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RESUMO 

 
 O melhoramento genético das plantas cítricas, pelos métodos 

tradicionais, é dificultado por uma série de características da biologia de 

reprodução da espécie. Assim a utilização de técnicas modernas de 

biotecnologia, como a cultura de tecidos, a manipulação genética e a biologia 

molecular, têm se mostrado atrativas para o melhoramento genético da cultura. 

O objetivo deste trabalho é avaliar a transformação genética em variedades de 

laranja doce (Citrus sinensis) usando o gene xylA como gene de seleção. O 

trabalho foi realizado com a estirpe EHA 101 de Agrobacterium tumefaciens, 

contendo o plasmídeo pNOV1457, com o gene xylA. Os isolados da bactéria 

foram mantidos em meio de cultura YEP suplementado com os antibióticos 

(ácido nalidíxico, canamicina e estreptomicina). Segmentos de epicótilo foram 

incubados, por um período de 20 minutos, com a suspensão bacteriana. Após a 

inoculação, os segmentos foram secos em papel toalha estéril, e incubados em 

placa de petri (100 x 15 mm) contendo o meio de cultura 



 

 

xi

EME + BAP (1 mg.L-1), em ausência de luz, à temperatura de 24 C, por um 

período de 3 dias, com acetoseringona e sem acetoseringona durante o co-

cultivo. Após o co-cultivo, os explantes foram transferidos para meio de cultura 

de seleção e regeneração, constituído do meio de cultura EME + BAP (1 mg.L-1) 

+ cefotaxime (500 mg.L-1) + xilose (15 mg.L-1). A transformação genética foi 

confirmada pela detecção do gene xylA nas plantas regeneradas por PCR. A 

extração do DNA foi feita pelo método de Dellaporta et al. (1983) e as reações 

de PCR foram conduzidas em termociclador PTC-100 (MJ Research) utilizando-

se "primers" específicos para detecção do gene xylA. Analisando os dados 

obtidos verificou-se que foram obtidas plantas transgênicas, utilizando-se o 

sistema xylA/xilose, de 3 variedades de laranja doce Hamlin, Valência e Natal, 

com uma eficiência de transformação genética variando de 1 - 3%, em função 

do experimento e da variedade. A atividade da enzima xilose isomerase foi 

confirmada pelo teste clorofenol vermelho. Esse trabalho concluiu que é 

possível a regeneração de plantas transgênicas de variedades de laranja doce 

utilizando-se o sistema de seleção positiva xylA/xilose. 
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SUMMARY 
 

 

 

The genetic improvement of the citric plants, by traditional methods, is 

made difficult by a series species biology  reproduction characteristics. The use 

of modern biotechnology techniques, as tissue culture, the genetic manipulation 

and molecular biology, have shown attractive for the culture genetic 

improvement. The objective of this work was to evaluate the genetic 

transformation in varieties of sweet orange (Citrus sinensis) using the gene xylA 

as selection gene. The work was carried out with the EHA 101 Agrobacterium 

tumefaciens, containing  the plasmid pNOV1457, whith the gene xylA. The 

bacterium was culture in YEP media supplemented with antibiotics (nalidixic acid, 

kanamicyn e streptomycin). Epicotyl segments were incubated, for 20 min, with 

the bacterial suspension. After inoculation, the segments were dry in a sterile 

paper, and incubated in a petri dish (100 x 15mm) containing the medium EME + 

BAP (1 mg.L-1), in dark, at the temperature of 24 °C, for a period of 3 days, with 
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and without acetoseryngone during the co-culture period. After the co-culture, the 

explants were transferred to culture medium of selection and regeneration, 

consisting of medium EME + BAP (1 mg.L-1) + cefotaxime (500 mg.L-1) + xylose 

(15 mg.L-1). The genetic transformation was confirmed by the gene detection by 

PCR. The DNA extraction was done by Dellaporta et al. (1983). PCR reactions 

were done in a thermal cycler PTC-100 (MJ Research) using specific "primers" 

for gene xylA detection. The enzyme xilose isomerase activity was confirmed by 

the red clorofenol test. It is possible to regenerate sweet orange transgenic 

plants using the positive select system based on xylA gene, of 3 sweer orange 

varieties Hamlin, Valencia and Natal, with a genetic transformation efficiency of 

1-3%. 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
1 INTRODUÇÃO 

 

Dentre as fruteiras, as frutas cítricas são as mais produzidas no mundo, e 

em 2002 o volume total foi de, aproximadamente, 103 milhões de toneladas, 

sendo que Brasil e Estados Unidos responsáveis por quase metade dessa 

produção (FAO, 2003). A produção brasileira, atualmente ultrapassa 20 milhões 

de toneladas (FAO, 2003), tendo como principal pólo produtor o Estado de São 

Paulo, com quase 80% da produção brasileira.  
 Segundo a Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Governo de 

São Paulo (SAA/SP, 2003) o Brasil é também o maior produtor e exportador 

mundial de suco de laranja concentrado congelado, com 74,6% das vendas no 

comércio internacional. Essa liderança competitiva deriva diretamente da 

consistência da produção e logística, que tem permitido qualidade e 

produtividade superiores aos demais concorrentes. 

Se o Brasil produz 29% da laranja mundial, isoladamente São Paulo 

produz 21%, o que corresponde a 78% da laranja brasileira, ou seja, São Paulo 

detém o maior pomar citrícola do mundo. A citricultura paulista é formada por 

652,6 mil hectares de laranja com 211,6 milhões de pés, que em 2002 

produziram 376 milhões de caixas de 40,8kg (SAA/SP, 2003). Essa pungente 

citricultura está quase que totalmente apoiada sobre o limão ‘Cravo’, sendo as 

laranjas ‘Pêra’, ‘Valência’ e ‘Natal’ as principais variedades copas utilizadas 

(Salva, 2001). 

Segundo Neves & Boteon (1998), as indústrias de suco concentrado de 

laranja para exportação comercializam, anualmente, cerca de 85% da produção 

paulista. O Estado de São Paulo é responsável por 98% da produção total de 
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suco concentrado. Além da importância econômica, a citricultura paulista também 

tem uma grande função social, pois as atividades da cadeia produtiva de citros 

empregam cerca de 300 mil pessoas, direta ou indiretamente, no Brasil (Neves & 

Boteon, 1998). 

A cultura dos citros está sujeita a um grande número de doenças, causadas 

por fungos, bactérias, vírus, viróides e ainda de causas desconhecidas (Timmer, 

2001). Dentre as doenças causadas por bactérias duas são extremamente graves 

no país, o cancro cítrico (Xanthomonas axonopodis) e a clorose variegada dos 

citros - CVC (Xylella fastidiosa) (Feichtenberg, 1998). 

Doenças como Cancro Cítrico e Clorose Variegada (amarelinho) do Citros tem 

sido objeto de ação direta do Governo de São Paulo visando preservar o 

inestimável patrimônio representado pelos pomares cítricos que, são fontes 

estratégicas de emprego e renda na economia estadual. 

Atualmente, uma nova doença, denominada Morte Súbita dos Citros vem 

afetando plantas enxertadas sobre limão ‘Cravo’, o que vem a ser mais um 

agravante para a citricultura brasileira, que está fundamentada neste porta-enxerto 

(Müller & De Negri, 2001). 

Devido as plantas cítricas serem contituídas de um porta-enxerto e uma 

copa, o melhoramento genético dos citros é dividido em: melhoramento para as 

variedades porta-enxertos e para a variedade copa (Pompeu Junior, 1991). O 

melhoramento genético das plantas cítricas, pelos métodos tradicionais, utilizados 

no melhoramento genético vegetal, é dificultado por uma série de características 

da biologia de reprodução da espécie, como esterilidade de pólen e óvulo, 

autoincompatibilidade, poliembrionia (Gmitter et al., 1992; Ollitrault & Luro, 1995), 

além da juvenilidade e da falta de conhecimento da natureza genética e do modo 

de herança das principais características de importância agronômica para a 

cultura. A utilização de técnicas modernas de biotecnologia, como a cultura de 

tecidos, a manipulação genética e a biologia molecular, têm se mostrado atrativas 

para o melhoramento genético de citros, pois podem colaborar para superar as 

dificuldades inerentes da cultura, permitindo o desenvolvimento de novas 
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variedades, principalmente por hibridação somática e transformação genética. O 

desenvolvimento e a otimização de protocolos eficientes para transferência de 

DNA e produção de plantas transgênicas, oferece grandes vantagens para 

programas de melhoramento de variedades copa e porta-enxerto de citros, 

permitindo a introdução de genes específicos em variedades já cultivadas. 

O objetivo deste trabalho foi avaliar a eficiência do gene de seleção xylA na 

transformação genética de variedades de laranja doce (Citrus sinensis). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 REVISÃO DE LITERATURA 
 
2.1 Citricultura no Brasil 
 A origem das espécies do gênero Citrus tem sido tema de muita 

especulação e discussão. Em 1954, Tanaka concluiu, em seus estudos, que o 

centro de origem se situava ao noroeste da Índia e ao norte de Burma. Mais 

tarde, outros pesquisadores afirmaram que a região de origem dos citros é o 

continente asiático, estendendo-se do centro da China ao Japão e do leste da 

Índia à Nova Guiné, Austrália e África Tropical (Scora, 1975; Soost & Cameron, 

1975; Swingle & Reece, 1967). Acredita-se, também, que Yunnan, na China, 

desempenhe um papel importante na origem de espécies contemporâneas de 

Citrus (Gmitter Junior & Hu, 1990). 
 A família Rutaceae compreende 33 gêneros, três deles com importância 

comercial: Citrus, Fortunella e Poncirus, sendo nativos do continente asiático 

(Swingle & Reece, 1967).  

A cultura do citros possui grande potencial econômico no âmbito nacional 

e internacional. No Brasil pode ser caracterizada como uma das mais típicas 

atividades agro-industriais. Nas últimas décadas, o país vem liderando a 

produção mundial de citros, sendo que na safra 2001/2002 foram produzidas 

cerca de 20,251 milhões de toneladas de laranja, seguido pelos Estados 

Unidos, com produção de 14,865 milhões de toneladas (FAO, 2003). No 

panorama mundial, esta situação representa a má distribuição do plantio de 

citros no globo, onde apenas dois países detêm mais da metade da produção
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mundial (FNP consultoria e comércio, 2003). O Brasil produz 29% da laranja 

mundial, isoladamente São Paulo produz 21%, o que corresponde a 78% da 

laranja brasileira, ou seja, São Paulo detém o maior pomar citrícola do mundo. 

As boas condições climáticas do Estado de São Paulo, associadas ao uso de 

diferentes cultivares, permitiram à indústria local estender as suas operações 

por um período superior a 9 meses no ano (Viégas & Guimarães, 1991), 

enquanto nos Estados Unidos e no México, concorrentes diretos do Brasil, o 

período de produção é próximo a 6 meses, devido ao menor número de 

cultivares plantados e às condições climáticas (clima frio, sujeito à geadas) 

(Neves, 1996). 

Apesar do impacto na economia brasileira, a citricultura passa por muitos 

problemas, na maioria das vezes relacionados à ocorrência de doenças. A 

maior ameaça ocorreu em 1937 com o aparecimento do vírus da tristeza, que 

praticamente eliminou 10 milhões de plantas enxertadas em laranjeira ‘Azeda’, 

atrasando o desenvolvimento da citricultura brasileira em uma dezena de anos. 

Outro problema foi a exocorte, surgido em conseqüência da solução encontrada 

para a tristeza, mas foi solucionado com a adoção do emprego dos clones 

nucelares. Em 1957, surge o cancro cítrico, trazido do Japão para o Estado de 

São Paulo, e mais uma vez a citricultura brasileira teve perdas significativas. No 

ano de 1987, surge uma nova doença denominada de clorose variegada dos 

citros (CVC), causada pela bactéria Xylella fastidiosa, que afetou a produção 

citrícola e exigiu grande atenção dos pesquisadores. Em 1999, foi identificada 

em pomares do sul do Triângulo Mineiro, uma nova doença, atualmente 

denominada de morte súbita dos citros (MSC), de causa ainda desconhecida, 

afetando pomares de laranjeira 'Valência' enxertada sobre limoeiro 'Cravo', 

causando a morte precoce das plantas. Atualmente, a doença já foi constatada 

em 19 municípios do sul do Triângulo Mineiro e no norte do Estado de São 

Paulo (Fundecitrus, 2003). 

O uso adequado de um porta-enxerto pode propiciar frutos de melhor 

qualidade, que atendam às exigências internacionais para exportação de frutas 
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frescas e ao mesmo tempo propiciem frutos com melhor qualidade para a 

indústrias processadoras de frutas, como atributos de tamanho e quantidade de 

sólidos solúveis. Uma outra razão para a utilização de porta-enxertos na 

citricultura, é que estes podem propiciar a produção de frutos em uma época 

em que geralmente os preços no mercado interno são melhores. As principais 

vantagens dos porta-enxertos são: redução da juvenilidade, compatibilidade, 

resistência a doenças, resistência a seca e qualidade de frutos. Os porta-

enxertos utilizados atualmente são: Limão ‘Cravo’, Tangerina ‘Cleópatra’, 

Citrumelo ‘Swingle’, Tangerina ‘Sunki’, ‘Trifoliata’, Limão ‘Volkameriano’. Com 

relação às variedades copas, a escolha de uma variedade ideal, leva-se em 

consideração várias características como: época de produção, destino da 

produção, produtividade e qualidade dos frutos. As variedades copas mais 

utilizadas são ‘Hamlin’, ‘Pêra’, ‘Valência’, ‘Natal’. 

  

 

2.2 Transformação genética de plantas 
 A transformação genética pode ser definida como a introdução 

controlada de ácidos nucléicos em um genoma receptor (Brasileiro & Dusi, 

1999). É uma técnica de transferência não sexuada de genes para plantas. Na 

transformação o processo é mais controlado, onde apenas um fragmento 

definido de ácido nucléico (DNA) é introduzido no genoma do hospedeiro, ou 

genoma receptor, devendo ser a ele integrado (Brasileiro & Dusi, 1999). 

O desenvolvimento e a aplicação de uma metodologia eficiente para a 

transferência de DNA exógeno, com o objetivo de produzir plantas 

transgênicas, oferece vantagens ao melhoramento de variedades copa e porta-

enxerto de citros, pela possibilidade de se introduzir características específicas, 

mantendo-se as características originais da variedade e evitando-se a 

transferência de características deletérias ou desfavoráveis (Grosser, 1992). 

 Para o desenvolvimento de plantas transgênicas é essencial que se 

tenha disponibilidade de um sistema de cultura de tecidos que permita a 
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regeneração de plantas e de um sistema de transformação genética que 

possibilite a introdução de genes com eficiência. A transferência de genes na 

transformação genética pode ser direta ou indireta. A transferência indireta é 

aquela que utiliza um vetor para intermediar a transformação, como 

Agrobacterium tumefaciens ou Agrobacterium rhizogenes. A transferência direta 

é baseada em métodos físicos ou químicos, onde destacam-se aceleração de 

partículas (biobalística) e eletroporação. 

  Agrobacterium tumefaciens e Agrobacterium rhizogenes, são bactérias 

pertencentes ao gênero Agrobacterium, família Rhizobiaceae. São 

fitopatógenos de solo que causam doença em dicotiledôneas, conhecidas como 

galha da coroa ou raiz em cabeleira, respectivamente. Essas bactérias tem a 

capacidade de infectar a maioria das dicotiledôneas e ambas as doenças são 

economicamente importantes, especialmente em plantas perenes em regiões 

de clima temperado. Os principais determinantes genéticos da patogenicidade 

deste gênero são os plasmídeos Ri (root inducing) de A. rhizogenes e Ti 

(tumour inducing) de A. tumefaciens. Durante o processo de patogênese, a 

bactéria tem a capacidade de transferir uma região determinada desses 

grandes plasmídeos, o T-DNA (transferred DNA), para o núcleo da célula 

vegetal onde é estavelmente integrado, transcrito e traduzido (Vieira & Quecini, 

2001). 

O T-DNA carrega genes que codificam precursores de hormônios 

vegetais e de enzimas responsáveis pela condensacão de aminoácidos e 

cetoácidos ou açúcares em opinas chamados oncogenes. Os precursores de 

fitormônios produzidos pelas células transformadas levam a um desbalanço 

hormonal na planta promovendo a multiplicação celular desordenada que 

origina o tumor ou as raízes em cabeleira. As células vegetais e outros 

microrganismos do solo não têm a capacidade de catabolisar as opinas, 

funcionando com fonte exclusiva de carbono e nitrogênio e criando um nicho 

biológico altamente favorável para o desenvolvimento da Agrobacterium (Oger 

& Cols, 1997). As características moleculares das opinas, sua síntese e catálise 
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e suas funções como mediadoras químicas do parasitismo foram intensamente 

estudadas (Dessaux & Cols, 1993). 

Os plasmídeos patogênicos são caracterizados por ter genes para a 

produção de opinas, que determinam o tipo de opina que a célula vegetal irá 

produzir e que será degradado pela linhagem bacteriana causadora da doença. 

A caracterização da relação específica entre a bactéria e a natureza química 

das opinas detectadas nas células transformadas da planta são a base deste 

processo patogênico. 

A transformação de plantas requer três componentes genéticos do 

Agrobacterium: i) o T-DNA que possui nas extremidades repetições de 25 pb 

chamadas de bordas do T-DNA; ii) a região vir (virulência), compreendendo 35 

kb do plasmídeo Ti/Ri e composta de sete locos principais vir A, vir B, vir C, vir 

D, vir E, vir G, vir H, e iii) os genes cromossomais de virulência chv 

(chromosomal virulence) (Vieira & Quecini, 2001). 

O processo de transferência pode ser dividido em duas etapas principais: 

uma etapa bacteriana e uma etapa eucariótica que ocorre na célula vegetal 

(Zupan & Zambryski, 1995).  A etapa bacteriana inclui a produção e exportação 

de um vetor funcional contendo a informação genética do T-DNA (Tinland, 

1996). A etapa eucariótica inclui o reconhecimento entre a Agrobacterium e a 

célula hospedeira, a transdução de sinais vegetais de patogênese e a ativação 

dos genes vir (Sheng & Citovsky, 1996). Uma vez que o segmento a ser 

transferido é definido por suas bordas, a região codante do T-DNA do tipo 

selvagem pode ser substituída por qualquer outra sequência de DNA sem que 

sua transferência da Agrobacterium para a planta seja prejudicada. A 

substituição dos oncogenes por genes de interesse, flanqueados pelas bordas 

do T-DNA, fornece um sistema eficiente de obtenção de plantas transgênicas. 

A presença de ferimentos faz com que células vegetais liberem 

secreções líquidas contendo compostos fenólicos de baixo peso molecular, 

açúcares e precursores de flavonóides. Essas moléculas não são detectadas ou 

são detectadas em quantidades muito baixas em plantas não feridas. Outras 
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interações planta-microrganismo podem ser iniciadas por compostos fenólicos 

específicos exudados pelas plantas, como por exemplo luteolina e chalcona 

induzindo genes de nodulação de Rhizobium na associação simbiótica com 

leguminosas. Ferimentos pequenos levam à liberação de monossacarídeos e 

esses podem auxiliar na ativação de vias de sinalização de ferimentos 

mediadas por compostos fenólicos provocando sua liberação subsequente. Na 

ausência de compostos fenólicos, monossacarídeos também podem induzir o 

operon vir (Vieira & Quecini, 2001). 

 

2.3 Transformação genética de citros 
 Recentemente trabalhos de transformação genética de citrus têm sido 

feitos pelo método indireto utilizando Agrobacterium. A transformação genética 

mediada por Agrobacterium tumefaciens envolve várias etapas, como a 

inoculação da bactéria nos explantes, o co-cultivo em meio de regeneração e a 

seleção e identificação das células transformadas. Para a seleção das células 

transformadas, normalmente são utilizados genes que conferem resistência a 

antibióticos,  herbicidas ou genes de seleção positiva como o gene manA. 

A primeira descrição de transformação genética em citros foi feita por 

Kobayashi & Uchimiya (1989) utilizando a técnica de absorção direta de DNA, 

por meio de PEG, em protoplastos. Desde então, outros protocolos têm sido 

descritos com a utilização de co-cultivo de Agrobacterium tumefaciens com 

segmento internodal de plantas cultivadas in vitro ou em casa-de-vegetação, ou 

com segmento de epicótilo.  

 Moore et al. (1992) desenvolveram um sistema de transformação para 

Citrus, mediado por Agrobacterium, que foi usado para produzir plantas 

transgênicas de citrange ‘Carrizo’. Com este método, segmentos internodais de 

ramos foram inoculados com uma linhagem ‘desarmada’ de Agrobacterium 

contendo um plasmídeo vetor com genes codificando para nptII e β-

glucuronidase (GUS). Segmentos foram cultivados em meio de regeneração, 

selecionados na presença do antibiótico canamicina e tratados com o antibiótico 
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cefotaxime para inibir o crescimento da Agrobacterium, e as plantas foram 

regeneradas via organogênese. 

Trabalhos recentes comprovaram uma maior eficiência na indução da  

organogênese dos citros com o uso de BAP (Benzilaminapurina), na 

concentração de 1mg L-1. O fotoperíodo também foi avaliado sendo que o uso 

de 16 h de luz e 8 h de escuro, com explantes de 28 dias de idade permitiu a 

obtenção do maior número de gemas adventícias (Costa et al., 2003).  
  Os explantes que são mais utilizados na transformação genética de 

citros são segmentos de epicótilo (Cervera et al., 2000a; Yang et al., 2000; 

Mendes et al., 2002, Molinari et al., 2003) e segmentos internodais (Peña et al., 

1995b, 1997; Gutiérrez-E. et al., 1997; Pérez-Molphe-Balch & Ochoa-Alejo, 

1998; Boscariol et al., 2003, Molinari et al., 2003), coletados de tecido juvenil.  

 Os métodos para transformação genética em citros utilizam em sua 

maioria tecido juvenil, porém, as características só poderão ser avaliadas 

quando as plantas deixarem a fase juvenil, o que poderá demorar vários anos 

no caso de laranja doce (Cervera et al., 1998a). Cervera et al. (1998a) 

obtiveram plantas transformadas de laranja doce a partir de tecido maduro 

utilizando um período de co-cultivo de 3 dias. Estas plantas obtidas em 

condições de casa-de-vegetação  apresentaram florescimento após 14 meses. 

Trabalhos realizados por Almeida et al. (2003) também conseguiram regenerar 

plantas adultas de laranja doce geneticamente transformadas, porém usando 

um dia de co-cultivo com a bactéria.  

               Várias estirpes de Agrobacterium têm sido testadas em citros, dentre 

elas,  EHA 101 e EHA 105 (Peña et al., 1995a; 1995b; 1997; Gutiérrez-E. et al., 

1997; Bond & Roose, 1998; Molinari et al., 2003), mostraram melhores 

resultados. A estirpe A281 de Agrobacterium tumefaciens é capaz não só de 

apenas transformar citros eficientemente, mas é ainda supervirulenta em muitos 

genótipos de citros (Cervera et al.,1998c). A supervirulência do A281em muitas 

plantas, tem sido atribuída à alta expressão dos genes vir após a indução 

(Navarro et al., 2002). A freqüência de regeneração de plantas transformadas 
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proveniente de sistemas baseados em Agrobacterium tumefaciens tem sido 

baixa. Na tentativa de aumentar a eficiência de transformação genética em 

citros, vários trabalhos foram realizados utilizando diferentes tipos de explantes: 

segmento internodal (Moore et al., 1992; Peña et al., 1995; Pérez-Molphe-Balch 

& Ochoa-Alejo, 1998; Cervera et al., 1998a; Molinari et al., 2003), células em 

suspensão (Hidaka et al., 1990), protoplastos (Fleming et al., 2000) e 

segmentos de epicótilo (Moore et al., 1992; Kaneyoshi et al., 1994; Peña et al., 

1997; Cervera et al., 1998b; 2000; Bond & Roose, 1998, Yang et al., 2000, 

Boscariol et al., 2003). A eficiência de transformação obtida em segmentos 

internodais de citrange ‘Carrizo’ foi de 2% (Moore et al. 1992), em laranja doce 

7,9% (Peña et al., 1995a) e em lima mexicana de 6,7% (Peña et al., 1997), em 

Citrumelo Swingle x Poncirus trifoliata de 8,6% (Molinari et al., 2003). Além da 

baixa eficiência de regeneração de plantas transformadas, Moore et al. (1992) 

relatam sérias dificuldades no enraizamento das plantas obtidas. Para 

solucionar o problemas de enraizamento das plantas in vitro foi feita a enxertia 

in vitro (microenxertia) de ápices meristemáticos sobre porta-enxertos vigorosos 

(Peña et al., 1995a; 1995b; 1997), o que tem aumentado o número final de 

plantas transformadas. 

 Genes de interesse agronômico já foram introduzidos na cultura do citros 

como o gene de tolerância a sais HAL2 (Cervera et al., 2000b) em citrange 

Carrizo, e implicou mecanismos de tolerância a sais (Murguía et al., 1995), e 

em grapefruit o gene GNA que confere resistência contra afídeos (Yang et al., 

2000). Peña et al. (2001) demostraram plantas de citrange 'Carrizo' expessando 

os genes LEAFY e APETALA1 de Arabidopsis, que tiveram o período de 

juvenilidade diminuídos, florescendo já no primeiro ano de cultivo. O gene da 

capa protéica do vírus da tristeza que promove tolerância ou resistência ao 

vírus da tristeza dos citros foi introduzido em laranja ‘Azeda’ (Citrus aurantium), 

lima ácida Key (C. aurantifolia) (Gutiérrez-E. et al., 1997), em lima ácida 

Mexicana (C. aurantifolia) (Domíngues et al., 2000) e em pomelo (C. paradisi) 

(Febres et al., 2003). Foram introduzidas também versões codificadas e não 
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codificadas da proteína p25 do vírus da tristeza dos citros (CTV) em lima que é 

muito sensível a CTV, para avaliar a resistência. Mais de 40 linhas transgênicas 

expressando o gene da proteína para o vírus já foram produzidas (Domínguez 

et al., 2000). Esta é a primeira demonstração de resistência em plantas 

transgênicas contra um membro de Closterovirus. Kobayashi et al. (2001) 

obtiveram 8 plantas transformadas, utilizando segmentos de 1-2 mm de 

espessura de plantas maduras de laranja ‘Pera’ que foram transformados via A. 

tumefaciens com o gene sarco, da sarcotoxina, um peptídeo antibacteriano 

isolado de Sarcophaga peregrina que é altamente eficiente na inibição do 

crescimento de Xanthomonas axonopodis pv. citri, causadora do cancro cítrico. 

Segundo os autores, a eficiência do processo mostrou-se elevada quando 

comparada a experimentos anteriores, apesar de apenas 20% das plântulas 

recuperadas serem transformantes. Também foi produzido com sucesso 

plantas de laranja doce ‘Pineapple’ transgênicas com um gene que compreende 

a região de codificação do gene P23, que codifica uma proteína 23-kDa 

relacionada à patogênese induzida em plantas de tomate quando são 

infectados com o vírus da exocorte dos citros (Rodrigo et al., 1993) 

Os genes de seleção mais utilizados são genes que conferem resistência 

a antibióticos, como os que codificam para as enzimas neomicina 

fosfotransferase II (nptII) e higromicina fosfotransferase (hph), que conferem 

resistência aos antibióticos canamicina e higromicina, respectivamente, ou a 

herbicidas como o gene bar, que codifica a enzima fosfinotricina 

acetiltransferase, que confere resistência ao herbicida fosfinotricina (Brasileiro & 

Dusi, 1999; Bailey & Kaeppler, 2001), permitindo que as células transformadas 

se desenvolvam em meio de cultura contendo o composto tóxico (Haldrup et al., 

1998a). 

               O uso de antibióticos e/ou herbicidas como agentes de seleção em 

transformação genética de espécies vegetais tem sofrido críticas do público em 

geral, devido a falta de conhecimento do impacto destes genes no ambiente e 

na saúde humana (Wang et al., 2000), sendo que a União Européia proibiu a 
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comercialização de alimentos transgênicos com antibióticos até 2005 (Navarro 

et al., 2002) estimulando assim o desenvolvimento de sistemas alternativos de 

seleção. Com isso, torna-se muito importante avaliar a eficiência de sistemas 

alternativos de seleção para serem utilizados na transformação genética de 

citros, como os sistemas baseados no uso de agentes não-metabolizáveis 

(Haldrup et al., 1998; Joersbo & Okkels, 1996), que empregam os genes xylA 

(Haldrup et al., 1998, 2001), manA (Negrotto et al., 2000; Wright et al., 2001). 

 Dentre os métodos alternativos de seleção de células transgênicas, 

está o uso de genes que conferem capacidade às células de se desenvolver na 

presença de substratos que normalmente não são metabolizáveis (Bailey & 

Kaeppler, 2001), como os genes manA e xylA, que permitem o desenvolvimento 

das células em meios de cultura suplementados com os açúcares manose e 

xilose como fonte de carbono, respectivamente. O gene manA codifica a 

enzima fosfomanose isomerase (PMI), que catalisa a interconversão reversível 

da manose 6-fosfato em frutose 6-fosfato (Privalle et al., 1999). Este gene não 

está presente na maioria das espécies vegetais, e a expressão do PMI permite 

que as células utilizem a manose como fonte de carbono. Normalmente, a 

manose é absorvida e convertida em manose-6-fosfato pela ação da enzima 

hexoquinase. No entanto, a manose 6-fosfato não é utilizada pelas células 

vegetais pela deficiência na enzima fosfomanose isomerase, necessária para a 

conversão em frutose-6-fosfato. O acúmulo de manose-6-fosfato nas células 

inibe a ação da enzima fosfoglucose isomerase bloqueando a glicólise 

(Negrotto et al., 2000). Assim, células transformadas contendo o gene PMI, 

teriam condições de converter a manose-6-fosfato em frutose-6-fosfato, a qual 

pode ser incorporada à glicólise. 

 O gene xylA codifica a enzima xilose isomerase, que catalisa a 

isomerização reversível de D-xilose para D-xilulose (Haldrup et al., 1998a), que 

entra na via da pentose-fosfato, após ser convertida em xilulose-5-fosfato, 

permitindo então que células vegetais se desenvolvam em meio de cultura 

suplementado com o açúcar xilose como fonte de carbono.  Este gene é 
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encontrado em um grande número de procariotos, tendo sido isolado de 

Thermoanaerobacterium thermosulfurogenes (Haldrup et al., 1998a) e de 

Streptomyces rubiginosus (Haldrup et al., 1998b), mas na maioria das espécies 

vegetais ele é fracamente expresso (Haldrup et al., 2001). De maneira diferente 

dos sistemas tradicionais de transformação genética, utilizando genes de 

resistência antibióticos e herbicidas, que matam as células não-transformadas, 

as células transformadas com estes genes adquirem uma vantagem de 

crescimento no meio de cultura contendo o agente de seleção (Privalle et al., 

1999). Este processo é denominado seleção positiva (Haldrup et al., 1998b; 

2001) onde células não transgênicas tem seu desenvolvimento paralisado, 

porém permanecem vivas, não expondo as células transformadas a compostos 

tóxicos liberados por células mortas, que podem afetar seu desenvolvimento 

(Haldrup et al., 1998b). 

 O gene xylA foi utilizado para transformação genética, via 

Agrobacterium,  de segmento internodal de batata, discos de folha de tabaco e 

segmento de hipocótilo de tomate, sendo que para as espécies batata e tomate 

foi obtida uma maior eficiência de transformação em comparação com 

resultados obtidos com a utilização do antibiótico canamicina (Haldrup et al., 

2001). Não existem relatos na literatura da utilização deste gene de seleção em 

transformação genética de citros. O gene de seleção manA tem sido utilizado 

para transformação genética de variedades de laranja doce, tendo sido possível 

a obtenção de plantas transgênicas das variedades ‘Pera’, ‘Hamlin’, ‘Natal’ e 

‘Valencia’ (Boscariol et al., 2003). 



 
 
 
 
 
 
 

3 MATERIAL E MÉTODOS 
 

 O projeto de pesquisa foi desenvolvido no Laboratório de Biotecnologia 

Vegetal, do CENA/USP. O sistema de transferência de genes selecionado foi 

com a utilização de Agrobacterium tumefasciens, já que resultados obtidos 

anteriormente pelo Laboratório, mostraram a eficiência do método. Foi dada 

ênfase aos genótipos de laranja doce (C. sinensis), como as variedades 

'Valência', 'Pêra',' Natal' e 'Hamlin'. 

 

3.1 Material vegetal  
Sementes poliembriônicas, coletadas de frutos maduros foram 

germinadas in vitro, em tubos de ensaio (25 x 150 mm), contendo 10 mL de 

meio de cultura MS (Murashige & Skoog, 1962), incubados em ausência de luz, 

à temperatura de 27°C, por um período de 2-3 semanas. Plântulas, com 

aproximadamente 15 cm de altura, foram transferidas para condições de 

fotoperíodo de 16 horas de luz, onde permaneceram por um período de 7-10 

dias. Os explantes, segmentos de epicótilo (1 cm de comprimento), foram 

coletados destas plântulas e mantidos em meio de cultura MS líquido até o 

momento da inoculação com Agrobacterium. 

 

3.2 Avaliação da sensibilidade dos explantes a xilose  

 Os explantes foram incubados em meio de cultura EME (Grosser & 

Gmitter, 1990), suplementado com 1 mg.L-1 de Benzilaminopurina (BAP) e 

diferentes combinações de sacarose e xilose como fonte de carbono. Foram 
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testadas as concentrações de 73 mM (25 g.L-1) de sacarose e as combinações 

de: 6 mM (2 g.L-1) de sacarose com, 33 mM, 66 mM, 83 mM, 99 mM e 99 mM 

de xilose isolado. Foram realizadas 5 repeticões, sendo cada repetição 

constituída de uma placa de petri com 20 explantes. A incubação foi realizada 

sob fotoperíodo de 16 horas de luz, à temperatura de 27 ºC. A avaliação foi 

realizada após 4 semanas de incubação, determinando-se o número de 

explantes que apresentaram o desenvolvimento de gemas adventícias. 

 
3.3   Vetor de expressão  

O plasmídeo contendo o gene de seleção xylA foi introduzido na estirpe 

de Agrobacterium EHA-101. O gene utilizado nesse trabalho tem a seguinte 

construção: pNOV 1457 contendo o gene xylA, dirigido pelo promotor Cestrium 

Yellow Leaf Curling Vírus (CMPS), com o terminador NOS (Figura 1). Esse 

plasmídeo foi fornecido pela Syngenta. 

 

 
 

 

Figura 1 - Plasmídeo contendo o gene xylA, que foi introduzido em 

Agrobacterium tumefasciens  EHA 101 
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3.4 Cultura de Manutenção dos Isolados de Agrobacterium  

Os experimentos foram realizados com a estirpe EHA 101 de 

Agrobacterium tumefaciens, contendo o plasmídeo pNOV1457. Os isolados da 

bactéria foram mantidos em meio de cultura YEP (extrato de levedura 10 g.L-1; 

NaCl 5 g.L-1; peptona 10 g.L-1), suplementado com os antibióticos específicos 

(ácido nalidíxico, canamicina e streptomicina) para a estirpe. Para os 

experimentos, uma colônia isolada da bactéria foi transferida para o meio de 

cultura YEP líquido, suplementado com os antibióticos específicos, e cultivada 

por 16 horas, em ausência de luz, sob agitação de 180 rpm a 28 ºC. Após a 

incubação, a suspensão bacteriana foi centrifugada (4800 rpm; 20 min) e 

resuspendida em meio de cultura MS, na concentração de 5 x 108 ufc.mL-1. 

 

3.5 Inoculação com Agrobacterium  

Segmentos de epicótilo foram incubados, por um período de 20 min, com 

a suspensão bacteriana. Após a inoculação, os segmentos foram secos em 

papel toalha estéril, e incubados em placa de petri (100 x 15 mm) contendo o 

meio de cultura EME + BAP (1 mg.L-1), em ausência de luz, à temperatura de 

24 ºC, por um período de 3 dias, para o co-cultivo. 

 

3.6 Seleção e regeneração de plantas  

Após o co-cultivo, os explantes foram transferidos para meio de cultura 

de seleção, constituído do meio de cultura EME + BAP (1 mg.L-1) + cefotaxime 

(500 mg.L-1) + xilose 99 mM (15 g.L-1). A concentração de xilose utilizada para 

seleção foi determinada com experimentação, testando-se diferentes 

combinações de xilose e sacarose. Os explantes foram transferidos para meio 

de cultura fresco em intervalo de 2 semanas. Os brotos formados foram 

microenxertados in vitro.   
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3.7 Análise de DNA  

A transformação genética foi confirmada pela detecção do gene xylA nas 

plantas regeneradas. A extração do DNA foi feita pelo método de Dellaporta et 

al. (1983) e as reações de PCR foram conduzidas em termociclador PTC-100 

(MJ Research) utilizando-se "primers" específicos para a detecção do gene xylA  

5'-ACATCCGCTTCGCCATCGAG-3' e 5'ATGCCGTTCTGGCCGTTGAG-3'. As 

reações de PCR foram com 1 ciclo de 1 min/94 °C e 30 ciclos de 30 s/94 °C, 30 

s/60 °C e 45 s/72 °C. 

 

3.8 Microenxertia e aclimatização  
Os brotos desenvolvidos e identificados como transgênicos por PCR, 

foram microenxertados em plântulas de citrange ‘Carrizo’ germinadas in vitro 

(Peña et al., 1995b). Para a microenxertia, foi removido o ápice meristemático 

das brotações, os quais foram microenxertados numa incisão em forma de T 

invertido, realizada na plântula do porta-enxerto. Estas plantas foram incubadas 

sob fotoperíodo de 16-h, a 28 oC, até o desenvolvimento da plântula completa. 

Plântulas com aproximadamente 5-7 cm de altura, contendo 5-6 folhas, foram 

transferidas para vasos contendo substrato estéril, e aclimatizadas para 

condições de casa-de-vegetação. 

 

3.9 Determinação da atividade da enzima xilose isomerase 
 Folhas de plantas transformadas (PCR+) foram avaliadas para a 

atividade da enzima xilose isomerase, pelo teste com o indicador de pH  

clorofenol vermelho (Clororofenol Red - CR) de acordo com Wright et al. (2001). 

Segmentos de folhas (4 por planta) foram incubados em meio de cultura MS 

contendo xilose + CR e incubados a 27 °C, no escuro, por 3-4 dias. A alteração 

da coloração do meio de cultura para amarelo indica atividade da enzima, 

enquanto que a manutenção da coloração arroxeada indicam que não houve 

atividade enzimática. 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Na transformação genética de plantas apenas uma pequena parte das 

células tratadas tornam-se transgênicas, enquanto a maioria das células 

permanecem não transformadas (Joersbo & Okkels, 1996; Haldrup et al., 1998). 

Assim, um trabalho de transformação genética de plantas exige um bom 

sistema para introdução de genes e também um sistema eficiente de seleção 

(Negrotto et al., 2000) que favoreça o desenvolvimento das células 

transgênicas. Esta seleção é feita pela inserção de genes que permitam que as 

células transformadas cresçam em meio de cultura seletivo, enquanto que as 

não transformadas morrem (Joersbo & Okkels, 1996). Os genes de seleção 

mais utilizados são genes que conferem resistência a antibióticos, como os que 

codificam para as enzimas neomicina fosfotransferase II (nptll) e higromicina 

fosfotransferase (hph), que conferem resistência aos antibióticos canamicina e 

higromicina, respectivamente, ou a herbicidas como o gene bar que codifica 

para a enzima fosfinotricina acetiltransferase, que confere resistência ao 

herbicida fosfinotricina (Brasileiro & Dusi, 1999). 

Recentemente, o uso de antibióticos e/ou herbicidas como agentes de 

seleção em transformação genética de espécies vegetais tem sofrido críticas do 

público em geral, devido a falta de conhecimento do impacto destes genes no 

ambiente e na saúde humana (Wang et al., 2000) estimulando o 

desenvolvimento de sistemas alternativos de seleção. Dentre os métodos 

alternativos de seleção de células transgênicas, está o uso de genes que 

conferem capacidade às células de se desenvolver na presença de substratos
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que normalmente não são metabolizáveis (Bailey & Kaeppler, 2001), como os 

genes manA e xylA, que permitem o desenvolvimento das células em meios de 

cultura suplementados com os açúcares manose e xilose como fonte de 

carbono, respectivamente. 

O gene xylA codifica a enzima xilose isomerase, que catalisa a 

isomerização reversível de D-xilose para D-xilulose (Haldrup et al., 1998a), que 

entra na via das pentoses-fosfato, após ser convertida em xilulose-5-fosfato, 

permitindo então que células vegetais se desenvolvam em meio de cultura 

suplementado com o açúcar xilose como fonte de carbono. Este gene é 

encontrado em um grande número de procariotos, tendo sido isolado de 

Thermoanaerobaclerium thermosulfurogenes (Haldrup et al., 1998a) e de 

Strepíomyces rubíginosus (Haldrup et al., 1998b), mas na maioria das espécies 

vegetais ele é fracamente expresso (Haldrup et al., 2001). Tanto o gene manA 

como o gene xylA separam as células não-transformadas das transformadas 

dificultando o crescimento das nâo-transformadas pela falta de carboidratos. De 

maneira diferente dos sistemas tradicionais de transformação genética, 

utilizando genes de resistência a antibióticos ou herbicidas, que matam as 

células não-transformadas, as células transformadas com estes genes 

adquirem uma vantagem de crescimento no meio de cultura contendo o agente 

de seleção (Privalle et al., 1999). Este processo é denominado seleção positiva 

(Haldrup et al., 1998b; 2001) onde células não transgênicas tem seu 

desenvolvimento paralizado, porém permanecem vivas, não expondo as células 

transformadas a compostos tóxicos liberados por células mortas, que podem 

afetar seu desenvolvimento (Haldrup et al., 1998b). 

A organogênese in vitro em citros ocorre quando explantes não 

meristemáticos como segmentos de epicótilo e internodal são cultivados em 

meio de cultura contendo sais, vitaminas, reguladores vegetais e sacarose 

como fonte de carbono (Peréz-Molphe-Balch & Ochoa-Alejo, 1997; Moreira-

Dias et al., 2000; Almeida et al., 2003). A inibição da organogênese em 

segmentos de epicótilo de citros cultivados em meio de cultura suplementado 
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com xilose, indica que os explantes não são capazes de utilizar este açúcar 

como fonte de carbono (Tabela 1). Este fato ocorre provavelmente devido a 

ausência de atividade endógena da enzima xilose isomerase nesta espécie. O 

desenvolvimento de gemas adventícias nos explantes cultivados em meio de 

cultura suplementado com frutose ou glicose em porcentagens semelhantes ao 

uso de sacarose (Tabela1) indica que estes açucares também podem ser 

utilizados como fonte de carbono pelos esxplantes de citros. 

 

Tabela 1. Desenvolvimento de gemas adventícias em segmentos de epicótilo 

de C. sinensis, var. ‘Valência’ e ‘Hamlin’, cultivadas em meio de 

cultura EME suplementado com diferentes fontes de carboidrato (73 

mM) 

 

N° de explantes responsivos/N° total de  

explantes a (%) Carboidrato 

Valênciab Hamlinb 

glucose 13,4/20 (63) a 14,2/20 (71) a 

sacarose 13,8/20 (64) a 15,0/20 (75) a 

frutose    11,2/20 (56)   b     10,8/20 (54)    b 

xilose         0,2/20 (1,0)      c         1,4/20 (9)         c 
aexplantes com pelo menos uma gema adventícia. 
b cada valor representa a média de 5 repetições, com um total de100 explantes por tratamento. 
Médias com a mesma letra não diferem significativamente (Tukey 0,01) 

 

O açúcar xilose foi utilizado como agente de seleção em transformação 

genética de batata, tomate e tabaco, sendo que batata e tomate mostraram-se 

extremamente sensíveis a presença de xilose. A suplementação do meio de 

cultura apenas com xilose não permitiu o desenvolvimento de gemas 

adventícias nessas culturas, após a inoculação com Agrobacterium (Haldrup et 

al., 1998a). Assim, a fim de favorecer o desenvolvimento de brotos na 

transformação genética estas culturas foram cultivadas em meio de cultura 
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suplementado com uma combinação de xilose e sacarose. Para o caso 

específico dos citros, foi possível verificar que suplementação do meio de 

cultura com uma combinação de sacarose e xilose favorece o desenvolvimento 

de gemas adventícias (Tabela 2) diminuindo o efeito tóxico do açúcar xilose. O 

aumento na concentração de xilose inibiu o desenvolvimento de gemas 

adventícias mesmo na presença de sacarose. 

 

Tabela 2. Desenvolvimento de gemas adventícias em segmentos de epicótilo 

de C. sinensis, var. ‘Valência’ e ‘Natal’, cultivadas em meio de 

cultura EME suplementado com diferentes combinações de 

sacarose e xilose 

 

  ‘Valência’ ‘Natal’ 

 

xilose 

(mM) 

 

sacarose 

(mM) 

 

N° de  explantes com gemas/ 

N° total explantes (%) 

 

N° de explantes com gemas/

N° total explantes (%) 

 

99 

 

0 

 

           1,6/20 (08) a 

 

            0,8/20 (04) a 

83 06            8,6/20 (43)    b                7/20 (35) ab 

66 06         13,4/20 (67)     b              11/20 (55)    b 

33 06         14,8/20 (74)       c              13/20 (65)      c 

0 73         18,0/20 (90)         d      15/20 (75)        d  
Cada valor representa a média de 5 repetições, com um total de100 explantes por tratamento. 
Médias com a mesma letra não diferem significativamente (Tukey 0,01) 
 

A Figura 2 mostra os resultados obtidos na transformação genética de C. 

sinensis utiiizando-se o sistema de seleção xylA/xilose. Após 30 dias da 

inoculação com Agrobacterium já era possível visualizar o desenvolvimento de 

gemas adventícias (Figuras 2a e 2b). A análise de PCR permitiu identificação 

de brotos contendo o gene xylA (Figura 2e) os quais foram microenxertados 

(Figura 2c) e aclimatizados para condições de casa-de-vegetação (Figura 2d). 
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A transformação genética usando o sistema xylA/xilose foi feita 

utilizando-se meio de cultura de seleção suplementado com xilose (99 mM, 15 

g/L). Com base nos dados de sensibilidade dos explantes optou-se pelo uso do 

carboidrato xilose isolado, sem a combinação com sacarose, a fim de evitar o 

desenvolvimento de escapes. As Tabelas 3 e 4, mostram o número de plantas 

transgênicas obtidas para as variedades ‘Pêra’, ‘Valência’, ‘Nata’l e ‘Hamiln’, em 

experimentos realizados sem e com a adição de acetoseringona no meio de 

cultura para co-cultivo, respectivamente. Mesmo utilizando-se apenas xilose 

para a seleção ainda ocorreu o desenvolvimento de plantas escapes. 

Pela análise dos dados obtidos pode-se verificar que foram obtidas 

plantas transgênicas, utilizando-se o sistema xylA/xilose, de 3 variedades de 

laranja doce ‘Hamlin’, ‘Valência’ e ‘Natal’, com uma eficiência de transformação 

genética variando de 1 - 3%, em função do experimento e da variedade 

(Tabelas 3 e 4). A eficiência de transformação genética de citros utilizando-se o 

antibiótico canamicina como agente de seleção varia de 0,52 - 55,2% para 

citrange ‘Carrizo’ e híbridos relacionados (Moore et al, 1992; Kaneyoshi et al, 

1994; Pena et al., 1995) e 10 - 20% para lima Mexicana (Gutiérrez-E. et al., 

1997) e 3,6% para grapefruit (Yang et al., 2000). Para variedades de laranja 

doce são relatados os valores 7,6% para laranja ‘Pineapple’ (Pena et al., 1995a) 

e 15% para Hamlin (Mendes et al., 2002). Utilizando-se o sistema de seleção 

positiva PMI/manose, também com variedades de laranja doce Pêra, Valência, 

Natal e Hamlin a eficiência de transformação genética variou de 3 - 7,6% 

(Boscariol et al., 2003). 
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Tabela 3. Regeneração de plantas e eficiência de transformação genética em 

segmentos de epicótilo de laranja doce, variedades ‘Pêra’, 

‘Valência’, ‘Natal’ e ‘Hamlin’ usando o sistema de seleção xyla/xilose 

(xilose 99 mM, sem acetoseringona no co-cultivo 

 

Variedade 

 

N°de plantas desenvolvidas/ 

N° total de explantes 

N° de plantas PCR+/ 

Eficiência de transformação (%) 

 

Pêra 

 

  6/100 

            

0/0 

Valência 12/100  2/2 

Natal 4/100 1/1 

Hamlin 8/100 2/2 

 
Pela experiência de trabalho do Laboratório de Biotecnologia Vegetal, do 

CENA/USP, a eficiência de transformação genética da variedade Pêra, 

normalmente é mais baixa quando comparada com outras variedades de 

laranja doce. Utilizando-se o sistema xylA/xilose não foi possível regenerar 

plantas transgênicas desta variedade. Provavelmente, isto se deve ao fato da 

maior resistência da variedade ‘Pêra’ à transformação genética e a menor 

eficiência do sistema xylA/xilose. Uma alternativa para contornar este problema 

seria a utilização de um maior número de explantes no processo. 
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Tabela 4. Regeneração de plantas e eficiência de transformação genética em 

segmentos de epicótilo de laranja doce, variedades Pêra, Valência, 

Natal e Hamlin usando o sistema de seleção xyla/xilose (xilose 

99mM, com acetoseringona no co-cultivo) 

 

Variedade 

 

N° de plantas desenvolvidas/ 

N° total de explantes 

N° de plantas PCR+/ 

Eficiência de transformação (%)

 

Pêra 

 

13/100 

            

0/0 

Valência 15/100  3/3 

Natal 10/100 1/1 

Hamlin 11/100 2/2 

 

Embora para Citrus sinensis a eficiência de transformação genética 

utilizando-se o sistema xylA/xilose foi menor do que a eficiência obtida com 

sistemas tradicionais de seleção e pelo sistema PMI/manose, nas culturas de 

batata (Haldrup et al., 2001) fumo e tomate (Penna et al., 2002) a eficiência de 

transformação genética utilizando este sistema variou de 2,9 - 12%, 13% e 9%, 

respectivamente, demonstrando a eficiência do método. A confirmação da 

expressão do gene xylA foi feita pela  avaliação da  atividade da enzima xilose 

isomerase no teste com o indicador de pH clorofenol vermelho (Figura 2f). Foi 

possível verificar que plantas PCR+ foram capazes de absorver o açúcar xilose 

presente no meio de cultura alterando o pH e conseqüentemente a coloração 

do meio de cultura de violeta para amarelo alaranjado. As plantas não 

transformadas não metabolizaram o açúcar mantendo a coloração inicial do 

meio de cultura. 

A eficiência de transformação genética de citrus utilizando-se este 

método de seleção pode ser melhorada modificando-se o protocolo de trabalho, 

variando-se parâmetros relacionados não só a cultura de tecidos, mas também 

com relação a construção do vetor de expressão. 
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Figura 2 - Transformação genética a partir de segmentos de epicótilo de laranja 

doce (C. sinensis) ‘Natal’, ‘Valência’ ‘Hamlin e ‘Pêra’. 

a) segmentos de epicótilo após 30 dias de cultivo; b) Brotações 

regeneradas cultivadas em meio seletivo contendo xilose como fonte 

de carboidrato; c) Plantas microenxertadas em citrange Carrizo; d) 

planta aclimatizada e cultivada em casa de vegetação; e) análise de 

PCR. Coluna 14 = ladder 100 pb. Coluna 13 = controle positivo 

consistindo do plasmídeo. Coluna 12 = controle negativo consistindo 

de uma planta não transformada. Colunas 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 = 

plantas positivas para o gene xylA.  f) Análise com o indicador de pH 

clorofenol vermelho. Coluna 1 = plantas não transformadas. Coluna 

2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12  são plantas PCR+ para o gene xylA 

a b c 

d e 

f 

1      2    3      4     5    6      7    8     9   10   11   12 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

231 pb 



 
 
 
 
 
 

 
 
5 CONCLUSÕES 
 
 

• Com base nos resultados obtidos neste trabalho pode-se concluir que 

é possível a regeneração de plantas transgênicas de variedades de 

laranja doce de citrus utilizando-se o sistema de seleção positiva 

xylA/xilose. 
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