potencial, 

nutrition and genetic variability, the cowpea presents itself as a promising breeding 

program incoming material. New tools and non-conventional approaches on plant breeding 

(molecular markers, mutagenesis, etc.) may help the process of obtaining new cultivars. 

The present study evaluated the gamma radiation induced mutation and the in vivo and in 

vitro selection of V. unguiculata cv. IPA 206, targeting salt tolerance (NaCl). Results 

showed that a 258 mM NaCl concentration dose proved to be ideal for in vitro selection, 

allowing the identification of 12 tolerant explants among the 3000 inoculated. On the in 

vivo selection it was possible to identify four tolerant plants under NaCl 60 mM. The 

results lead to the conclusion that induced mutation, specially the utilization of gamma 

rays, together with in vivo or in vitro cultivation and selection techniques can produce 

cowpea plants with new agronomic features of great interest. 

 

 

Keywords: Cowpea, mutagenesis, gamma rays, tissue culture, saline stress. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 
 

13

RESUMO 

 

O feijão-caupi [Vigna unguiculata (L.) Walp.] é uma importante cultura para a 

economia e nutrição dos povos de países em desenvolvimento, em especial para a 

população do Nordeste brasileiro. Apesar da sua capacidade de cultivo nas mais diversas 

condições de solo e clima (rusticidade), é uma cultura que ainda sofre com grandes perdas 

de produção devido a danos causados por fatores bióticos e abióticos. A salinização de 

solos, fenômeno originado em parte pelo manejo incorreto do solo e irrigação, cresce e 

afeta, principalmente, as zonas áridas e semi-áridas do globo, sendo um dos maiores 

limitantes da expansão do cultivo do feijão-caupi nessas áreas. Devido a seu alto potencial 

produtivo, nutricional e variabilidade genética, se apresenta como promissor material para 

programas de melhoramento genético. Novas ferramentas e abordagens não-convencionais 

no melhoramento vegetal (marcadores moleculares, mutagêneses, etc.) podem auxiliar o 

processo de obtenção de novas cultivares. O presente trabalho avaliou indução de mutação 

via radiação gama e a seleção in vivo e in vitro em V. unguiculata cv. IPA 206, visando 

tolerância à salinidade (NaCl). Os resultados do trabalho mostraram que a dose de 258 mM 

foi identificada como ideal para a seleção in vitro, permitindo selecionar 12 plantas 

tolerantes em 3000 sementes inoculadas. Na seleção in vivo foi possível identificar quatro 

plantas tolerantes à concentração de 60 mM de NaCl. Tais resultados atestam que a 

indução de mutação, em especial a utilização de raios gama, aliada às técnicas de cultivo e 

seleção in vitro ou in vivo podem gerar plantas com novas características agronômicas de 

grande interesse em feijão-caupi. 

 

 

Palavras-Chave: Feijão macassar, mutagênese, radiação gama, cultura de tecidos, estresse 

salino. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

Um dos principais objetivos mundiais é garantir o acesso a uma alimentação básica 

por toda a população, mas o mesmo está longe de ser alcançado, em parte pela 

insuficiência na produção agrícola e, principalmente, pela falta de poder econômico da 

maioria pobre. Não obstante a questão sócio-econômica, a diminuição das áreas cultivadas 

devido ao empobrecimento do solo, salinização e o aumento progressivo da população 

global afetam de maneira direta a disponibilidade de recursos agrícolas. Tal realidade 

demanda estudos para a formulação de estratégias de manejo e remediação mais eficientes.  

O fenômeno da salinização do solo já afeta 25% das áreas irrigadas das regiões 

áridas e semi-áridas ou cerca de 45 dos 230 milhões de hectares irrigados do globo 

(http://www.fao.org/ag/agl/agll/spush/intro.htm). As altas concentrações de sais no solo 

tornam-se tóxicas para as plantas causando alterações no crescimento ou mesmo 

impedindo seu desenvolvimento. Porém, plantas tolerantes ou mesmo resistentes podem 

apresentar um crescimento até normal em certas condições salinas. A resistência pode se 

dar por diversos mecanismos, dentre eles o seqüestro de íons pelos vacúolos, cuja redução 

do potencial osmótico permite a entrada de água pelas raízes. Esse ajuste osmótico é 

necessário, pois um dos efeitos iniciais do estresse é a restrição da absorção de água pelas 

raízes, que evoluem para o acúmulo de íons provocando a toxidez, o que acarreta 

distúrbios nutricionais e metabólicos. Assim, plantas de interesse comercial ou nutricional 

tolerantes à salinidade seriam de extremo valor como recurso agronômico e alimentício 

para populações carentes localizadas em áreas afetadas pela salinização.  

Dentre as plantas cultivadas, o feijão-caupi [Vigna unguiculata (L.) Walp.], 

também conhecido como feijão de corda, fradinho, macassar ou feijão-verde, devido à sua 

versatilidade e plasticidade fenotípica, que lhe permitem crescer em condições 

desfavoráveis, é uma cultura muito importante para as regiões Norte-Nordeste do Brasil. 

Sua utilização se dá na alimentação humana, tendo propriedades nutricionais e 

digestibilidade superiores ao feijão comum (Phaseolus vulgaris L.), na alimentação animal 

como forrageira, além de servir de fonte de genes para o melhoramento de diversas 

leguminosas. Apresenta também potencial para uso em bioremediação e fertilização de 

solos pobres. Em geral, a produtividade do feijão-caupi é menor que a do feijão comum 

(Phaseolus spp.). Isso se dá em decorrência do baixo nível tecnológico empregado e/ou de 

cultivo em áreas adversas (pouco férteis e secas ou salinas). Por outro lado, a obtenção de 
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genótipos tolerantes à salinidade através de melhoramento genético clássico não tem 

mostrado os resultados desejados. Assim, a adoção de outras tecnologias, como a indução 

de mutação e as técnicas de cultura de tecidos vegetais, poderia auxiliar nos programas de 

melhoramento. A indução de mutação via radiação gama permitiria a geração de 

variabilidade genética, necessária para que o processo de seleção seja realizado, enquanto 

que a cultura de tecidos vegetais permitiria que um grande número de explantes fosse 

avaliado no processo seletivo, o que poderia culminar no desenvolvimento de novas 

cultivares ou de materiais importantes para cruzamentos com os materiais comerciais. Esse 

trabalho teve como objetivo a indução de mutação via radiação gama em feijão-caupi para 

seleção visando à obtenção de tolerância à salinidade. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo geral 

Obtenção de variantes de feijão-caupi V. unguiculata tolerantes à salinidade. 

 

2.2 Objetivos específicos 

* Avaliar o efeito da radiação gama e do NaCl sobre o desenvolvimento “in vitro” e “in 

vivo” de feijão-caupi V. unguiculata cv. IPA 206  

* Selecionar in vitro e in vivo variantes promissores de feijão-caupi V. unguiculata cv. IPA 

206 com tolerância ao NaCl (mínimo de 60 mM). 
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1. Feijão-caupi [V. unguiculata (L.) Walp.] 

 O feijão-caupi é uma planta dicotiledônea que pertence à ordem Fabales, família 

Fabaceae, subfamília Faboideae, tribo Phaseoleae, subtribo Phaseolinae, gênero Vigna, 

secção Catiang e espécie Vigna unguiculata (L.) Walp. (National Plant Germplasm 

System; http://www.ars-grin.gov/cgi-bin/npgs/html/taxon.pl?41647). 

Esta espécie é cultivada desde áreas tropicais e subtropicais de baixa altitude até 

altitudes acima de 1300 m, chegando a 1600 m no Kênia e Camarões (Freire-Filho et al., 

1997). Sua produção e consumo estão espalhados por áreas do oeste da África, Índia, sul e 

sudeste da Ásia, Austrália e sul da Europa, além de sudeste e sudoeste da América do 

Norte e em vastas áreas das Américas Central e do Sul. Na América do Sul, a região 

Nordeste do Brasil é sua maior produtora (Ehlers e Hall, 1997). Acredita-se que o feijão-

caupi tenha sido introduzido na América Latina no século XVI pelos colonizadores 

espanhóis e portugueses primeiramente nas colônias espanholas, e em seguida no Brasil, 

provavelmente pelo Estado da Bahia (Freire-Filho, 1988). A partir da Bahia, o feijão-caupi 

foi levado pelos colonizadores para outras áreas da região Nordeste e para as outras regiões 

do país. No Estado da Paraíba, o feijão-caupi é cultivado em quase todas as microrregiões, 

detendo 75% das áreas de cultivo com feijão, exercendo sua efetiva participação na dieta 

alimentar da população humana (Silva e Oliveira et al. 2002; IBGE, 1996). Estatísticas 

atuais de produção em nível nacional não estão disponíveis pelo fato de serem 

contabilizados conjuntamente com o feijão-comum (Phaseolus spp.).  

A utilização do feijão-caupi se dá dos mais variados modos: na forma de pasta ou 

farinha como ingredientes para alimentos e comidas regionais (Uwaegbute et al., 2000), na 

forma de grãos secos ou de grãos verdes (Brasil, Senegal e sudeste dos EUA), de vagens 

verdes frescas (Ásia e Caribe) e de folhas (leste da África). Há também uso como adubo 

verde (Austrália e sudeste dos EUA) e na forma de forragem para animais (África 

Ocidental e partes da região do Sahel) (Ehlers e Hall, 1997). 

O feijão-caupi apresenta características adaptativas e nutricionais que fazem dele 

uma importante fonte alimentícia em regiões pobres de clima e solo pouco favoráveis. 

Entre suas características nutricionais, apresenta altos níveis de ácido fólico, baixos níveis 
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de fatores anti-nutricionais e produtores de flatulência, quando comparado com o feijão-

comum (Bressani, 1985). Além disso, é uma fonte de proteína barata e importante para a 

nutrição de populações de países em desenvolvimento (Langyintuo et al., 2004), 

contribuindo significativamente na agricultura de subsistência de famílias na África 

Central e Oeste (Baur, 1992), bem como no Brasil.  

Considerada uma planta rústica, o feijão-caupi é capaz de adaptação em diferentes 

condições, desde regiões de extrema umidade (região Norte, bacia Amazônica), como em 

regiões de grandes períodos de seca (região Nordeste do Brasil) ou mesmo desérticas (sul 

do deserto do Sahara). Nestes locais pode produzir até uma tonelada por hectare de grãos 

secos, onde outras espécies não sobreviveriam (Hall, 2004a). Além disso, devido a sua 

capacidade de fixação de nitrogênio (Hall, 2004b) e eficiente simbiose com fungos 

micorrízicos (Kwapata e Hall, 1985) é capaz de crescer em solos ácidos ou alcalinos (Fery, 

1990), mesmo de baixa fertilidade. 

Um estudo comparando a rentabilidade do cultivo da bananeira em consórcio com 

feijão comum e feijão-caupi no litoral Sul da Bahia (Lima et al., 2005) mostrou uma 

rentabilidade 71% superior no consórcio feijão-caupi - bananeira quando comparado com o 

feijão comum - bananeira. O primeiro apresentou uma receita total de R$ 3.030,00 (receita 

líquida de R$ 2.473,80) e índice de rentabilidade de 5,75 (retorno de R$ 5,75 para cada real 

investido) agregando um valor significativo à cultura da bananeira, enquanto o último 

apresentou índice de rentabilidade de 3,36, com retornos de R$ 3,36. De acordo com a 

Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB), entre 2005 e 2006 houve uma grande 

safra do feijão-caupi no Brasil, favorecido pela regularidade climática e boa distribuição 

das chuvas, principalmente nos períodos de desenvolvimento e maturação da cultura. A 

grande oferta nos meses de maio e junho (período de colheita) derrubou os preços 

praticados para a cultura, sendo o mesmo comercializado pelo produtor por R$ 35,00 a R$ 

40,00 a saca de 60 kg e, mesmo assim, foi considerado interessante para a cultura. Segundo 

a CONAB (2006), para o Estado do Ceará houve um aumento de 73,7% no rendimento 

(kg.ha-1), 92% na produção (toneladas) e apenas 11% na área cultivada, o que demonstra 

que o aumento na produção está se dando pela melhoria do manejo e/ou utilização de 

cultivares com melhores resultados agronômicos (CONAB, 2006). 
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3.1.1. Programas de melhoramento 

 Esforços estão sendo empregados no melhoramento do feijão-caupi no Brasil e em 

países como a África e a Índia (Sanginga et al., 2000). Ehlers e Hall (1997) há 10 anos já 

apontavam a necessidade de maiores estudos e investimentos na modernização do 

melhoramento do feijão-caupi, e apesar das contribuições recentes, em diversas áreas, 

como estresse fisiológico (Iuchi et al., 2000), resistência a doenças (Bashir e Hampton, 

1996) e transgenia (Popelka et al., 2006), ainda é uma espécie com potenciais pouco 

explorados quando comparado com outros grãos. 

 As características mais interessantes para os programas de melhoramento em V. 

unguiculata são a precocidade (Ishiyaku et al., 2005), a resistência às pragas (Barreto e 

Quinderé, 2000), fungos (Castro et al., 2003) e vírus (Assunção et al., 2005), a tolerância à 

seca (Pimentel et al., 2002), ao calor (Hall, 2004a) e por fim, à salinidade (Wang et al., 

2003). 

O Instituto Internacional de Agricultura Tropical (IITA) e o Instituto Senegalense 

de Pesquisa Agrícola (ISRA) são referências mundiais no desenvolvimento de cultivares 

precoces, como a cultivar “IT84S-2246” e “Mouride”, desenvolvidas pela IITA e ISRA, 

respectivamente (Ehlers e Hall, 1997). A seleção de cultivares precoces é importante, 

principalmente para regiões onde existe um grande período de seca. Em Sahel, região 

vizinha ao deserto do Sahara, com baixa umidade, baixa taxa de precipitação e alta 

evaporação, as cultivares conseguem escapar da seca devido à precocidade. Essa 

precocidade ajuda a estabelecer a cultura em áreas adversas e a estabilizar a produção em 

longos períodos de seca (Chittaranjan, 2007).  

Insetos pragas, sejam em suas formas larvais (ex: lagartas) ou adultas (ex: 

gafanhotos e afídeos), podem prejudicar o desenvolvimento de culturas. A estratégia de 

controle mais difundida ainda é o uso de inseticidas, que se usados de forma inadequada 

podem contaminar os solos e lençóis subterrâneos e, indiretamente, os seres humanos, 

levando ao surgimento de quadros patológicos típicos de intoxicação. Logo, a resistência a 

insetos também é de grande importância (Ehlers e Hall, 1997). Alguns acessos de feijão-

caupi (TVu 80016 e TVu 8381) já apresentam resistência a afídeos, enquanto que a 

resistência a gorgulho tem sido incorporada a cultivares tanto pelo IITA quanto pelo ISRA, 

diminuindo as perdas de grãos na estocagem e fazendo com que o tempo de 

armazenamento aumentasse em dois meses, quando comparado com cultivares susceptíveis 

(Roberts et al., 2004 ). 
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Perdas de produção por viroses também são preocupações no melhoramento do 

feijão-caupi. Prejuízos por causas virais representam um grande problema nas plantações 

nacionais, o que ressalta a importância do desenvolvimento de cultivares com resistência a 

vírus fitopatogênicos. Nesse contexto, a Embrapa lançou a “BR17 Gurguéia”, uma cultivar 

de V. unguiculata resistente ao Mosaico Severo, ao Mosaico Dourado e a diversos 

potivírus (Ehlers e Hall, 1997). No tocante a fungos, cultivares resistentes (“CB46” e a 

“CB88”) foram desenvolvidas no Sudoeste dos Estados Unidos para Fusarium 

oxysporium, tendo sido considerada localmente também de alta produção (Helms et al., 

1991a; Helms et al., 1991b). 

Fatores ambientais adversos são grandes fontes de estresse, como temperaturas 

extremas (elevadas ou muito baixas), disponibilidade e qualidade de água, bem como solos 

pouco férteis ou salinos. Nesse campo de estudos, já existem trabalhos que relatam o êxito 

no desenvolvimento de cultivares tolerantes à seca (Ogbonnaya et al., 2003), calor (Ehlers 

e Hall, 1998) e frio (Ismail et al., 1999).   

No Brasil, o melhoramento genético do feijão-caupi é realizado pela Embrapa 

(Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária) Meio-Norte, localizada em Teresina, PI, 

cujo programa realiza cruzamentos com aplicação de seleção fenotípica. Apesar de 

lançamentos constantes de novas cultivares, material tolerante à condições salinas 

nordestinas ainda não se encontram disponíveis.  

 

3.2. Salinização  

Quando os sais dissolvidos na água de reservatórios naturais ou artificiais 

precipitam na superfície dos solos irrigados, acumulando-se ano após ano, dá-se início ao 

processo de salinização de solos (Rai e Rai, 1999).  

 O processo de salinização de solos cresce a cada ano e se tornou um problema 

mundial. Segundo a FAO/UNESCO, 397 milhões de hectares do globo apresentam solos 

salinos, enquanto 434 milhões de hectares apresentam solos sódicos. Em 2000, o fenômeno 

da salinidade já afetava 45 (19,5%) dos 230 milhões de hectares de áreas irrigadas do 

globo, acarretando prejuízos na produção mundial de plantas cultivadas. As regiões áridas 

e semi-áridas irrigadas do planeta são as mais afetadas, com 25% de seus solos salinizados 

(FAO/AGL, 2007).  

Segundo a FAO/AGL (2007) no Brasil, estima-se que 20-25% das áreas irrigadas 

próximas a rios e riachos intermitentes, principalmente em solos aluviais, sofram de 
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salinidade e/ou problemas de drenagem, enquanto 2,4% do território sofre com salinização 

por causas naturais. Apesar da água utilizada no Brasil apresentar, na sua maioria, bons 

níveis de qualidade (como a água da chuva armazenada em açudes, água de rios e água 

subterrânea de áreas sedimentares), isto nem sempre é verdadeiro para a região nordestina. 

Esse mesmo estudo recolheu amostras do solo dos Estados da Bahia, Sergipe, Alagoas, 

Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará, representando um total de 110 

milhões de hectares numa escala de 1:500.000. As áreas afetadas por salinidade de origem 

ambiental foram estimadas em 9,1 milhões de hectares correspondendo a 9% da área de 

amostragem (FAO/AGL, 2007). As principais causas da salinização no Brasil seriam 

irrigações excessivas ou pouco eficientes, solos pobres com manejo de água inadequado, 

sistemas de drenagens inadequados, elevação do nível do mar com invasão e acúmulo de 

água salgada na superfície, solos rasos com pouca fertilidade e irrigação com água salina 

sem tratamento apropriado. 

 A principal conseqüência da exposição de plantas a solos com excesso de sais é a 

diminuição do desenvolvimento das mesmas com queda da produção agrícola (Cainnes e 

Shennan, 1999). Segundo Hussain et al. (2002) a salinidades de solos é o fator ambiental 

que mais limita a produtividade de plantas cultivadas. Normalmente, essa queda na 

produtividade pode ser causada por um estresse osmótico resultado de um déficit hídrico 

causado pela redução da absorção de água pelas raízes (Greenway e Munns, 1980). Isso 

acontece no início da exposição ao sal, devido ao acúmulo de íons (Na+ e Cl-, por exemplo) 

no interior de suas células, o que leva a uma diminuição do potencial hídrico no ambiente 

radicular (Serrano et al., 1999; Munns, 2002). Após uma exposição mais prolongada ao 

estresse salino se observa, além da diminuição da captura de água pelas raízes, os efeitos 

da toxidez do acúmulo de sal, que culminam com distúrbios nutricionais e metabólicos 

(Munns, 2002).  

Outros fatores podem também estar relacionados à diminuição do desenvolvimento 

das plantas. Stavarek e Rains (1984) indicam que o estresse salino leva a um desvio da 

energia destinada ao crescimento e desenvolvimento das plantas, para processos de 

regulação de íons inorgânicos e manutenção da homeostase osmótica das células. Outro 

fator é a diminuição da oferta de nitrato (NO3
+) nas folhas. O nitrato é um composto 

indispensável para o crescimento das plantas sendo convertido em aminoácidos; seus 

derivados metabólicos atuam na regulação osmótica, porém a atividade da enzima nitrato 

redutase nas folhas depende do fluxo de nitrato pelas raízes, o que é drasticamente afetado 

com a salinidade (Ferrario et al., 1998; Campbell, 1999).  
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Os sintomas do estresse salino são muito parecidos com os encontrados no estresse 

hídrico: em baixas concentrações promove o amarelamento e queima da extremidade das 

folhas, em seguida, com maior tempo de contato com o sal, apresentam coloração marrom 

e apodrecimento (Rai e Rai, 1999). O estresse salino está intimamente ligado ao estresse 

hídrico já que seus mecanismos para minimizar os efeitos do estresse muitas vezes se 

sobrepõem, fazendo com que diversos estudos sobre sinalização de estresse hídrico sejam 

focados principalmente em respostas de plantas ao sal. Essa escolha também ocorre devido 

à maior precisão e facilidade de se desenhar experimentos de estresse salino em laboratório 

(Hasegawa et al., 2000; Zhu, 2002). 

Quando em situação de estresse, as plantas apresentam respostas que levam ao 

sacrifício de parte de sua estrutura para garantir a sobrevivência do restante. Isso é 

resultado de uma sinalização ativa, a qual recebe o nome de “resposta adaptativa”. A 

importância de se conhecer essas vias de sinais de transdução está na possibilidade de 

suprimirmos os genes envolvidos nessa resposta, aumentando a tolerância ao estresse 

salino e hídrico (Zhu, 2002).  

Existem, basicamente, três tipos de respostas adaptativas: a homeostase (iônica e 

osmótica), a desintoxicação (controle e reparo dos danos causados pelo estresse) e o 

controle do crescimento, para coordenar a divisão e a expansão celular para níveis 

adequados às condições de estresse (Zhu, 2002). 

 Plantas capazes de desenvolvimento normal em solos com concentração maior de 

sais são chamadas de halofíticas ou halotolerantes, sendo capazes de adaptação a altos 

níveis de sais, restringindo a entrada de íons nas raízes, ou impedindo-os de chegarem às 

folhas através do xilema (Malcom et al., 2003). Diversas espécies halofíticas burlam os 

efeitos do estresse salino baixando o potencial osmótico dos seus tecidos com o acúmulo 

de solutos orgânicos no citosol e inorgânicos nos vacúolos, em um processo denominado 

“ajuste osmótico” (Niu et al., 1995). Esses solutos orgânicos teriam como principal função 

atuar na estabilidade das proteínas e membranas, além de protegerem a célula dos efeitos 

dos radicais livres de oxigênio (Bohnert e Shen, 1999). 

Os genes envolvidos em processos relacionados ao estresse salino podem ser 

agrupados de acordo com as vias e processos nos quais estão envolvidos: síntese de 

osmólitos, proteção da integridade da célula, estresse oxidativo, homeostase de íons e 

fatores de transcrição (Zhu, 2001). 

Existem diversas rotas de sinalização para salinidade e seca propostas em trabalhos 

científicos (Zhu, 2000), porém poucas são tão bem estabelecidas quanto a via “SOS” (Salt 
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Overly Sensitive). O excesso extracelular de Na+ é o gatilho externo para essa rota de 

sinalização. O aumento de Na+ intra ou extracelular aciona um sinal Ca+ citoplasmático 

que vai atuar na expressão de genes SOS e ativação de suas proteínas (Zhu, 2000). Os 

resultados dessas ativações são mudanças na expressão e atividade de transportadores de 

íons como Na+, K+ e H+ (Zhu, 2001). O sinal de cálcio citosólico, gerado pelo aumento de 

sal no meio extra ou intracelular, é percebido por uma proteína ligadora de cálcio (SOS3) 

codificada por um gene denominado sos3. Essa proteína apresenta um sítio capaz de ligá-la 

a molécula de cálcio citosólico (Liu e Zhu, 1998; Ishitani et al., 2000). A proteína SOS3 

ativada interage e ativa uma segunda proteína denominada SOS2 (Liu et al., 2000; Halfter 

et al., 2000). O complexo SOS2-SOS3 regula a expressão de uma terceira proteína, a 

SOS1, uma proteína de membrana plasmática do tipo bomba de Na+ / H+; assim como ativa 

sua função transportadora que fará com que a mesma troque íons Na+ do interior da célula 

por H+ oriundos do exterior. (Shi et al., 2000; Qiu et al., 2001). O transportador SOS1 

apresenta uma longa cauda citoplasmática que deve funcionar como sensor para a presença 

de Na+ em excesso no interior das células (Shi et al., 2000). Dessa forma SOS1 deve 

controlar a ativação de SOS2 nas plantas, o que levaria a sua ativação e estimulação da 

capacidade de eliminar Na+ (Zhu, 2002). 

Diversos organismos foram utilizados para elucidar um pouco mais os mecanismos 

envolvidos na tolerância à salinidade, como procariotos (Escherichia coli), eucariotos 

unicelulares (Saccharomyces cerevisiae), plantas halófitas (Mesenbryanthemum 

crystallinum) e plantas glicofíticas (arroz, tomate ou Arabdopsis thaliana) (Borsani et al., 

2003). Testes com leveduras mutantes para os genes sos2 e sos3 mostraram que a ativação 

do transportador SOS1 acontece mesmo somente com a adição de SOS2 ativado, chegando 

a níveis encontrados em indivíduos selvagens (Qiu et al., 2001). As proteínas SOS2 e 

SOS3 também devem exercer um papel importante nos sistemas de compartimentalização 

vacuolar de sal, um outro importante mecanismo para a tolerância ao estresse salino (Rus 

et al., 2001). A simples presença de genes sos1 expressos confere um leve aumento na 

tolerância ao sal, porém na presença de sos2 e sos3 observa-se um aumento considerável 

na tolerância devido à sua ativação pelos mesmos (Shi et al. 2000).   

O conhecimento desses genes não é necessário para o melhoramento convencional, 

porém para as novas técnicas de melhoramento é indispensável localizar os fatores 

limitantes e os processos chaves envolvidos na tolerância, assim, abordagens transgênicas 

para aumentar a tolerância à salinidade, por exemplo, seriam plausíveis. Algumas fontes de 

tolerância a sal foram identificadas em tomates selvagens e cultivares primitivas. Esse tipo 
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de recurso genético tem sido utilizado para o aumento da tolerância de cultivares modernas 

utilizando técnicas de melhoramento genético convencional, porém os progressos são 

lentos (Darlene et al., 1997). 

A maior limitação do uso do melhoramento convencional se dá pelo fato da 

difícil inserção de genes responsáveis pela resistência à salinidade num determinado 

genoma através de cruzamentos convencionais sem afetar características multigênicas 

importantes, como florescimento, qualidade do fruto ou produção de matéria seca (Flowers 

et al., 2000). Porém, testes com mais cultivares se fazem necessários tendo em vista que os 

mecanismos que conferem tal tolerância podem variar de espécie para espécie (Borsani et 

al., 2003). 

Estudos mostram que é possível induzir uma relativa tolerância em plantas 

conhecidamente sensíveis. Rai e Rai (1999) conseguiram promover um aumento 

significativo em Azolla pinnata R. Br. sensíveis ao sal através da pré-incubação gradual e 

constante a doses não letais crescentes de NaCl. As plantas pré-incubadas apresentaram em 

NaCl 60 mM o mesmo desenvolvimento que plantas não expostas previamente ao sal 

cultivadas em NaCl 20 mM. O mesmo tipo de resultado foi obtido por Amzallag et al. 

(1990) em Sorghum bicolor (L.) Moench. Expondo explantes de sorgo durante 20 dias a 

doses não letais de NaCl (75 a 150 mol.m-3) conseguiram com que as plantas 

sobrevivessem a doses letais (300 mol.m-3), condição em que plantas controles morriam 

em duas semanas. 

Estudo realizado em V. unguiculata por Silva et al. (2003) mostrou que plantas 

crescidas em condições salinas (75 mmol NaCl) apresentaram uma forte inibição de seu 

desenvolvimento ocasionada por um desbalanço hídrico intracelular. Foi observado 

aumento do conteúdo de solutos inorgânicos em diversos pontos da planta pelo acúmulo de 

íons Na+ e Cl-, aumento de carboidratos solúveis nas folhas e raízes e reduziu os níveis de 

prolina nas raízes. Costa et al. (2003) também realizaram experimentos para entender um 

pouco mais sobre as conseqüências do estresse salino na fisiologia do feijão-caupi. Nesse 

estudo observaram que a presença de NaCl no ambiente radicular (75 mmol) reduziu a 

produção de matéria seca e que quanto mais afetado era a cultivar, maior era o conteúdo 

intracelular de Na+. 

 
 
 



    

 
 

25

3.3. Cultivo de Vegetais in vitro 

A idéia de regenerar plantas a partir de fragmentos de tecidos vegetais remonta ao 

início do século XX. No entanto, resultados promissores só foram obtidos a partir de 1950, 

com a descoberta e a subseqüente aplicação de hormônios vegetais para direcionar a 

regeneração in vitro (Torres et al. 1999). No final dessa década, Tulecke e Nickell (1959) 

publicaram estudo mostrando a eficácia da cultura de tecidos vegetais na produção de 

grandes quantidades de plantas. Nos anos 60, George Morel (1964), ao enfrentar 

problemas com vírus em cultivo de orquídeas, descobriu que ápices de brotos, uma região 

de poucos milímetros e com tecido meristemático de rápido crescimento, encontravam-se 

ainda livre de infecção. Após isolá-los Morel conseguiu sucesso na produção de novas 

plantas livres de vírus pelo cultivo desses meristemas apicais em meio de cultura. Esse 

procedimento seria adotado como técnica básica em laboratórios de cultivo e manutenção 

de germoplasma.  

Atualmente, plantas livres de vírus e multiplicação (clonagem) de genótipos 

passaram a ser as técnicas de cultivo in vitro mais utilizadas comercialmente. Fitch et al. 

(2001) provaram a eficácia da cultura de ápices caulinares na erradicação do vírus da folha 

amarela em cana de açúcar (Saccharum spp.). Devido ao seu rápido crescimento e ao fato 

de não apresentar sistema vascular (floema) o meristema apical pode ser retirado e 

cultivado em condições estéreis livre de vírus. Acredita-se que praticamente todas as 

espécies propagadas vegetativamente estejam contaminadas com um ou mais vírus, o que 

leva a uma diminuição do seu desenvolvimento e produção (Manganaris, 2003).  

O cultivo de suspensão celular também é uma alternativa para a obtenção de plantas 

clonadas. Esta técnica pode ser resumida como a proliferação de células em meio líquido, 

sob agitação contínua. É aplicada em estudos nas mais diversas áreas: bioquímica, 

fisiologia vegetal, fitopatologia e genética de plantas. Exemplos podem ser vistos no 

isolamento de enzimas vegetais, no estudo de fatores de crescimento, de resistências a 

diferentes estresses, entre outras aplicações (Wildholm, 1972; Breindenbach e Waring, 

1977).  

Para o desenvolvimento de materiais tolerantes a estresses bióticos ou abióticos são 

utilizadas as seguintes técnicas: fertilização in vitro, hibridização somática, identificação 

de variação somaclonal, transgenia e indução de mutação. 
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A polinização e fertilização in vitro permitem estudar a fertilização e 

desenvolvimento do embrião em condições controladas, vencendo barreiras reprodutivas 

impostas pelo estigma, possibilitando a recuperação de híbridos específicos ou 

intergenéricos (Kanta et al., 1962; Richards e Rupert, 1980).   

Protoplastos, células vegetais desprovidas de parede celular obtidas pela digestão 

das mesmas por enzimas específicas, são amplamente utilizados no melhoramento de 

espécies de interesse pela formação de híbridos somáticos (Torres et al., 1999). 

Na produção de transgênicos, o cultivo in vitro torna possível a obtenção de plantas 

recombinantes pelo uso de técnicas de transformação celular associada à regeneração in 

vitro. A biobalística e o cultivo na presença de Agrobacterium sp. são formas de se obter 

células ou parte de tecidos transformados, porém essas células ou áreas geneticamente 

modificadas precisam ser selecionadas, multiplicadas e diferenciadas em plantas (Birch, 

1997). Chaleff e Parsons (1978) conseguiram selecionar sete linhagens de tabaco 

(Nicotiana tabacum L.) tolerantes ao herbicida Picloram, dentre as quais quatro 

regeneraram in vitro, dando origem a plantas cuja resistência segregava de forma 

dominante e estável. 

Para se obter rapidamente homozigose para todos os loci, o cultivo de anteras ou 

ovários é empregado. Nesse caso os duplo-haplóides podem ser obtidos pelo cultivo das 

células haplóides expostas a Colchicina, o que leva à duplicação do material genético, 

garantindo que todos os alelos se encontrem em homozigose. Essa ferramenta pode ser 

muito útil em estudos de herança de certas características em programas de melhoramento. 

De Maine (1989) hibridizou fêmeas dihaplóides resistentes a podridão da folha da batata 

(Phytophthora infestans) com machos tetraplóides resistentes a nematóides císticos da 

batata (Globodera pallida) e obteve híbridos tetraplóides com ambas as resistências.  

A maioria das técnicas apresentadas anteriormente requer que a característica alvo 

exista na espécie de interesse. Porém, em alguns casos, essa característica não é observada. 

Nestes casos a indução de variabilidade genética via mutagênese, é uma alternativa 

recomendada (Torres et al., 1999). 

Longos períodos de cultivo in vitro podem acarretar alterações fenotípicas devido a 

alterações genéticas ou epigenéticas chamadas de variação somaclonal (Evans e Sharp, 

1986). Essas mutações podem ser usadas na obtenção de novas variantes genéticas para 

programas de melhoramento de plantas. Baer et al. (2007) provaram que a variação 

somaclonal obtida pela regeneração de plantas a partir de linhagens de calos de Eleusine 
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coracana (L.) Gaertn. foi capaz de gerar características de interesse agronônico como 

maior produção de grãos e biomassa, bem como a diminuição do tempo de 

desenvolvimento. As novas plantas obtidas por variação somaclonal podem ser usadas 

como material inicial em programas de melhoramento. 

 

3.4 Indução de Mutação 

O cientista irlandês Hugo De Vries, renomado professor de botânica em Amsterdã 

já percebia a importância das mutações na evolução e especiação. Apesar de algumas de 

suas idéias não serem coerentes com o conhecimento atual sobre evolução, sua visão sobre 

o uso de mutantes em programas de melhoramento e indução artificial de mutantes se 

encaixam perfeitamente na perspectiva atual sobre o assunto. Em seu livro “Species and 

Varieties: Their Origin by Mutation” (de Vries, 1901, apud Harten, 1998) o autor comenta: 

 

“Devemos procurar por plantas mutantes na natureza, ou devemos esperar 

que algumas espécies se tornem mutáveis por métodos artificiais. A 

primeira nos promete conseguir resultados mais rápidos, porém a segunda 

é muito promissora e pode trazer resultados de importância muito maior. 

Realmente, se em algum momento formos capazes de fazer plantas 

mutarem à nossa vontade e talvez até em direções escolhidas 

arbitrariamente, não existem limites para o poder que nós devemos 

finalmente ganhar sobre a Natureza.” 

 

Um ano antes do lançamento do seu livro, De Vries já se referia a novos tipos de 

radiação (raios X e raios γ) descobertos por W.K. von Röntgen, H. Beccquerel, P. Curie e 

M. Curie como possíveis indutores de mutação em plantas. Seu livro marcou um ponto de 

início ao estudo da indução de mutação, porém somente 22 anos mais tarde foi provado 

que mutações poderiam ser artificialmente induzidas (Harten, 1998). 

Para fins práticos, podemos dividir as fontes ou agentes de mutação em duas 

categorias, os agentes físicos (radiações) e químicos. Na categoria de agentes físicos 

encontramos diversos tipos de radiação, como a radiação gama, raios x, luz ultravioleta, 

elétrons, prótons e nêutrons. As radiações podem ser divididas em dois grupos de acordo 

com sua forma de propagação: radiações corpusculares e radiações do espectro 

eletromagnético (ondas eletromagnéticas) (Green e Roderick, 1966). 
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Para a indução de mutação são usadas radiações de alta energia, capazes de ionizar 

a matéria (tecidos) pela qual atravessam. Entende-se por ionização a liberação de pequenas 

quantidades de energia (eléctrons) das ondas ou partículas de radiação durante a colisão 

com átomos de diferentes moléculas que compõem a matéria irradiada (Harten, 1998). 

Radiações ionizantes acarretam diversos eventos físicos e químicos no DNA e 

RNA e os efeitos biológicos dessa exposição vai depender da quantidade de energia 

absorvida pelo tecido, mais especificamente pelos cromossomos (Harten, 1998). 

Radiações corpusculares consistem nas radiações que se propagam por partículas 

móveis. São exemplos de radiações corpusculares os elétrons, prótons, nêutrons, partículas 

alfa e beta. Todas as radiações corpusculares são ionizantes, tanto partículas carregadas 

(prótons e elétrons) como não carregadas (nêutrons e fótons). A radiação alfa é constituída 

por dois prótons e dois neutrons e são emitidas de isótopos que mudam para um novo 

elemento químico no momento de sua liberação. Possuem pouca velocidade e por isso não 

são capazes de atravessar a pele humana ou uma folha de papel, porem podem ser 

perigosas se inaladas ou ingeridas. Essa partícula é muito pouco usada em indução de 

mutação. A radiação beta, por sua vez é composta de um elétron que possui efeitos 

similares aos raios gama. Sua penetração é maior que a das partículas alfa, porém inferior 

aos raios X e gama. É mais usada em indução de mutação e podem penetrar alguns 

milímetros em tecido vegetal. Os nêutrons constituem outro exemplo de radiação 

corpuscular. São partículas não carregadas que podem surgir de diversas maneiras. Uma 

delas é a liberação durante uma fissão nuclear (Harten, 1998). 

Radiações eletromagnéticas consistem nas radiações que se propagam através de 

ondas. Radiações de ondas mais longas não são capazes de causar ionização 

(infravermelho e luz visível) enquanto radiações com um comprimento de onda menor são 

consideradas ionizantes (raios gama e raios X). A luz ultravioleta encontra-se numa faixa 

intermediária do espectro das radiações eletromagnéticas, sendo a mais presente na 

natureza. Apenas 10% da radiação ultravioleta que inside sobre um tecido vegetal é 

absorvida, porém apesar de sua pouca penetrância é usada como agente mutagênico no 

tratamento de pequenos alvos como grãos de pólen e suspensões de células. Funciona 

aumentando a freqüência de mutações espontâneas além de ser muito menos perigosa que 

outras radiações (Harten, 1998). 

Amplamente usado na área médica, o raio X difere da radiação gama apenas pelo 

local de origem, enquanto os raios X surgem da nuvem de elétrons que circundam o núcleo 

atômico, a radiação gama surge do próprio núcleo. A radiação gama é o agente mutagênico 
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mais usado. Sua alta penetrância a torna perigosa já que pode causar muito dano ao tecido 

que atravessa. Altamente ionizante, apresenta um dos menores comprimentos de onda 

dentre as radiações eletromagnéticas (Segreto e Segreto, 1997). 

Uma das primeiras revisões sobre cultivares induzidos por radiação foi escrita por 

Singleton em 1962, na forma de uma lista, na qual nove novos cultivares propagados por 

semente foram descritos (Singleton, 1964). Esse estudo incluía cv. Primex de mostarda 

branca (Sinapis alba L.), Suíça (1950); cv. Schaefer`s Universal de feijão (Phaseolus 

vulgaris L.), Alemanha (1950); cv. Regina II de nabo (Brassica napus L.), Suíça (1957); 

cv. Salinac de feijão (P. vulgaris), Michigan, USA; cv. Pallas de feno (Hordeum vulgare 

L.), Suíça (1958); cv. N.C.4X de amendoim (Arachis hypogaea L.), Carolina do Norte, 

EUA (1959); cv. Florad de aveia (Avena sativa L.), Florida, EUA (1960). 

Dois anos depois, durante um importante encontro sobre o uso de mutações 

induzidas em programas de melhoramento de plantas, um grupo dos principais estudiosos 

em mutação da época aceitou coordenar todas as atividades na área (Harten, 1998). 

Naquele momento, um órgão fiscalizador dos estudos em indução de mutações em plantas 

foi criado pela junção de dois outros pré-existentes (Food and Agriculture Organization of 

the United Nations / International Atomic Energy Agency-FAO/IAEA). 

Mas foi no ano de 1969 que a indução de mutação teve sua grande virada (Micke et 

al., 1990). Durante o Simpósio “Natureza, Indução e Utilização de Plantas Mutantes” foi 

apresentada uma nova lista, agora com 77 cultivares mutantes. Já em 1990, 21 anos mais 

tarde, esse número subia para 1330 novos mutantes, um crescimento que refletia os 

esforços investidos pelos pesquisadores da área de mutações e radiobiologia 

(Sigurbjörnsson, 1991).  

Segundo FAO / IAEA (2007), mais de 2.550 variedades foram oficialmente 

lançadas entre 1930 a 2007, sendo que cerca de 70% dessas cultivares foram obtidas por 

seleção direta de mutantes, ou seja, após seleção os mutantes foram multiplicados, testados 

e introduzidos no mercado (após devido registro e liberação pela FAO/IAEA) como novas 

cultivares, sem haver necessidade de novos cruzamentos. Nos últimos sete anos, 298 novas 

cultivares foram geradas, formando um banco de 2550 cultivares obtidas por meio de 

indução de mutação. O Brasil é responsável por 36 desse total, sendo 28 novas cultivares 

de Oryza sativa L., duas cultivares de Triticum aestivum L., três de P. vulgaris e três 

Chrysanthemum sp. Trinta e duas cultivares foram obtidas pelo uso de radiação gama e 

apenas quatro, foram obtidas pelo cruzamento com radiomutantes (FAO / IAEA, 2007). 
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Países da Ásia e Europa são os que mais contribuem para o aumento desse banco de 

cultivares, ocupando o primeiro e segundo lugar no melhoramento por mutagênese, 

respectivamente. A América Latina está em quinto lugar. Em uma análise geral percebe-se 

que a maioria das plantas que compõem o banco da FAO/IAEA são cultivares propagáveis 

por sementes (67%) ou ornamentais (24.7%) (Tabela 1). Aproximadamente 89% das novas 

cultivares/ plantas desenvolvidas nesse período (1930 - 2000) foram obtidas pelo uso de 

radiação, e especificamente, 84% por radiação gama (Maluszynski et al., 2000). Bhatia et 

al. (2001) relataram que até aquele ano, 265 novas cultivares de leguminosas produtoras de 

grãos já haviam sido lançadas em mais de 32 países através do uso de indução por 

radiação. Citaram também que a irradiação de sementes por raios gama ou X resultou na 

obtenção direta de 111 cultivares/ plantas. 

 

Tabela 1. Número de plantas de diferentes tipos agronômicos geradas a partir de indução 

de mutação via radiação gama, em diferentes regiões agrícolas (Fonte: FAO/IAEA, 2007). 

Tipo Agronômico 
Região 

Legume Cereal Ornamental Propagável 
por sementes 

Propagável 
vegetativamente 

Total 

Ásia 18 52 292 1131 75 1570 

Europa 8 13 301 356 18 696 

América do 
Norte 0 0 32 113 20 165 

África 2 0 0 57 1 60 

América 
Latina 0 0 3 43 3 49 

Austrália e 
Pacífico 0 0 3 7 0 10 

Total 28 65 631 1707 117 2550 

 

Apesar da lista de novos mutantes continuar crescendo, não representa o número 

real de novas plantas mutantes. A velocidade com que novas características surgem, bem 

como a quantidade de material mutante produzido em pesquisas científicas para fins 

comerciais e/ou acadêmicos dificulta o registro de todas as plantas obtidas. Apenas as 

plantas selecionadas para determinada característica dentro de um programa de 

melhoramento são registradas, enquanto as que apresentaram outras mudanças são 
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descartadas ou conservadas para estudos posteriores, muitas vezes não realizados (Harten, 

1998). 

Lyakh e Lagron (2005) irradiaram sementes de linhaça (planta cujo óleo extraído 

das sementes é amplamente utilizado na indústria e alimentação humana na Europa) com 

radiação gama e obteve diversas alterações de interesse agronômico-comercial. Foi 

observado neste trabalho mudança na cor da corola, antera e sementes, nova forma e 

tamanho das flores (forma de estrela), mudança na altura e hábito das plantas. Srivastava e 

Mishra (2005) usaram radiação gama como fonte de indução de variabilidade para 

conseguir flores de Hibiscus rosa-sinensis L. três vezes menores que o normal. 

Além de alterações estéticas, o uso de agentes indutores de mutação pode causar 

mudanças na fisiologia da planta, levando à descoberta de novas cultivares com maior 

produção agrícola, e com isso aumentar o retorno do investimento no seu cultivo. Hasib e 

Ganguli (2005) fizeram com que a cultivar de arroz Basmati (de alta demanda pela 

população da Índia, porém de baixo desempenho) apresentasse um aumento de até 40% na 

sua produção através do cruzamento de cv. Basmati com radiomutantes previamente 

selecionados. 

Outro caráter de interesse é a mudança no porte de plantas, tornando-as mais 

compactas e possibilitando assim um melhor aproveitamento da área de cultivo. Ananda 

Kumar (2005) utilizou a cultivar White Ponni, o mais popular arroz no Sul da Índia, em 

estudo de redução de porte por indução com radiação gama. Ao fim do estudo conseguiu 

uma redução máxima e estável de 17,2% no tamanho de algumas plantas sem alterar o seu 

desempenho agronômico. 

Outra alteração fisiológica de grande interesse dos agricultores é a precocidade. 

Plantas precoces possibilitam ao produtor colher e oferecer seu produto antes que o 

mercado sature e o preço de venda diminua. Através da técnica de cultivo de anteras 

coletadas de plantas oriundas de sementes de arroz irradiadas com raios gama (450 Gy), 

Myint et al. (2005) conseguiram obter mutantes com produção por hectare maior que a 

cultivar original, com a vantagem de serem colhidos até 19 dias antes. Shamsuzzaman et 

al. (2005) utilizando radiação gama conseguiram desenvolver um mutante de grão-de-bico 

capaz de alcançar a maturidade duas semanas antes do material não tratado. Essa diferença 

temporal pode ser de grande valia tendo em vista que na Índia, local onde foi desenvolvida 

a pesquisa, o grão-de-bico alcança a fase adulta no período de chuvas o que leva a uma 

queda drástica na sua produção. 
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Perdas de produção por fatores ambientais de estresse como seca, frio e calor 

preocupam produtores e também são objetos de estudo de cientistas em todo o globo. 

Gonzáles-Cepero et al. (2005) conseguiram induzir, em duas cultivares cubanas de tomate, 

tolerância à seca pela irradiação de plantas na doses de 300 Gy e 500 Gy. Sementes das 

plantas irradiadas foram testadas em campo e três delas mostraram uma produção até 2,6 

vezes maior que o parental em condições de estresse.  

Por sua vez, a indução de resistência a agentes bióticos, como bactérias e vírus, 

podem interferir positivamente na produtividade das plantas. A bactéria Xanthomonas 

oryzae, que pode causar perda de até 100% de cultivos de arroz cv. Basmati (Herdt, 1991) 

motivou pesquisadores a desenvolver novas cultivares resistentes à podridão bacteriana. 

Doze dos 16 mutantes resistentes obtidos foram gerados por mutagênese induzida por raios 

gama, enquanto o restante pelo uso de metanosulfato de etila (EMS) (Agrawal et al., 

2005). 

O melhoramento por indução de mutação pode aprimorar diversos parâmetros de 

interesse econômico como: aumento da produção, melhoria da qualidade, redução do uso 

de pesticidas, economia de água, melhor uso do solo, caracteres de interesse do 

consumidor, maior valor nutritivo, maior facilidade de colheita, redução das importações e 

aumento das exportações (Ahloowalia et al., 2004).  

Em relação ao feijão-caupi, a lista de materiais obtidos por indução de mutação da 

FAO/IAEA (2007) conta com nove cultivares, sendo sete obtidas em centros de pesquisa 

na Índia e duas no Quênia. Os agentes mutagênicos mais utilizados foram a radiação gama 

e DMS (Dimetil Sulfato). A maioria dos mutantes registrados apresentou melhoras no 

desempenho e na produção (Tabela 2). Entretanto, nenhuma foi descrita como sendo 

tolerante à salinidade presente em solos. 

 

Tabela 2. Cultivares de V. unguiculata obtidos pelo uso de radiação gama (Fonte: 

FAO/IAEA, 2007). 

MUTANTE PAÍS ANO CARACTERÍSTICA  
Uneca-Gama Costa Rica 1998 Produção 
Cowpea-88 Índia 1990 Produção 
Co 5 Índia 1986 Valor Nutricional 
ICV 11 Quênia 1985 Hábito semi-ereto 
ICV 12 Quênia 1985 Produção 
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3.5. Seleção in vitro de Plantas 

Seja selecionando mutantes induzidos por agentes físicos ou químicos, seja no 

auxílio à identificação de células transgênicas em uma suspensão celular ou no isolamento 

de variantes somaclonais, a seleção in vitro é uma das técnicas de cultivo de tecidos 

vegetais mais simples e eficientes utilizadas no melhoramento não convencional de 

plantas. 

A transformação genética de plantas permite a inclusão de genes de outros 

organismos em uma planta, conferindo-lhe nova(s) característica(s). Essa é uma etapa 

delicada do processo de obtenção de trangênicos, porém uma seleção in vitro eficiente dará 

mais credibilidade aos resultados. O sucesso de programas de transgenia em plantas 

superiores depende de um protocolo de seleção e regeneração in vitro eficiente, pois as 

mesmas apresentam-se notoriamente recalcitrantes, incluindo o gênero Vigna (Garcia et 

al., 1987; Popelka et al., 2004). Popelka et al. (2006) não conseguiram êxito na 

regeneração de embriões ou plantas a partir de calos transformados de V. unguiculata, 

assim como já havia sido notificado em outros trabalhos (Anand et al.,2001; Muthukumar 

et al., 1995). Apesar dos problemas com calo, Popelka et al. (2006) provaram que é 

possível selecionar in vitro variantes transgênicos de caupi resistentes ao Callosobruchus 

maculatus F. utilizando eixos embrionários em meio com o fitorregulador BAP 

(Benzilalminopurina), para indução de regeneração direta de brotamentos múltiplos. Saini 

e colaboradores (2003) transformaram eixos embrionários de Vigna mungo (L.) Hepper 

utilizando Agrobacterium tumefaciens contendo genes virais do ZYMV (vírus do mosaico 

amarelo), com o objetivo de produzir plantas resistentes. O processo, incluindo a obtenção 

de transformantes até formação de plântulas enraizadas in vitro durou oito semanas, o que 

contribuiria para a redução do tempo necessário para o melhoramento da cultivar estudada. 

Considerando o caráter tolerância à salinidade (NaCl) em processos de seleção in 

vitro, poucos exemplos recentes estão disponíveis na literatura internacional. Macedo et al. 

(2005) demonstraram ser possível estabelecer uma dose de sal a ser usada na seleção in 

vitro de gemas de bananeira Grand Naine tolerantes, pela observação dos sinais de 

toxicidade atribuído ao NaCl em diferentes doses. Ulisses et al. (2000), expondo gemas de 

Musa sp. cv. Nanicão a diferentes doses de NaCl (20, 40, 60, 80, 100, 120 mM) durante 60 

dias, depois cultivando-as por mais 90 dias em 80 e 100 mM NaCl (após um intervalo de 

30 dias em meio sem sal) conseguiram selecionar 80 plantas consideradas tolerantes a 

salinidade.  
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Mutantes obtidos por variação somaclonal já foram selecionados para o caráter com 

uso do cultivo in vitro. Brito et al. (2007) estudaram somaclones de abacaxizeiro 

submetidos a crescentes pressões seletivas (12.5, 25 e 50 mM) com NaCl. Os autores 

perceberam que a pré-inoculação em concentrações menores de NaCl não influenciava na 

regeneração de plantas durante  cultivo em 100 mM NaCl. 

Ochatt et al. (1999) empregaram uma variante da técnica de seleção in vitro, 

conhecida como seleção recorrente, para conseguir linhagens de calos de batata tolerantes 

a NaCl. Intercalando subculturas de calos de Solanum tuberosum cv. Kennebec, ora em 

meio contendo NaCl 150 mM, ora em meio sem pressão seletiva, conseguiram recuperar 

linhagem tolerante (Clone 150) capaz de sobreviver a essas condições de estresse. No 

trabalho, os autores avaliaram o efeito da concentração de NaCl na regeneração de calos e 

plantas usando como material biológico material propagado de Clone 150, e tendo como 

dose letal a concentração de 450 mM. Doses de 150 e 300 mM permitiram 45 e 15%, 

respectivamente, de organogênese indireta (formação de ápice caulinar a partir de calo) no 

material inoculado. 

Gangopadhyay et al. (1997) usaram NaCl a 43 mM para pré-selecionar, em meio 

semi-sólido, colônias de células de Brassica juncea (L.) Coss. oriundas de suspensão 

celular. Uma linhagem pré-selecionada foi multiplicada e 20 clones de aproximadamente 

20 g foram selecionados através de subcultivos (cinco por dose) em doses crescentes de 

NaCl (43, 85, 128 e 171 mM). A cada repicagem para nova concentração os calos sofriam 

uma redução no desenvolvimento, porém ao longo dos subcultivos naquela dose 

restauravam um crescimento constante, provando sua adaptação. Células dos calos 

tolerantes mostraram ter maior conteúdo em Prolina em relação ao controle, porém esse 

conteúdo não aumentou significativamente com o aumento na concentração de NaCl.  

Hassan et al. (2004) selecionaram in vitro explantes de V. radiata var. Kawmy-1 

tolerantes ao NaCl. Cultivando cotilédones a 25, 50 100 e 150 mM de NaCl, isolaram e 

aclimataram materiais tolerantes com sucesso. Os materiais aclimatados voltaram a ser 

regados nas doses usadas na sua seleção in vitro, e tiveram nitrogênio total (N-total), 

conteúdo protéico e nitrato redutase avaliados. Baixas doses como a de 50 mM de NaCl 

aumentaram as quantidades de nitrogênio total encontradas na parte aérea e nas raízes de 

V. radiata, enquanto doses superiores (100 e 150 mM) diminuíram significativamente 

essas taxas. Houve diferença significativa no conteúdo total de proteínas apenas entre as 

doses de 50 e 100 mM, onde a menor dose estimulou o aumento do conteúdo protéico, 

enquanto doses maiores levaram a uma leve queda. Na análise do efeito da concentração 
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de NaCl na atividade da enzima nitrato redutase, foi observada uma inibição significativa 

nas doses de 50 mM em diante.  

Trabalhos de seleção in vitro envolvendo a espécie V. unguiculata para tolerância a 

NaCl ainda não foram reportados. 
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ABSTRACT 
 
 

The present study aimed to increase NaCl tolerance in cowpea [Vigna unguiculata (L.) 

Walp.] cv. IPA 206 through induced mutagenesis using gamma rays followed by in vitro or 

in vivo selection. The in vitro selection was performed by placing cotyledons and embryo 

axis from irradiated seeds (150 Gy) in MS medium with 256 mM NaCl as selective 

pressure (DL100). Salt sensibility test showed that 86 mM NaCl improved embryo axis 

callus growth, while 256 mM NaCl promoted total organogenesis inhibition and explant 

necrosis. Out of 3000 explants inoculated, five showed differentiated tissue development 

and seven calli presented steady growth under DL100. For the in vivo selection radioseeds 

from doses of 50, 100, 200, 300, 400, 600 Gy were grown in greenhouse and watered with 

Hoagland nutritive solution with 60 mM NaCl. Four plants (50, 100, 300 and 600 Gy) 

presented no external signs of saline stress. Nineteen semitolerant materials (from different 

doses) presented great variability on seed weight, seed number per pod, pod length and 

days to harvesting. Both, in vitro and in vivo approaches proved to be useful in selecting 

mutation induced material. 
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INTRODUÇÃO 

 

O feijão-caupi [Vigna unguiculata (L.) Walp.] é uma importante fonte de proteína para a 

população humana de países em desenvolvimento (Prinyawiwatkul et al., 1996) e em 

especial nas regiões áridas e semi-áridas do Nordeste brasileiro, onde é cultivado para 

subsistência de famílias de baixa renda (Teixeira et al., 1988).  Apesar de seu alto valor 

nutricional e social em comparação a outras leguminosas, poucos esforços no 

melhoramento genético da espécie por indução de mutação foram até agora reportados. 

Apenas cinco cultivares produzidas pelo uso da radiação compõem o banco de dados da 

FAO / IAEA (2007), sendo o aumento da produção, incremento no valor nutricional e 

mudança do hábito da planta as características melhoradas. Mesmo com os atuais avanços 

alcançados na tecnologia de produção do feijão-caupi, muitos fatores ainda contribuem 

para perdas consideráveis dos investimentos no seu cultivo (Ehlers and Halls, 1997). 

Estresses bióticos e abióticos são as principais causas para a restrição na sua produção. 

Dentre as fontes de estresse abiótico, a pressão salina tem um considerável papel na 

redução da produtividade, especialmente nos 25% da área de zonas áridas e semi-áridas do 

globo afetadas pela salinização (Chhabra, 1996). África, Índia e Brasil se destacam no 

melhoramento convencional do feijão-caupi, entretanto o uso de técnicas não 

convencionais, como a indução por raios gama, poderia auxiliar esses programas de 

melhoramento acelerando a obtenção de novas características (Ehlers e Hall 1997; 

Sanginga et al. 2000; Pimentel et al. 2002). Epesar dos trabalhos realizados, não se 

encontram disponíveis materiais tolerantes às condições salinas da região nordeste 

brasileira. Cultivares de feijão-caupi tolerantes a concentrações crescentes de NaCl seriam 

essenciais para garantir o cultivo em áreas consideradas salinizadas, gerando suprimentos e 

renda para seus habitantes. O presente trabalho teve como objetivo avaliar a aplicabilidade 
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do uso da radiação gama e dos processos da seleção in vitro e in vivo no melhoramento do 

feijão-caupi visando tolerância a níveis de NaCl.  
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MATERIAL E MÉTODOS 
 
 

Material biológico, desinfestação de sementes e explantes para o cultivo in vitro 

Sementes de feijão-caupi (Vigna unguiculata cv IPA 206), fornecidas pela Empresa 

Pernambucana de Pesquisa Agropecuária (IPA), foram usadas como fontes de explantes. 

Desinfestações de sementes foram feitas com uso de etanol 70% (v/v; cinco minutos), 

solução de água sanitária da marca Dragão 10% (v/v) e passagens em água destilada estéril 

(três vezes). Para a redução de contaminação bacteriana, sementes foram intumescidas em 

solução estéril de Cefalexina (2,5 mg.mL-1) por 12 horas. Explantes para uso nos testes de 

sensitividade ao NaCl, radiossensitividade e seleção in vitro foram isolados de sementes 

mantidas em placas de Petri contendo papel filtro embebido em água estéril, as quais foram 

seladas (filme de PVC) e mantidas no escuro (3 dias). Após germinação, as sementes 

tiveram os tegumentos retirados e cotilédones e eixos embrionários isolados. 

  

Teste de sensibilidade ao NaCl 

Teste de sensibilidade ao NaCl foi feito para se determinar a dose letal de 100% (DL100). 

Dez eixos embrionários por tratamento foram inoculados em meio de regeneração 

constituído de micro e macronutrientes de MS (Murashigue and Skoog, 1962), 2 mg.mL-1 

de BAP, vitaminas (ácido Nicotínico, Piridoxina e Tiamina), sacarose 3% (p/v) e agar 

0.6% (p/v).  NaCl foi adicionado ao meio visando atingir as concentrações finais de 0,5% 

(86mM), 1,0% (172mM) e 1,5% (258 mM). Frascos controles (dez eixos) não tiveram 

NaCl acrescidos à composição do meio. Os materiais foram cultivados em sala de 

crescimento com temperatura controlada (25 ± 2oC) e fotoperíodo de 16 horas de luz Ouma 

et al.2004), durante quatro semanas (Figura 1a). Ao final do período, os materiais foram 

avaliados, sendo as freqüências de organogêse direta e indireta obtidas. 
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Teste de radiossensitividade in vitro 

Sementes acondicionadas em envelopes (200 sementes / envelope de papel) foram 

irradiadas (doses testadas: 50, 100, 200, 300, 400, 500 e 600 Grays) em irradiador 

Gammacell (fonte de Co60). Sementes do grupo-controle não foram irradiadas. Sementes 

irradiadas foram embebidas em água destilada estéril e germinaram em placas de Petri, 

sendo cotilédones e eixos embrionários isolados e inoculados em meio de regeneração, 

para identificação da dose capaz de reduzir a freqüência de regeneração dos explantes em 

cerca de 35%.  

 

Seleção in vitro  

3.000 sementes irradiadas (em dose definida a partir do teste de radiossensitividade acima) 

foram inoculadas em meio de regeneração. Após um mês, explantes foram transferidos 

para meio de cultura acrescido de NaCl (258 mM). Plantas e calos capazes de sobreviver a 

essa pressão seletiva após 60 dias de cultivo, com três transferências para novo meio (uma 

a cada vinte dias) foram considerados tolerantes. 

 

Ensaio em telado e seleção in vivo 

Sementes de cv. IPA 206 irradiadas em diferentes doses (sete sementes / dose-50, 100, 

200, 300, 400, 500 e 600 Gy) e sementes controles não irradiadas foram plantadas em 

vasos (uma por vaso) contendo dois quilos de substrato para cultivo de hortaliças. As 

plantas foram mantidas em telado até fechamento do ciclo reprodutivo e suas sementes S1 

(256 irradiadas e 20 não irradiadas) foram plantadas individualmente em caselas de 

madeira (10 x 10 x 20 cm) contendo saco plástico com areia fina lavada. Foram 116 

sementes S1 da dose 50 Gy, 61 da dose 100 Gy, 17 da 200 Gy, 39 da 300 Gy, 23 da 400 Gy 

e 10 da 600 Gy, além de 10 controles salinos (CCS) e 10 não salinos (CSS). Cada casela 
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contendo uma semente sofreu rega diária com solução nutritiva de Hoagland (50% v/v) por 

três semanas, e então, NaCl até concentração final de 15 mM  foi acrescido à solução de 

rega realizada a cada 2 dias e durante uma semana, e assim sucessivamente com as 

soluções posteriores de 30 mM, 45 mM e 60 mM de NaCl. Vagens foram coletadas após 

apresentarem-se secas. O número de dias até início de colheita, comprimento de vagens, 

número de sementes por vagem e peso para 100 sementes foram estimados.  

 

Análise estatística 

Tratamentos foram analisados em Teste F (ao nível de 1% de significância), sendo as 

médias comparadas através de Teste de Tukey, ambos feitos com o programa Assistat – 

Assistência estatística 7.4 beta (Silva 2007). Experimentos seguiram o delineamento 

inteiramente ao acaso com diferentes números de repetições. Dados de organogênese direta 

e indireta para eixos embrionários e cotilédones sofreram transformação segundo a fórmula 

√(X+0,5). 
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RESULTADOS 

 

A regeneração dos cotilédones e eixos embrionários é normalmente precedida pela 

mudança de cor para verde, seguida de intumescimento (Figura 1b). A toxicidade pelo 

NaCl pode comprometer esse processo regenerativo. Explantes em cultivo sob diferentes 

concentrações de NaCl, evidenciaram quatro níveis de respostas: início de regeneração 

(InR; Figura 1c), intumescimento e mudança de cor (IMc; Figura 1d), inibição do 

desenvolvimento (DIn; Figura 1f) e necrose (Nec; Figure 1e). Após quatro semanas de 

cultivo, 90% (18) dos eixos embrionários do tratamento controle se mostraram 

intumescidos com mudança de cor e em início de regeneração (50% em IMc e 40% em 

InR) e somente 10% (2) com inibição do desenvolvimento (DIn). Eixos embrionários 

cultivados em NaCl 86 mM mostraram um aumento daqueles com desenvolvimento 

inibido (20% em DIn); aqueles em NaCl 172 mM, além de 10% em DIn apresentaram 20% 

em Nec, ao passo que 100% daqueles mantidos em NaCl 258 mM se mostraram 

comprometidos (60% Nec e 40% de DIn) (Figura 2). Por inibir completamente a 

regeneração de explantes cv. IPA 206, a dose de NaCl 258 mM foi considerada DL100 e a 

ideal entre as como pressão seletiva na seleção in vitro para NaCl. 

Organogênese direta e indireta foram observados em 10% dos eixos embrionários do 

tratamento controle, em resposta ao fitorregulador presente no meio (BAP), iniciando o 

processo de regeneração, enquanto que na dose de NaCl 258 mM (DL100) nenhum tipo de 

organogênese  foi observada. Em doses intermediárias (86 e 172 mM) a organogênese 

direta se manteve constante, enquanto a indireta aumentou com a adição do sal, em relação 

ao controle (Figura 3). 

No tratamento controle do teste de radiossensitividade, a organogenese direta foi observada 

em 44% dos eixos embrionários. Essa organogênese direta dos eixos embrionários foi 
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afetada pela radiação.  A resposta desses explantes à radiação gama não foi diretamente 

proporcional à dose, sendo a melhor resposta observada para a dose 100 Gy (62%). Acima 

da dose 300 Gy, não se observou regeneração (Figura 4). Nos tratamentos para eixos 

embrionários irradiados com alguma organogênese direta observada, as médias não 

diferiram entre si ao nível estudado (1%), em relação ao controle (Figura 4).  

Efeito da radiação gama sobre a organogênese direta dos cotilédones também foi 

acompanhada. Em 89% dos explantes do tratamento controle, a organogênese direta foi 

observada. Com o aumento da dose de radiação observou-se, em geral, uma redução da 

freqüência de regeneração (Figura 4), mas ao contrário do observado para eixos 

embrionários, mesmo nas doses mais elevadas (500 Gy e 600 Gy) a organogênese não foi 

completamente inibida. Entretanto, as médias desses tratamentos diferiram da média do 

tratamento controle (P < 0,01; Figura 4).  

A freqüência de organogênese indireta observada em eixos embrionários do tratamento 

controle do teste de radiossensitividade foi de 33%, enquanto que nos tratamentos 

irradiados a formação de calos variou entre 20% (doses 500 e 600 Gy) a 62% (dose 200 e 

400 Gy) (Figura 1f e Figura 5). As diferenças entre as médias dos tratamentos, no entanto, 

não foram significativas ao nível de 1% (dados não mostrados).  

Eixos embrionários expostos à radiação gama apresentaram em média freqüências de 

regeneração total (organogênese direta e indireta) menor que a observada nos explantes do 

tratamento controle, com exceção da dose de 100 Gy. Diferenças médias significativas 

somente foram observadas entre o tratamento 100 Gy em relação a 500 ou 600 Gy  (Figura 

6). 
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Recuperação de plantas tolerantes após seleção in vitro 

Após sobreviverem 60 dias sob pressão salina com 256 mM de NaCl (Figura 1g), cinco 

explantes (três de cotilédones e dois de eixos embrionários) irradiados na dose de 150 Gy 

apresentaram regeneração (organogênese direta) com formação de tecido diferenciado 

(Figura 1h) e sete (um de cotilédones e seis de eixos embrionários) apresentaram 

regeneração (organogênese indireta) com formação de calos, e foram consideradas 

potencialmente tolerantes ao sal. Explantes apresentando início de formação de ápices 

caulinares foram transferidos para meio contendo 14 μM de ácido giberélico (GA3) para 

induzir o alongamento dos entrenós e permitir o isolamento, clonagem e enraizamento das 

plantas (ainda em andamento).  

 

Resultados in vivo  

A maioria das plantas (182) apresentou os sinais esperados de toxicidade pelo NaCl, como 

perda da pigmentação das folhas (clorose), queima das extremidade das folhas, seguido 

pela queda das folhas antes da morte da planta (Figure 7a). Outras características além da 

tolerância à salinidade podem ter sido afetadas pela radiação gama. No geral, em relação 

ao controle não salino (CSS), as médias para algumas características agronômicas 

(tamanho da vagem, número de sementes por vagem e peso estimado de 100 sementes de 

plantas) das plantas sobreviventes (PS) no sistema de seleção in vivo (sob condição de 

estresse) diminuíram, ao passo que o período até a colheita aumentou. (Tabela 1). Na 

mesma tabela é possível verificar o número de plantas sobreviventes (pós-seleção) em 

relação ao número de sementes S1 plantadas e advindas de sementes irradiadas de uma 

mesma dose (SI).  

Algumas plantas apresentaram sintomas moderados de toxides pelo NaCl, mas permitiram 

que as mesmas características agronômicas fossem levantadas (Tabela 2). As que 
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apresentaram os maiores números de sementes em condição salina foram IIC6-100 e VD6-

400 com 13 sementes/ vagem e VC4-600, com 15 (Tabela 2). Quanto à precocidade, a 

planta IIE3-100 (sob estresse salino) produziu vagem madura quatro dias antes da planta 

mais precoce do controle sem sal (CSS; 65 dias) e 12 dias antes da mais precoce do 

controle com sal (CCS; 73). As plantas IIIJ6-200, VG6-200 e VA1-300 também 

apresentaram vagem madura em tempo igual ou inferior à das plantas CSS (65 dias). 

Quanto ao peso estimado de 100 sementes, as melhores plantas em relação aos controles 

CSS (18 g) foram: IIF3-50 (29 g), IJ5-50 (24 g), IIB1-100 (23 g), IID6-100 (23 g), VD5-

400 (22 g), VD2-400 (21 g), VA1-300 (20 g), VA2-600 (20 g) e IIII3-200 (20 g). Quanto 

ao tamanho médio de vagens, cinco plantas [IH2-50 (20,0 cm), IA1-100 (21,0 cm), III6-50 

(22,0 cm), VC5-400 (23,0 cm) e IC6-100 (23,5 cm)] apresentaram vagens maiores que a 

média do controle CCS (14,2 cm) e, em alguns casos, do controle CSS (21,6 cm).  

Quatro plantas (IIF4-50 - 50 Gy, VF1-300 e VE1-300 - 300 Gy; e VA6-600 - 600 Gy) 

foram consideradas tolerantes por não apresentarem sintomas visíveis de toxicidade.  
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DISCUSSÃO 

 

Os resultados indicaram que aumentos na concentração de NaCl em meio de cultura de 

regeneração para feijão-caupi V. unguiculata cv. IPA 206 afetam a viabilidade e o 

desenvolvimento in vitro de explantes.  Baixas concentrações do sal NaCl (86 mM) 

induziram a organogênese indireta de eixos embrionários, enquanto a concentração de 258 

mM inibiu completamente qualquer tipo de organogênese (direta ou indireta). Resultados 

similares foram descritos na literatura para banana cv. Nanicão (Alves 2000) e cv. Maçã 

(Houllou-Kido 2003).  

A dose de 258 mM de NaCl demonstrou ser  apropriada para uso em uma rigorosa seleção 

in vitro de feijão-caupi cv. IPA 206, já que ocasionou a morte em 100% de eixos 

embrionários e cotilédones, sendo esta, portanto, a DL100 observada entre as testadas para 

esta cultivar. Kumarv e Sharma (1989) observaram uma DL100 de 300 mM de NaCl para V. 

radiata (L.) Wilczek. De acordo com Zair et al. (2003), a regeneração e formação somática 

de embriões, assim como a sensibilidade ao estresse são fenômenos extremamente 

dependentes do genótipo, o que justificaria as diferenças. Provavelmente o feijão-caupi cv. 

IPA 206 V. unguiculata seria mais sensível ao NaCl que V. radiata (L.) Wilczek do estudo 

em questão.  

O uso da DL100 observada (258 mM de NaCl) foi eficiente na seleção e posterior 

identificação in vitro de variantes tolerantes ao sal. Resultados similares foram descritos 

por Houllou-Kido (2003), que obteve sucesso na seleção de variantes de banana (Musa 

spp.) cv. Maçã tolerantes ao NaCl usando uma DL100 de 250 mM.   

Após a seleção in vitro, 12 de 3.000 explantes (4 variante tolerante / 1.000 explantes) 

sobreviveram à pressão seletiva (NaCl 258 mM) por 60 dias. Houllou-Kido (2003) obteve 

resultados próximos utilizando também radiação gama seguida de seleção in vitro para 
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tolerância ao NaCl (DL100: 250 mM), identificando 15 variantes tolerantes entre 4.958 

explantes (aprox. 3 variante tolerante / 1.000 explantes) de ápices caulinares e suspensão 

de células de banana cv. Maçã.  

Em geral, efeitos da radiação gama acarretaram, com o aumento da dose, uma diminuição 

na organogênese direta em cotilédones. Tais resultados também seguiram os encontrados 

para banana (Musa spp.) tendo gemas como explantes (Houllou-Kido, 2003). Por outro 

lado, em toranja (Charbaji and Nabulsi, 1999) e batata (Li et al., 2005) houve uma melhora 

na organogênese direta (aumento do número e comprimento de brotamentos e raízes) após 

exposição a baixas doses de radiação gama (4 – 7 Gy). De modo similar, doses de radiação 

entre 100 – 400 Gy estimularam a organogênese, agora indireta, de eixos embrionários in 

vitro com feijão-caupi cv. IPA 206. Apesar desse incremento, não foram observadas 

diferenças significativas ao nível estudado (1%) entre as médias dos diferentes tratamentos. 

De modo similar, Brasileiro et al. (1999) não constataram diferenças significativas, no que 

se refere à formação de calos (organogênese indireta), para os genótipos de tomate e doses 

estudadas - 200 Gy, para sementes e 20 Gy, para botões florais. Isto é indicativo de que os 

efeitos da radiação gama podem variar de acordo com o tecido, espécie vegetal e a dose 

aplicada, o que reforça a realização de teste de radiossensitividade para se determinar a 

melhor dose de radiação gama a ser utilizada na indução de mutação in vitro. 

Considerando o fato de que a organogênese direta para eixos embrionários somente foi 

observada com doses abaixo de 300 Gy e também o fato de que a organogênese direta de 

cotilédones de feijão-caupi cv. IPA 206 apresentou uma redução nos níveis de regeneração 

com o aumento da dose de radiação gama, em relação ao tratamento controle (89%), a dose 

escolhida neste trabalho para induzir mutações em cotilédones e eixos embrionários em 

feijão-caupi cv. IPA 206 deveria ficar entre 100 – 200 Gy, sendo escolhida uma dose de 
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150 Gy. Essa dose mostrou ser eficiente na geração de variabilidade, pois permitiu o 

aparecimento e identificação de variantes tolerantes ao NaCl (12 plantas selecionadas).  

As doses de radiação gama entre 50 - 600 Gy promoveram variabilidade em feijão-caupi 

cv. IPA 206, visto que possibilitaram que indivíduos com melhor tolerância ao NaCl 

fossem identificados. Aparentemente, a irradiação de sementes de feijão-caupi cv. IPA 206 

proporcionou variabilidade em vários aspectos agronômicos, como precocidade, peso 

estimado de 100 sementes, comprimento da vagem e número de sementes por vagem, 

caracteres observados em condições de telado e sob estresse (60 mM de NaCl), além do 

aparecimento de novos padrões de tamanho e cor de sementes (padrão variegado). Adu-

dapaah e Sangwan (2004) irradiaram sementes de Vigna subterranea (L.) Verdc. (150 Gy) 

e obtiveram estimativas de variância genética até quatro vezes maior para peso de 100 

sementes do grupo irradiado em relação ao grupo controle.  

Neste estudo com a cv. IPA 206, plantas oriundas de sementes irradiadas com a dose de 

500 Gy não produziram vagens e, portanto, para essa dose não havia sementes S1 

disponíveis para a seleção in vivo. A dose de 500 Gy também apresentou efeito inibitório 

na germinação e crescimento da planta V. radiata em estudo feito por Sangsiri et al. 

(2005). 

Apesar de ser amplamente reportada a inibição do desenvolvimento in vivo de feijão-caupi 

pelo NaCl(Franco et al. 1999; Otoch et al. 2001; Costa et al. 2003; Silva et al. 2003; Sousa 

et al. 2003), o uso da radiação gama como fonte de mutação em sementes de feijão-caupi 

cv. IPA 206 resultou em quatro plantas consideradas tolerantes e 16 semi-tolerantes, essas 

últimas com resultados superiores ou iguais ao controle em condições salinas. Quatro 

plantas tolerantes oriundas de 162 sementes S1 provenientes de sementes irradiadas 

(diferentes doses) representam uma freqüência de aproximadamente 25 variantes tolerantes 

/ 1.000 sementes irradiadas, uma freqüência bem maior do que aquela in vitro (4 em 
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1.000). Mas esses variantes tolerantes, apesar de não mostrarem sinal aparente de 

toxicidade pelo NaCl, apresentaram retardo no desenvolvimento quando comparados com 

controles em condições não salinas principalmente, o que é de certo modo esperado, pois  

estudos mostram que algumas plantas tolerantes quando expostas a condições salinas, 

desaceleram seu ciclo reprodutivo devido ao redirecionamento de sua maquinaria 

molecular e fisiológica para suprimir a toxicidade ao NaCl, em grande parte das vezes pela 

alocação de osmólitos para recuperar a homeostase osmótica, ou pela ativação da rota SOS 

para restabelecer o balanço iônico (Zhu 2001). Essas plantas, apesar do atraso, em média, 

no florescimento e formação de vagens [de 22 dias quando comparado com o controle 

salino (CCS; 79 dias) e de 34 dias com o controle não salino (CSS; 67 dias)], podem ser 

uma opção caso se confirmem produções em solos salinos. 

Apesar das abordagens in vitro e in vivo produzirem indivíduos tolerantes em feijão-caupi 

cv. IPA 206, a seleção in vivo apresentou melhor eficiência, talvez devido ao 

comportamento recalcitrante da espécie (Anand et al. 2001). Os procedimentos para a 

seleção in vitro requerem um maior cuidado e manipulação mais minuciosa do material 

biológico, além do custo com reagentes. A seleção in vivo é um procedimento 

relativamente simples e não precisa de repiques constantes (transplantes) como no cultivo 

in vitro. Mesmo assim, a seleção de variantes in vitro ainda tem um papel importante no 

melhoramento por indução de mutação, pois é crucial na seleção de outros tipos de 

explantes irradiados, como células em suspensão celular, tecidos vegetais (folhas, ápices 

caulinares, calos) e órgãos (anteras) (Murakishi e Carlson 1982; Gangopadhyay et al. 

1997; Houllou-Kido 2003; Hoffmann et al. 2004).  

Os resultados indicaram que a indução de mutação via radiação gama seguida por seleção 

in vitro ou in vivo provou ser uma metodologia eficiente na identificação de variantes para 

tolerância ao NaCl em feijão-caupi V. unguiculata cv. IPA 206. A similaridade entre a 
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pressão seletiva in vitro e o estresse in vivo são os principais fatores para a identificação 

exitosa de prováveis tolerantes. Entretanto, a avaliação em campo será necessária para 

comprovar a viabilidade dos possíveis variantes e a estabilidade genética da característica 

de interesse.  
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FIGURAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Cultivo in vitro de V. unguiculata  cv. IPA 206. a) explantes após inoculação; b) intumescimento em eixos embrionários; c) 

aspectos da organogênese direta em cotilédones; d) cotilédones intumescidos e verdes; e) teste de salinidade (seta 1: necrose em 

cotilédone; seta 2: organogênese direta em eixo embrionário); f) teste de salinidade (seta 1: cotilédones com inibição de 

desenvolvimento; seta 2: organogênese indireta em eixo embrionário; g) matéria mais sensível (esquerda) e menos sensível (direita) sob 

pressão seletiva; h) aspecto de material selecionado. 
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Figura 2. Efeito da concentração de NaCl na freqüência de eventos do processo de 

regeneração in vitro de eixos embrionários de feijão-caupi cv. IPA206 (mudança de cor, 

início de regeneração, inibição do desenvolvimento e necrose). 

 

 

Figura 3 Efeito da concentração de NaCl na freqüência de organogênese direta e indireta 

de  eixos embrionários de feijão-caupi cv. IPA 206. 
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Figura 4. Efeito de diferentes doses de radiação gama na freqüência de organogênese 

direta de cotilédones e eixos embrionários de feijão-caupi cv. IPA 206. Tratamentos com a 

mesma letra não diferem entre si (Teste de Tukey à 1%). 
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Figura 5. Efeito de diferentes doses de radiação gama na freqüência da organogênese 

indireta em eixos embrionários de feijão-caupi cv. IPA 206.  
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Figura 6. Efeito de diferentes doses de radiação gama na freqüência da organogênese total 

(direta e indireta) de eixos embrionários de feijão-caupi cv. IPA 206. Tratamentos com a 

mesma letra não diferem entre sim (Teste de Tukey à 1%).  
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Figure 7. Seleção in vivo de feijão-caupi [Vigna unguiculata (L.) Walp.] cv. IPA 206. a) 

Plantas sob pressão salina (esquerda para a direita: planta controle não irradiada, planta 

irradiada semi-tolerante, planta irradiada tolerante). b) Aspecto do grid de madeira do 

ensaio in vivo. c) Variação no comprimento de vagens. d) Diversidade de sementes (seta 

mostra semente controle; demais: pequenas/leves e novos padrões de cores/ maiores). 
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TABELAS 

Tabela 1. Valores médios das características agronômicas (tamanho da vagem, número de 
sementes por vagem, peso de 100 sementes, dias até colheita) de feijão-caupi cv. IPA 206 
oriundas de sementes irradiadas (SI) após seleção (PS) in vivo para tolerância ao NaCl (60 
mM). 

TRATAMENTOS PS/SI VAGEM* 
(cm)  

SEMENTES* 
(POR VAGEM)  

PESO DE 
100 

SEMENTES* 
(g) 

COLHEITA*
(dias) 

CSS 09/10 20.6 13 18.3 67 
CCS 04/10 14.2 06 15.5 79 
50 Gy 16/116 16.2 07 14.5 78 
100 Gy 18/61 16.4 07 15.0 78 
200 Gy 15/17 14.3 07 15.2 79. 
300 Gy 10/39 14.6 08 14.1 78 
400 Gy 16/23 16.3 08 16.3 77 
600 Gy 06/10 16.1 10 16.4 77 

   *Resultados médios. CSS: controle sem sal; CCS: Controle com sal. 
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Tabela 2. Melhores resultados (número de vagens, comprimento das vagens, peso de 100 
sementes, número de sementes por vagem e dias para colheita) observados após seleção in 
vivo para tolerância a NaCl (60 mM) em feijão-caupi cv. IPA 206.   
 

MATERIAL 

NÚM. DE  
VAGENS 

POR 
PLANTA 

TAMANHO 
MÉDIO DAS 
VAGEM (cm) 

PESO DE 
100 

SEMENTES 
(g) 

NÚMERO 
DE 

SEMENTES 
(POR VAGEM) 

DIAS PARA 
COLHEITA 

CSS1# 1 – 2 18.5 – 23.0 16 – 20 11 – 15 65 – 69 
CCS2# 1 10.5 – 17.0 14 – 18 04 – 08 73 – 85 
IIF3-50 1 11.0 29 03 81 
IIH2-50 1 20.0 19 10 85 
III6-50 1 22.0 11 12 81 
IIF4-50* 1 08.0 19 02 101 
IIJ5-50 1 14.0 24 04 77 
IIA1-100 1 21.0 18 07 73 
IIB1-100 1 14.0 23 05 89 
IIC6-100 1 23.5 18 13 77 
IID6-100 1 15.5 23 08 85 
IIE3-100 1 19.0 19 11 61 
VF1-100* 1 09.0 15 03 101 
VG6-200 1 15.0 13 07 65 
IIII3-200 1 18.5 20 08 73 
IIIJ6-200 1 14.0 19 11 65 
VA1-300 1 18.0 20 10 65 
VE1-300* 1 11.0 06 02 101 
VC5-400 1 23.0 19 12 77 
VD2-400 1 18.0 21 09 85 
VD5-400 1 14.0 22 03 69 
VD6-400 3 19.0/14.0/13.0 11/16/16 13/05/05 81/89/89 
VA6-600* 3 09.0/09.0/16.0 15/14/09 03/02/06 101/101/93 
VA2-600 1 18.0 20 09 73 
VC4-600 2 15.0/15.5 18/16 06/15 73/77 
# variação da característica (valores máximo e mínimo); 1 CSS: controle sem sal, valores referentes à 9 
plantas; 2 CCS: controle com sal, valores referentes a 4 plantas; * plantas sem sinais de toxicidade pelo NaCl 
visível. 
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CONCLUSÕES 

 

• A técnica de indução de mutação via radiação gama seguida da seleção in vivo ou 

in vitro para a identificação de materiais com tolerância ao NaCl em feijão-caupi 

[Vigna unguiculata (L.) Walp] cv. IPA 206 mostrou ser estratégia promissora para 

obtenção dos variantes desejáveis. 

• A escolha do explante na seleção in vitro de feijão-caupi V. unguiculata cv. IPA 

206 é importante para o sucesso da técnica.  

• A dose de 258 mM de NaCl demonstrou ser  apropriada para uso em seleção in 

vitro de feijão-caupi cv. IPA 206, correspondendo à DL100 observada para a 

cultivar.  

• Baixas doses de radiação gama (até 300 Gy) foram mais eficazes no aparecimento 

de variantes da cv. IPA 206 oriundos de sementes irradiadas. 
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Anexo 1. Dados complementares in vitro 
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Os resultados obtidos durante o teste in vitro de sensibilidade ao NaCl em eixos 

embrionário de feijão-caupi cv. IPA206 são mostrados na Tabela 1. Foram avaliadas a 

freqüência com que eixos embrionários cultivados em diferentes concentrações de NaCl se 

desenvolveram, bem como, a presença ou ausência de organogêneses direta e/ou indireta. 

 
Tabela 1. Resultado do teste in vitro de sensibilidade ao NaCl em eixos embrionários de 
feijão-caupi Vigna unguiculata (L.) Walp cv. IPA206. 
 

Tratamento Estágio de 
desenvolvimento 

Organogênese 
indireta 

Organogênese  
Direta 

Frasco 01 IMc -  -
Frasco 02 IMc -  -
Frasco 03 InR -  +
Frasco 04 NoD -  -
Frasco 05 IMc -  -
Frasco 06 IMc -  -
Frasco 07 IMc +  -
Frasco 08 InR -  -
Frasco 09 InR -  -

  C
on

tro
le

 

Frasco 10 InR -  -
Frasco 01 IMc +  -
Frasco 02 IMc +  -
Frasco 03 IMc +  -
Frasco 04 IMc -  -
Frasco 05 IMc +  -
Frasco 06 IMc +  -
Frasco 07 IMc +  -
Frasco 08 InR -  -
Frasco 09 InR -  +

   
 0

,5
%

 N
aC

l 

Frasco 10 IMc +  -
Frasco 01 InR -  -
Frasco 02 InR -  -
Frasco 03 IMc +  -
Frasco 04 IMc -  -
Frasco 05 Nec -  -
Frasco 06 Nec -  -
Frasco 07 IMc -  +
Frasco 08 IMc +  -
Frasco 09 InR -  -

1,
0%

 N
aC

l 

Frasco 10 IMc -  -
Frasco 01 Nec -  -
Frasco 02 Nec -  -
Frasco 03 Nec -  -
Frasco 04 NoD -  -
Frasco 05 NoD -  -
Frasco 06 Nec -  -
Frasco 07 Nec -  -
Frasco 08 Nec -  -
Frasco 09 NoD -  -

1,
5%

 N
aC

l 

Frasco 10 NoD -  -
Nec = necrose; NoD = nenhum desenvolvimento; IMc = intumescimento e mudança de 
cor; InR = início de regeneração.  
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Dados para a análise do efeito da radiação gama na regeneração de feijão-caupi V. 

unguiculata cv. IPA206. Ocorrências de organogênese (direta e indireta) em cotilédones 

verificadas nos diferentes tratamentos são mostradas na Tabela 2.  

 
 
Tabela 2. Efeito de diferentes doses de radiação gama na organogêse in vitro de 
cotilédones de feijão-caupi Vigna unguiculata (L.) Walp cv. IPA206.  
 

Tratamento Organogênese 
indireta 

Organogênese  
Direta 

Controle 01  -  + 
Controle 01  -  + 
Controle 02  -  + 
Controle 02  -  + 
Controle 03  -  + 
Controle 03  -  + 
Controle 04  -  + 
Controle 04  -  + 
Controle 05  -  + 
Controle 05  -  - 
Controle 06  -  + 
Controle 06  -  + 
Controle 07  -  + 
Controle 07  -  - 
Controle 08  -  + 
Controle 08  -  + 
Controle 09  -  + 
Controle 09  -  + 
Controle 10 X X 
Controle 10 X X 
50 Gy 01  -  - 
50 Gy 01  -  - 
50 Gy 02  -  + 
50 Gy 02  -  + 
50 Gy 03  -  + 
50 Gy 03  -  + 
50 Gy 04  -  + 
50 Gy 04  -  + 
50 Gy 05  -  + 
50 Gy 05  -  + 
50 Gy 06  -  + 
50 Gy 06  -  + 
50 Gy 07  -  + 
50 Gy 07  -  - 
50 Gy 08  -  + 
50 Gy 08  -  - 
50 Gy 09  -  + 
50 Gy 09  -  - 
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  Cont.

Tratamento Organogênese 
indireta 

Organogênese  
Direta 

50 Gy 10 X X 
50 Gy 10 X X 
100 Gy 01  -  - 
100 Gy 01  -  - 
100 Gy 02  -  - 
100 Gy 02  -  + 
100 Gy 03  -  + 
100 Gy 03  -  + 
100 Gy 04  -  + 
100 Gy 04  -  + 
100 Gy 05  -  + 
100 Gy 05  -  - 
100 Gy 06 X X 
100 Gy 06 X X 
100 Gy 07  -  + 
100 Gy 07  -  + 
100 Gy 08  -  + 
100 Gy 08  -  - 
100 Gy 09  -  + 
100 Gy 09  -  - 
100 Gy 10 X X 
100 Gy 10 X X 
200 Gy 01  -  - 
200 Gy 01  -  - 
200 Gy 02  -  + 
200 Gy 02  -  - 
200 Gy 03  -  + 
200 Gy 03  -  + 
200 Gy 04  -  + 
200 Gy 04  -  + 
200 Gy 05 X X 
200 Gy 05 X X 
200 Gy 06  -  + 
200 Gy 06  -  - 
200 Gy 07  -  + 
200 Gy 07  -  - 
200 Gy 08  -  + 
200 Gy 08  -  - 
200 Gy 09  -  - 
200 Gy 09  -  - 
200 Gy 10  -  - 
200 Gy 10  -  - 
300 Gy 01  -  + 
300 Gy 01                                      -                                  - 
300 Gy 02                                      -                                  - 
300 Gy 02                                      -                                  + 
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                                                                                                    Cont. 

Tratamento Organogênese 
indireta 

Organogênese  
Direta 

300 Gy 03  -  - 
300 Gy 03  -  + 
300 Gy 04  -  + 
300 Gy 04  -  + 
300 Gy 05  -  - 
300 Gy 05  -  + 
300 Gy 06  -  + 
300 Gy 06  -  - 
300 Gy 07  -  + 
300 Gy 07  -  + 
300 Gy 08  -  + 
300 Gy 08  -  + 
300 Gy 09  -  + 
300 Gy 09  -  + 
300 Gy 10  -  - 
300 Gy 10  -  + 
400 Gy 01  -  + 
400 Gy 01  -  - 
400 Gy 02  -  - 
400 Gy 02  -  - 
400 Gy 03  -  + 
400 Gy 03  -  - 
400 Gy 04  -  + 
400 Gy 04  -  + 
400 Gy 05  -  + 
400 Gy 05  -  - 
400 Gy 06  -  + 
400 Gy 06  -  - 
400 Gy 07  -  + 
400 Gy 07  -  - 
400 Gy 08  -  + 
400 Gy 08  -  - 
400 Gy 09  -  + 
400 Gy 09  -  - 
400 Gy 10  -  - 
400 Gy 10  -  - 
500 Gy 01  -  + 
500 Gy 01  -  + 
500 Gy 02  -  - 
500 Gy 02  -  - 
500 Gy 03  -  - 
500 Gy 03  -  - 
500 Gy 04  -  - 
500 Gy 04                                      -                                  - 
500 Gy 05                                      -                                  - 
500 Gy 05                                      -                                  -   
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Cont.

Tratamento Organogênese 
indireta 

Organogênese  
Direta 

500 Gy 06  -  - 
500 Gy 06  -  - 
500 Gy 07  -  - 
500 Gy 07  -  - 
500 Gy 08  -  - 
500 Gy 08  -  - 
500 Gy 09  -  - 
500 Gy 09  -  - 
500 Gy 10  -  + 
500 Gy 10  -  - 
600 Gy 01  -  - 
600 Gy 01  -  - 
600 Gy 02  -  + 
600 Gy 02  -  - 
600 Gy 03  -  - 
600 Gy 03  -  - 
600 Gy 04  -  -  
600 Gy 04  -  -  
600 Gy 05  -  - 
600 Gy 05  -  - 
600 Gy 06  -  - 
600 Gy 06  -  - 
600 Gy 07  -  + 
600 Gy 07  -  - 
600 Gy 08  -  + 
600 Gy 08  -  - 
600 Gy 09  -  - 
600 Gy 09  -  - 
600 Gy 10  -  - 
600 Gy 10  -  + 

O par de números iguais representa o par de cotilédones inoculados para cada semente. Os 
sinais “+ e -” indicam, respectivamente, presença ou ausência de organogênese. X = 
contaminação bacteriana e/ou fúngica. 
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Os dados para a análise do efeito da radiação gama na regeneração de feijão-caupi (V. 

unguiculata) cv. IPA 206 pela ocorrência de organogênese (direta e indireta) em eixos 

embrionários verificados nos diferentes tratamentos são mostrados na Tabela 3.  

 

Tabela 3. Efeito da radiação gama na organogênese in vitro de eixos embrionários de 
Vigna unguiculata (L.) Walp. cv. IPA 206. 
 

Tratamento Organogênese indireta Organogênese direta 
Controle 01  -  - 
Controle 02  -  - 
Controle 03  +  - 
Controle 04  -  + 
Controle 05  -  + 
Controle 06  +  + 
Controle 07  -  - 
Controle 08 -  - 
Controle 09  -  + 
Controle 10 X X 
50 Gy 01  -  - 
50 Gy 02  -  + 
50 Gy 03  -  - 
50 Gy 04  -  - 
50 Gy 05  -  - 
50 Gy 06  -  - 
50 Gy 07  +  - 
50 Gy 08  +  + 
50 Gy 09  -  - 
50 Gy 10 X X 
100 Gy 01  -  - 
100 Gy 02  -  + 
100 Gy 03  -  - 
100 Gy 04  +  + 
100 Gy 05  +  - 
100 Gy 06 X X 
100 Gy 07  +  + 
100 Gy 08  +  + 
100 Gy 09  -  + 
100 Gy 10 X X 
200 Gy 01  -  - 
200 Gy 02  -  - 
200 Gy 03  -  - 
200 Gy 04  +  - 
200 Gy 05 X X 
200 Gy 06  -  - 
200 Gy 07  +  + 
200 Gy 08  +  - 
200 Gy 09  +  - 
200 Gy 10  +  - 
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             Cont.
Tratamento Organogênese indireta Organogênese direta 

300 Gy 02  +  - 
300 Gy 03  +  - 
300 Gy 04  -  + 
300 Gy 05  -  + 
300 Gy 06  -  - 
300 Gy 07  +  - 
300 Gy 08  -  + 
300 Gy 09  -  - 
300 Gy 10  +  - 
400 Gy 01 X X 
400 Gy 02  -  - 
400 Gy 03  -  - 
400 Gy 04  -  - 
400 Gy 05  +  - 
400 Gy 06  +  - 
400 Gy 07 X X 
400 Gy 08  +  - 
400 Gy 09  +  - 
400 Gy 10  +  - 
500 Gy 01  -  - 
500 Gy 02  -  - 
500 Gy 03  -  - 
500 Gy 04  +  - 
500 Gy 05  -  - 
500 Gy 06  -  - 
500 Gy 07  -  - 
500 Gy 08  -  - 
500 Gy 09  +  - 
500 Gy 10  -   -  
600 Gy 01  -  - 
600 Gy 02  -  - 
600 Gy 03  -  - 
600 Gy 04  -  - 
600 Gy 05  -  - 
600 Gy 06  +  - 
600 Gy 07  -  - 
600 Gy 08  +  - 
600 Gy 09  -  - 
600 Gy 10  -  - 

O par de números iguais representa o par de cotilédones inoculados para cada semente. Os 
sinais “+ e -” indicam, respectivamente, presença ou ausência de organogênese. X = 
contaminação bacteriana e/ou fúngica. 
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Anexo 2. Dados complementares in vivo 
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a) Desempenho agronômico (dados de precocidade, peso estimado de 100 sementes, 

tamanho da vagem e número de sementes por vagem) das plantas durante seleção in vivo 

(Tabela 1).  

 

Tabela 1. Dados coletados das plantas durante seleção in vivo.  

Variante 

Número 
médio 

de 
vagens 

Dose 

Comprimento 
max. e min. 
das vagens 

(cm) 

Sementes 
por 

vagem 

Peso de 100 
sementes 

(g) 

Colheita 
(dias) 

CSS-1 2 0 Gy 18,5/18,0 11/10 16/17 69/69
CSS-2 2 0 Gy 21,5/22,0 13/15 19/19 65/65
CSS-3 1 0 Gy 22,5 15 20 69
CSS-4 2 0 Gy 19,0/17,0 12/9 18/19 65/69
CSS-5 1 0 Gy 21,0 13 18 65
CSS-6 1 0 Gy 23,0 15 20 65
CSS-7 1 0 Gy 19,0 13 18 65
CSS-8 2 0 Gy 19,5/19,0 12/12 17/19 65/65
CSS-9 2 0 Gy 22,0 14 19 65
CCS-1 1 0 Gy 13,0 04 18 73
CCS-2 1 0 Gy 17,0 07 14 77
CCS-3 1 0 Gy 17,0 08 16 85
CCS-4 1 0 Gy 10,5 07 14 73
IB1-50 1 50 Gy 19,0 09 16 85
IE1-50 1 50 Gy 11,5 02 10 77
IIJ1-50 2 50 Gy 18,0/17,0 09/07 12/09 77/81
IB2-50 1 50 Gy 11,0 06 12 81
IIE2-50 1 50 Gy 18,0 11 12 81
IIF2-50 1 50 Gy 16,0 07 08 69
IIH2-50 1 50 Gy 20,0 10 19 85
ID2-50 2 50 Gy 16,0/15,5 07/07 12/12 69/73
IB3-50 1 50 Gy 16,0 08 19 69
IIF3-50 1 50 Gy 11,0 03 29 81
IIJ3-50 1 50 Gy 17,0 09 13 85
IIF4-50 1 50 Gy 08,0 02 19 101
IIJ5-50 1 50 Gy 14,0 04 24 77
III6-50 1 50 Gy 22,0 12 11 81
IC2-100 2 100 Gy 10,0/16,0 04/06 18/15 69/93
IC4-100 1 100 Gy 10,0 03 08 73 
IC5-100 1 100 Gy 18,5 08 12 77
IIA1-100 1 100 Gy 21,0 07 18 73
IIA2-100 1 100 Gy 12,5 05 14 89
IIA3-100 1 100 Gy 14,0 07 06 77
IIB1-100 1 100 Gy 14,0 05 23 89
IIC1-100 1 100 Gy 17,0 08 16 81
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Cont.

Variante 

Número 
médio de 
vagens Dose 

Comprimento 
max. e min. 
da vagem 

(cm) 

Sementes 
por 

vagem 

Peso de 100 
sementes 

(g) 

Colheita 
(dias) 

IIC6-100 1 100 Gy 23,5 13 18 77
IID1-100 1 100 Gy 18,0 07 14 73
IID2-100 1 100 Gy 18,0 11 14 85
IID6-100 1 100 Gy 15,5 08 23 85
IIE1-100 1 100 Gy 13,0 05 08 69
IIE3-100 1 100 Gy 19,0 11 19 61
IIII4-100 1 100 Gy 15,0 07 19 89
IIII5-100 1 100 Gy 15,0 08 18 69
VF1-100 1 100 Gy 9,0 03 15 101
IIII6-100 1 100 Gy 15,0 07 08 69
IIA5-200 1 200 Gy 13,0 08 19 81
IIA6-200 2 200 Gy 14,5/08,0 12/03 15/12 77/81
IIII3-200 1 200 Gy 18,5 08 20 73
IIIJ2-200 1 200 Gy 12,2 08 16 77
IIIJ3-200 1 200 Gy 13,0 04 16 77
IIIJ4-200 1 200 Gy 15,0 05 18 89
IIIJ6-200 1 200 Gy 14,0 11 19 65
VG3-200 1 200 Gy 15,0 06 12 77
VG4-200 1 200 Gy 15,0 09 13 77
VG5-200 1 200 Gy 12,0 06 07 81
VG6-200 1 200 Gy 15,0 07 13 65
VH2-200 1 200 Gy 14,0 06 17 69
VH5-200 1 200 Gy 16,0 07 14 73
VH6-200 1 200 Gy 19,0 07 17 77
IF2-300 1 300 Gy 12,0 07 08 69
VA1-300 1 300 Gy 18,0 10 20 65
VE1-300 1 300 Gy 11,0 02 06 101
VE5-300 1 300 Gy 16,0 08 17 93
VF1-300 1 300 Gy 11,0 02 06 101
VF2-300 1 300 Gy 15,0 07 14 77
VF3-300 1 300 Gy 13,0 05 15 85
VF4-300 1 300 Gy 15,0 07 13 85
VF6-300 2 300 Gy 10,0/18,5 03/09 13/13 81/77
VB1-400 1 400 Gy 16,0 10 16 81
VB3-400 1 400 Gy 19,0 11 15 69
VB6-400 2 400 Gy 16,0/13,0 09/05 16/16 69/73
VC5-400 1 400 Gy 23,0 12 19 77
VC6-400 1 400 Gy 18,0 10 17 73
VD2-400 1 400 Gy 18,0 09 21 85
VD3-400 1 400 Gy 17,0 10 18 73
VD4-400 1 400 Gy 17,0 08 13 85
VD5-400 1 400 Gy 14,0 03 22 69
VD6-400 3 400 Gy 14,0/13,0/19,0 05/05/13 16/16/11 89/89/81
VE2-400 2 400 Gy 14,0/14,0 07/05 15/13 81/77
VE4-400 1 400 Gy 16,5 10 17 85
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      Cont.

Variante 
Número 

de 
vagens 

Dose 
Comprimento 

da vagem 
(cm) 

Sementes 
por 

vagem 

Peso de 100 
sementes 

(g) 

Colheita 
(dias) 

VA2-600 1 600 Gy 18,0 09 20 73
VA6-600 3 600 Gy 09,0/16,0/09,0 03/06/02 15/09/14 101/93/101
VC3-600 1 600 Gy 16,0 12 19 69
VC4-600 2 600 Gy 15,0/15,5 06/15 18/16 73/77

CSS = controle sem sal; CCS = controle com sal. 
 

b) Análise comparativa dos melhores variantes em relação às médias dos controles para 

diferentes caracteres agronômicos 

 

b.1) Precocidade 

Quatro plantas apresentaram resultados interessantes para precocidade. Planta IIE3-100 

produziu vagens maduras quatro dias antes do controle CSS (não salino) mais precoce e 

doze dias antes do controle CCS (salino) mais precoce. IIIJ6-200, VG6-200 e VA1-300 

mostraram mesmo tempo de coleta que CSS e precocidade de oito dias quando 

comparados com CCS (Figura 1). 

 

Figura 1. Plantas com melhores resultados para precocidade após seleção in vivo para tolerância a 

NaCl em cv. IPA 206. CSS = controle sem sal; CCS = controle com sal. 
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b.2) Peso médio estimado para 100 sementes 

 

b.2.1) Por dose de radiação  

O peso médio de 100 sementes por tratamento (dose de radiação) não apresentou diferença 

significativa quando comparado com controle salino ou não salino, porém nenhum 

tratamento alcançou os valores obtidos pelo controle sem sal (Figura 2). 

 

Figura 2. Efeito da radiação gama no peso de 100 sementes de Vigna unguiculata (L.) 

Walp. cv. IPA 206 após seleção in vivo. CSS = controle sem sal; CCS = controle com sal. 

 

b.2.2) Por variantes 

Melhores variantes: IIF3-50 apresentou o melhor “peso de 100 sementes” (29g) durante a 

seleção in vivo. As plantas IJ5-50 (24g), IIB1-100 (23g), IID6-100 (23g), VD5-400 (22g), 

VD2-400 (21g),VA1-300 (20g), VA2-600 (20g) e IIII3-200 (20g) também mostraram 

resultados acima da média CSS  (Figura 3). 
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Figura 3. Plantas com melhores resultados para “peso de 100 sementes” após seleção in 

vivo para tolerância a NaCl em cv. IPA 206. CSS = controle sem sal; CCS = controle com 

sal. 

 

b.3) Tamanho de vagem 

 

b.3.1) Por dose de radiação  

Controle sem sal: vagens até 4,2 cm maiores que o melhor resultado para outros 

tratamentos (Figura 4). O caráter não apresentou variações significativas em Teste F.  

 

Figura 4. Efeito da radiação gama no comprimento de vagens de Vigna unguiculata (L.) 

Walp. cv. IPA 206 após seleção in vivo. Não foi encontrada diferença siginificativa (Tukey 

5%). CSS = controle sem sal; CCS = controle com sal. 
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b.3.2) Por variante 

Vagens com 20, 21, 22, e 23 cm foram encontradas nas plantas IH2-50, IA1-100, III6-50 e 

VC5-400, respectivamente. Variante IC6-100: melhor resultado com 23.5 cm (Figura 5). 

 

Figura 5. Plantas com melhores resultados para comprimento de vagem após seleção in 

vivo para tolerância a NaCl em cv. IPA 206. CSS = controle sem sal; CCS = controle com 

sal. 

 

b.4) Número de sementes por vagem 

 

b.4.1) Por dose de radiação  

Tratamentos (exceção de 600 Gy) diferiram do controle CSS, porém não foi encontrada 

diferença significativa entre os mesmos e o controle CCS (Figura 6). 
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Figura 6. Efeito da radiação gama no número de sementes por vagens de Vigna unguiculata (L.) 

Walp. cv. IPA 206 após seleção in vivo. Tratamentos com a mesma letra não diferem entre si (teste 

de Tukey 1%). CSS = controle sem sal; CCS = controle com sal.  

 

b.4.2) Por variante 

Três plantas se destacaram: IIC6-100 e VD6-400 com 13 sementes/vagem, e VC4-600 com 

15 sementes/vagem (Figura 7). 

 

Figura 7. Plantas com melhores resultados para número de sementes por vagem após seleção in 

vivo para tolerância a NaCl em cv. IPA 206. CSS = controle sem sal; CCS = controle com sal. 
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c) Teste F 
 
As tabelas de 1 a 7 representam os dados obtidos pelo Teste de F para diversas análises in 

vitro e in vivo.  

 

Tabela 1. Análise da variância para organogênese indireta de eixos embrionários de Vigna 

unguiculata (L.) Walp. cultivados em diferentes doses de NaCl. 

F.V. G.L. S.Q. Q.M. F 

Tratamento 3 0.75429         0.25143        7.5652 ** 

Resíduo 36 1.19646         0.03324          

Total 39 1.95075           

** significativo ao nível de 1% de probabilidade (p < .01) 
 
 
Tabela 2. Análise da variância para organogênese direta de cotilédones de Vigna 

unguiculata (L.) Walp. expostos a diferentes doses de radiação gama. 

F.V. G.L. S.Q. Q.M. F 

Tratamento 7 0.75429         0.25143        6.4026 ** 

Resíduo 142 1.19646         0.03324          

Total 149 1.95075           

** significativo ao nível de 1% de probabilidade (p < .01) 
 
 
 
Tabela 3. Análise da variância da freqüência média de organogênese direta de eixos 

embrionários de Vigna unguiculata (L.) Walp. expostos a diferentes doses de radiação 

gama. 

F.V. G.L. S.Q. Q.M. F 

Tratamento 7 0.85212         0.12173        3.5203 **       

Resíduo 65 2.24770         0.03458  

Total 72 3.09982   

** significativo ao nível de 1% de probabilidade (p < .01) 
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Tabela 4. Análise da variância para organogênese total (direta e indireta) de eixos 

embrionários de Vigna unguiculata (L.) Walp. expostos a diferentes doses de radiação 

gama. 

F.V. G.L. S.Q. Q.M. F 

Tratamento 7 0.74133         0.10590        2.2004 * 

Resíduo 138 6.92805         0.05020  

Total 145 7.66939   

* significativo ao nível de 5% de probabilidade (.01 =< p < .05)  
 
 
 
Tabela 5. Análise da variância para número de dias para a colheita (precocidade) de 

vagens de plantas de Vigna unguiculata (L.) Walp. irradiadas em diferentes doses de 

radiação gama. 

F.V. G.L. S.Q. Q.M. F 

Tratamento 7 1200.80000      171.54286       3.3546 ** 

Resíduo 82 4193.15556      51.13604  

Total 89 5393.95556   

** significativo ao nível de 1% de probabilidade (p < .01) 
 
 
 
Tabela 6. Análise da variância para tamanho de vagens de plantas de Vigna unguiculata 

(L.) Walp. irradiadas em diferentes doses de radiação gama. 

F.V. G.L. S.Q. Q.M. F 

Tratamento 7 251.33339   35.90477 3.9346 ** 

Resíduo 65 593.15291       9.12543  

Total 72 844.48630   

* significativo ao nível de 1% de probabilidade (p < .01) 
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Tabela 7. Análise da variância para produção de sementes por vagens de plantas de 

Vigna unguiculata (L.) Walp. irradiadas em diferentes doses de radiação gama. 

F.V. G.L. S.Q. Q.M. F 

Tratamento 7 282.38056 40.34008  4.9122 ** 

Resíduo 82 673.40833    8.21230  

Total 89 955.78889   

** significativo ao nível de 1% de probabilidade (p < .01) 
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