
dos experimentos. Os resultados de analise das bandas de
RFLP que discriminaram individuos tolerantes e suscetiveis
ao AI quando utilizaram-se as enzimas EcoR I e EcoR V
sao apresentados nas Tabelas 42 e 43, respectivamente.

Os resultados obtidos com 0 CRRS indicaram que 0
carMer toleriincia a toxidez de aluminio e de natureza
quantitativa e que M ocorrencia de interac;:ao alelica de
dominancia. 0 sistema de marcac;:ao e detecc;:ao nao-
radiativa das sondas com digoxigenina mostrou-se uma
metodologia perfeitamente viavel para ser utilizada na
analise de RFLP e, por sua vez, mostrou que na analise de
RFLP pode haver regioes no cromossomo 2 relacionadas
com locos do carMer tolerancia a toxidez de AI. - Claudio
Brondani, Edilson Paiva.

TABELA 41. Media do comprimento relativo da raiz seminal (CRRS) das
linhagens e hibridos F I crescidos em soluyao nutritiva com
Al t6xico. CNPMS, Sete Lagoas, MG, 1993.

19 x 1327 1,01 a
57 x 1327 0,86 ab
1327 0,75 be
57 x 699 0,66 cd
53x15 0,60 cd
57 0,55 de
15 0,50 def
699 0,49 def
53 x 16 0,40 ef
19 0,33 fg
16 0,33 fg
53 0,20 g

1Medias seguidas pela mesma letra nao diferem entre si pelo teste de Tukey,
ao nivel de 5% de probabilidade.

TABELA 42. Bandas que discriminaram individuos tolerantes e
suscetiveis ao AI quando utilizou-se a ·enzima EcoR I.
CNPMS, Sete Lagoas, MG, 1993.

Sonda 57x1327 57x699 53x16

UMC6 6(1:5)T1 9(1:6)'1' 1(2:5)S
10(4:5)S 5(4:5)S

UMC 36 1(1 :2)S 2(2:6)T 2(1:5)S
10(1:6)'1' 5(2:5)S

6(1:5)S
7(5:5)S'

UMC49 4(2:5):; 4(2:6)'1' 1(4:5)'1'
11(I:2)S 10(3:6)'1' 3(5:5)S'
12( 1:.»T 6(3:5)S

8(2:5)S

53xl5

2(1:3)'1'
3(4:4)S2

19x1327

9(3:4)'1'

2(1 :3)'1'
9(1:3)'1'

2(2:6)S
4(2:6)S

UMC
122

1(4:4)S2
2(1:4)S

1(1:5)S
3(2:4)'1'

10(4:4)'1'2

3(3:5)S
5(5:5)S'
7(2:5)S
9(3:5)S

'Corresponde ao mimero da banda. Numero de vezes que a banda esta
presente: numero de individuos testados, e a letra '1' ou S, se a banda
representa plantas F2 tolerantes ou suscetiveis.

2Bandas que estiveram presentes em todos os individuos testados do grupo.

3(1 :6)'1'
4(1:6)'1'
9(4:5)S

TABELA 43. Bandas que discriminaram individuos tolerantes e
suscetiveis ao AI quando utilizou-se a enzima EcoR V.
CNPMS, Sete Lagoas, MG, 1993.

Sonda

UMC 6
57x1327

5(2:2)SI
7(2:2)S

57x699

1(1:6)'1'
2(2:6)T
4(1:6)'1'
8(1:6)'1'

53x16

9(1:4)S

19x1327

3(3:4)S
5(2:4)S
6(1:4)'1'

8(4:4)S2
10(3:4)'1'

2( 1:2)'1' 6(1 :4)'1'
10(3:4)'1'

4(2:2)'1'
5(1 :4)S
8(2:2)T

UMC 34 1(2:2)S
8(1:2)S

UMC 36 1(1 :2)S

UMC 49 1(2:2)S
2(1:2)S

12(I:2)S

3(5:6)'1'
4(2:6)'1'

2(4:6)'1'
3(1:6)'1'

6(3:6)T

6(1 :4)'1'
6(3:4)T

3(1 :4)'1'
16(2:4)'1'

4(1:2)S
1O(1:4)S
13(3:4)S

4(1:2)S
5(2:2)'1'
6(1:4)S

7(4:4)S2
13(2:2)'1'
14(1:2)T
16(1:2)'1'

2(1:2)TUMC
122

3(2:2)S 3(2:6)'1'
6(1:2)S 4(3:6)'1'
7(2:2)S
8(1:2)'1'
9(1:2)S

10primeiro valor corresponde ao numero da banda. 0 segundo, 0 numcro de
vezes em que a banda esta presente, numero de individuos testados, a letra
'1' ou S, se a banda representa individuos tolerantes ou suscetiveis.

2Bandas que estiveram presentes em todos os individuos testados do grupo
(grupos com mais de quatro individuos).

7(1:4)'1'
9(2:5)5

VIABILIDADE DA PRODU(:AO DE LINHAGENS DE
MILHO VIA CULTURA DE ANTERAS

No melhoramento de milho, a obtenc;:ao de linhagens
mediante autofecundac;:oes no campo normal mente
consome de dois a tres anos. Alternativamente a esse
processo, a cultura de anteras in vitro possibilita a obtenc;:ao
de hapl6ides em apenas alguns meses, que, ap6s
diploidizados, se desenvolvem em linhagens homozigotas,
proporcionando substancial economia de tempo e espac;:o.

Este trabalho foi conduzido com 0 objetivo de
selecionar gen6tipos tropicais de milho mais responsivos a
cultura de anteras in vitro, visando a produc;:ao de
linhagens, e de avaliar a possibilidade da incorporac;:ao
dessa tecnica ao programa de melhoramento de milho do
CNPMS.

Foram testados 47 gen6tipos de milho. A metodologia
utilizada incluiu a determinac;:ao do estadio de
desenvolvimento dos micr6sporos, atraves de colorac;:ao
com carmim propi6nico; 0 teste de viabilidade dos
micr6sporos, pela reac;:aoda fluorescencia enzimaticamente
induzida; 0 pre-tratamento dos pendoes a ± 8,0 °c, com
durac;:ao de 6 a 25 dias; 0 plaqueamento das anteras em



posi~ao lateral sobre tres tipos de meio s6lido e urn de meio
liquido e a incuba~ao das placas no escuro ou sob
fotoperiodo de 16 horas, a 26 ± 1,0 C. Para a regenera~ao
de plantas, os calos foram transferidos para urn meio sem
reguladores de crescimento. Embora os micr6sporos
apresentassem alta taxa de viabilidade quando plaqueados,
os materiais testados mostraram-se pouco responsivos,
havendo forma~ao de calos em apenas tres gen6tipos e
regenera~ao de plantas em apenas uma linhagem,
indicando que a metodologia utilizada nao permitiu a
incorpora~ao da cultura de anteras como metoda rotineiro
para a produ~ao de linhagens de milho. - Carlos Henrique
Siqueira de Carvalho, Paula Cristina Silva Angelo,
Ricardo Magnavaca, Elto Eugenio Gomes e Gama.

PRODUC;Ao DE CALOS DE MILHO DO TIPO II EM
CULTURAS DE LONGA DURAC;Ao

Os calos embriogenicos de milho cultivados in vitro
tern sido classificados em dois tipos: Tipo I (calo duro e
compacto) e Tipo II (calo macio, friavel e de rapido
crescimento). Os calos do Tipo II podem ser cultivados por
urn longo tempo "in vitro" e permitem 0 estabelecimento
de culturas de celulas em suspensao e de protoplastos,
sendo mais adequados para os trabalhos de transforma~ao
de plantas, em que e necessaria a manipula~ao de ceIulas
em suspensao. Todavia, para a maioria dos gen6tipos, esses
calos sao relativamente dificeis de serem obtidos.

Visando identificar gen6tipos de milho de origem
tropical capazes de formar calos do Tipo II, 106 gen6tipos
do programa de melhoramento de milho do CNPMS foram
estudados para essa caracteristica.

Para a indu~ao dos calos, usaram-se embrioes
imaturos como explantes (1,0 a 2,0 mm) e meio contendo
sais minerais N6, sacarose (30 g/1), casaminoacidos (100
mg/l), glicina (30 mM), tiamina (15 uM), acido nicotinico
(7,5 uM), piridoxina (7,5 uM), mioinositol (550 uM),
Dicamba (30 uM) e gelrite (2,3 g/I). Os calos foram
mantidos no escuro, a 26± lC, em placas de Petri e
subcultivados a cada 21 dias.

Durante os primeiros meses de cultivo, todos os
gen6tipos produziram apenas calos duros do Tipo 1. Calos
friaveis s6 foram identificados onze meses ap6s 0

plaqueamento dos embriOes. Foram selecionados oito
gen6tipos com calos do Tipo II. Em tres gen6tipos os calos
eram macios, mucilaginosos e com urn grande numero de
embrioes somaticos nas superficies, nos outros cinco, os
calos eram friaveis, nao mucilaginosos e com urn menor
numero de embrioes somliticos. Durante a manuten~ao dos
calos, a adi~ao de prolina a 6 ruM aumentou a forma~ao de
setores do Tipo II.

Os 20 gen6tipos mais adaptados ao cultivo in vitro
foram novamente plantados e plaqueados no mesmo meio
anteriormente usado, mas com a adi~ao de 6 mM de
prolina. Nesse caso, foi possivel 0 isolamento de calos
friaveis em sete gen6tipos, apenas tres a oito semanas ap6s
o plaqueamento. Os calos selecionados apresentaram alta
capacidade de regenera~ao de plantas a partir de peda~osde
calos ou embrioes somliticos iSCJlados.- Carlos Henrique
Siqueira de Carvalho, Patricia Nascimento Bordallo,
Edilson Paiva, Fernando Hercos Valicente, Manoel Xavier
dos Santos.

EFEITO DE DICAMBA E AgN03 NA PRODUC;Ao
DE CALOS DO TIPO II EM MILHO

Varios trabalhos tern relatado 0 efeito do AgN03 sobre
a produ~ao de calos do Tipo II em milho. ° AgN03
controla a a~ao do etileno competindo por seu sitio de
liga~ao e aumentando a embriogenese somlitica e a
regenera~ao de plantas, em varias especies de
monocotiled6neas. Esse resultado ja foi observado em
algumas linhagens de milho adaptadas a clima temperado.
Por outro lado, 0 usa de Dicamba, uma auxina sintetica,
tern tambem aumentado a embriogenese somlitica e a
inicia~ao de calos em varios gen6tipos de trigo e de milho.° objetivo deste trabalho foi estudar 0 efeito de
Dicamba, de AgN03 e da intera~ao Dicamba e de AgN03
na produ~ao de calos do Tipo II em gen6tipos tropicais de
milho. Foram usados 45 gen6tipos de milho do programa
de melhoramento de milho do CNPMS (Tabela 44). Para a
produ~ao de calos, foram usados 8.000 embrioes imaturos,
com 13 a 20 dias de idade e 1,0 a 2,0 mm de comprimento.
Os meios para a produ~ao de calos embriogenicos do Tipo
II eram compostos de sais minerais N6, sacarose (30 g/I),
casaminoacidos (100mg/I), glicina (30 mM), tiamina (15
uM), acido nicotinico (7,5 uM), piridoxina (7,5 uM),
mioinositol (550 uM), prolina (25 mM), e suplementados
com 15 uM (CM-15) ou 30 uM (CM-30) de Dicamba, na
presen~a ou ausencia de 15 mg/l de AgN03 (meios CM-
15Ag e CM-30Ag, respectivamente). ° pH dos meios foi
ajustado para 5,8 antes da autoclavagem. Todas as culturas
foram mantidas no escuro a 26±1 C. Aos 21 dias de idade,
foi avaliada a percentagem de calos embriogenicos do Tipo
II em cada gen6tipo. Foi feita :malise de variancia ap6s a
transforma~ao dos dados em arco seno e as medias foram
comparadas pelo teste de Duncan (0,05).


