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Resumo

A transformação genética vem sendo, cada vez mais, incorporada
em programas de melhoramento genético de diversas espécies. Esta técnica
permite a incorporação de gene(s) exógeno(s) no genoma das plantas,
modificando características específicas. Assim, apresenta-se como uma
importante ferramenta de auxílio ao melhoramento convencional de citros, que
possui uma série de limitações impostas pela sua biologia reprodutiva.
Entretanto, a transformação genética requer o estabelecimento prévio de
sistemas de regeneração de plantas in vitro como requisito essencial para sua
execução. Portanto, o objetivo deste trabalho foi estabelecer as condições de
cultivo in vitro para organogênese e transformação genética de laranja ‘Hamlin’,
laranja ‘Pera’, laranja ‘Valência’, laranja ‘Natal’ (Citrus sinenis L. Osbeck) e
limão ‘Cravo’ (Citrus limonia L. Osbeck), realizando-se a caracterização
anatômica do processo. Buscou-se, inicialmente, otimizar o processo de
organogênese e regeneração de plantas in vitro, a partir de segmentos de
epicótilo. Explantes foram introduzidos em meio de cultura MT suplementado
com BAP, nas concentrações 0,0; 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0 ou 4,5
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mg.L -1. Avaliaram-se o percentual de explantes responsivos e o número de
brotações maiores ou iguais a 1,0 cm por explante responsivo. As brotações
obtidas foram transferidas para meios de enraizamento, que se constituíram do
MT + 1,0 mg.L -1 de NAA, MT + 1,0 mg.L -1 de IBA e MT na ausência de auxina.
A concentração de BAP que melhor favoreceu a indução da organogênese foi
1,0 mg.L -1 para as laranjas doces e 0,5-2,5 mg.L -1 para o limão ‘Cravo’. O meio
de enraizamento com melhor resposta foi o MT + 1,0 mg.L -1 de IBA, para todos
os cultivares estudados. Procedeu-se análise anatômica da organogênese in
vitro, nas condições ótimas obtidas no trabalho anterior. As gemas adventícias
tiveram origem endógena, formando-se a partir de zonas meristemáticas do
câmbio vascular, caracterizando-se em organogênese direta. Desenvolveramse, também, experimentos para estudar a transformação genética, via
Agrobacterium, em segmentos de epicótilo de laranja ‘Natal’, laranja ‘Valência’ e
limão

‘Cravo’.

Neste

caso,

estudou-se o tempo de inoculação com

Agrobacterium, o período de co-cultivo, a utilização de acetoseringona e a
temperatura de incubação durante o co-cultivo e o seccionamento do explante.
Plantas transgênicas foram obtidas utilizando-se um período de inoculação de
20 minutos com Agrobacterium tumefaciens (EHA-105), co-cultivo por 3 dias na
ausência de acetoseringona no meio de cultura e temperatura de co-cultivo de
23-27 °C. Finalmente, desenvolveu-se um estudo da indução da organogênese,
análise histológica e transformação genética, a partir de segmentos internodais
de plantas adultas das laranjas ‘Hamlin’, ‘Pera’, ‘Valência’ e ‘Natal’. A
organogênese foi induzida em meio de cultura DBA3, modificado, suplementado
com 1,0 mg.L -1 de BAP e 0,5 mg.L -1 de NAA. Em função dos cortes histológicos
concluiu-se que as gemas adventícias formaram-se na superfície do calo, o
qual originou-se de sucessivas divisões celulares do câmbio, caracterizando-se
em organogênese indireta. Plantas transgênicas de tecido adulto de laranja
‘Hamlin’ e laranja ‘Valência’ foram obtidas utilizando-se um dia de co-cultivo a
24 ºC, com ou sem o seccionamento do explante para Hamlin e apenas com o
seccionamento do explante para Valência.

ANATOMICAL ANALYSIS OF IN VITRO ORGANOGENESIS AND
Agrobacterium tumefaciens-MEDIATED TRANSFORMATION IN Citrus sp.

Author: WELITON ANTONIO BASTOS DE ALMEIDA
Adviser: Prof. Dr. FRANCISCO DE ASSIS ALVES MOURÃO FILHO

Summary
Genetic transformation has been more frequently associated with
conventional genetic breeding programs of different species. It allows for the
introduction of exogenous gene(s) into the plant genome, with the possibility of
altering specific characteristics. Thus, it can be an important tool for Citrus
conventional breeding programs, which present several limitations imposed by
the characteristics of the reproductive biology of this genus. For the success of
the transformation system, however, the previous establishment of an efficient in
vitro regeneration system is required. The objective of this research was to
define

in

vitro

culture

conditions

for

the

organogenesis

and

genetic

transformation of Hamlin, Pera, Valencia and Natal sweet oranges (Citrus
sinensis L. Osbeck) and Rangpur lime (Citrus limonia L. Osbeck) with the
anatomical characterization of the process. Initially, the optimization of the in
vitro organogenesis process and plant recovery was attempted using epicotyl
segments as explants. For organogenesis induction, the explants were placed in
MT culture medium supplemented with BAP (0.0; 0.5; 1.0; 1.5; 2.0; 2.5; 3.0; 3.5;
4.0 or 4.5 mg.L -1). The percent of responsive explants and the number of
adventitious shoots per explant (> 1.0 cm) were evaluated. The shoots were
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transferred to rooting media, consisting of MT medium supplemented with NAA
or IBA, or absence of auxin. The best BAP concentration for organogenesis
induction was 1.0 mg.L -1 for the sweet oranges and between 0.5 and 2.5 mg.L -1
for Rangpur lime. The best rooting medium was MT with 1.0 mg.L -1 IBA for all
the cultivars. Anatomical analysis was done to describe the optimized culture
conditions. Adventitious buds originated endogenously from meristematic
regions of the vascular cambium, characterizing a direct organogenesis. Studies
were also done to analyze the genetic transformation of the sweet orange
cultivars Natal and Valencia and Rangpur lime via Agrobacterium. Several
experiments were installed to define the period of Agrobacterium inoculation and
co-cultivation, the presence or absence of acetoseryngone, the temperature of
incubation and the explant condition (with or without a longitudinal cut).
Transgenic plants were obtained using an inoculation period of 20 minutes and
co-cultivation for 3 days at 23-27 °C in absence of acetoseryngone in the culture
medium.

Finally,

a

study

of

organogenesis

induction,

histological

characterization and genetic transformation from internodal segments of mature
plants of sweet orange cultivars Hamlin, Pera, Valencia and Natal was
conducted.

Organogenesis

was

induced

in

DBA3

modified

medium

supplemented with 1.0 mg.L -1 BAP and 0.5 mg.L -1 NAA. Histological analysis
showed that the adventitious buds formed indirectly from the callus formed by
successive cell divisions from the vascular cambium. Transgenic plants from
mature tissue of Hamlin and Valencia sweet oranges were obtained using one
day of co-cultivation at 24 °C with or without the longitudinal sectioning of the
explant for Hamlin and only when the explant was longitudinally sectioned for
Valencia.

1 INTRODUÇÃO
Nas estatísticas sobre a agricultura mundial, as frutas cítricas
ocupam o primeiro lugar em volume de produção em fruticultura, seguidas pelas
culturas da banana, uva e maçã. Na citricultura mundial, a laranja destaca-se
como a fruta de maior produção. Mesmo sendo cultivada em mais de 100
países, a produção de laranja mostra uma distribuição pouco uniforme. Apenas
o Brasil, os Estados Unidos e a China detêm aproximadamente 50% da
produção mundial, sendo o Brasil o maior produtor de citros no mundo com 18,2
milhões de toneladas (FAO, 2002).
No Brasil, a produção de citros distribui-se, também, de maneira
não uniforme entre os Estados. O Estado de São Paulo responde por 87,7% da
produção nacional, por 98% da matéria prima do suco que o país exporta e
74% da área citrícola brasileira. O perfil do setor citrícola nesse Estado é
caracterizado pela existência de quase 20 mil estabelecimentos agrícolas,
espalhados por 204 municípios, 12 empresas na produção industrial e outros
agentes econômicos, que geram cerca de 400 mil empregos, direta ou
indiretamente (Fundecitrus, 2002).
Segundo o IEA (2002), espera-se acréscimo de 11,8% na
produção de citros no Estado de São Paulo na safra 2001/02. Isto é justificado
pelo aumento de 12,6% na produtividade devido às condições climáticas
adequadas e retomada dos tratos culturais nos pomares. Assim, o volume a ser
produzido é de 366,65 milhões de caixas de 40,8 Kg. Entretanto, apesar desse
esperado aumento de produção na última safra, o Fundecitrus (2002) estima
que houve uma redução de aproximadamente 40 milhões de caixas na
produção, quando comparada à maior safra dos últimos cinco anos (1997/98). É
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uma das maiores variações de produção já verificada nos últimos anos na
história da citricultura brasileira. Dentre os fatores que contribuíram para essa
diminuição da produção citrícola, merecem destaque as condições climáticas
desse período, que não favoreceram a produção nas safras anteriores, baixos
níveis de preços, erradicação de pomares menos produtivos e os problemas
fitossanitários. Dentre estes, o avanço do cancro cítrico, da clorose variegada
dos citros (CVC), do declínio, o surgimento da morte súbita, entre outros, têm
contribuído para diminuição da produtividade dos pomares. Neste sentido, urge
a necessidade de pesquisas e/ou medidas que visem solucioná-los ou
minimizá-los.
Uma das perspectivas para minimizar os problemas fitossanitários
dos citros é o melhoramento genético, buscando novas variedades tolerantes
e/ou resistentes a pragas e doenças. Entretanto, o melhoramento genético
convencional dos citros enfrenta uma série de entraves, que dificultam a sua
aplicação, tais como a poliembrionia, a alta heterozigose, a auto e
interincompatibilidade e o longo período de juvenilidade. Em decorrência, não
obstante

haja

consenso

de

que

as

técnicas

convencionais

sejam

indispensáveis, fica evidente que novos procedimentos necessitam ser
incorporados como complemento, para que os avanços ocorram mais
rapidamente, razão pela qual se devem concentrar esforços na aplicação de
técnicas alternativas no melhoramento genético dos citros.
A utilização da biotecnologia, principalmente a transformação
genética, poderá constituir-se em importante ferramenta de auxílio ao
melhoramento tradicional dos citros. Esta técnica possibilita a introdução de
genes específicos, de forma estável, no genoma das plantas. Entretanto, a
transformação genética exige como requisito fundamental um protocolo de
regeneração in vitro, a partir de cultura de células e/ou tecidos. Assim, estudos
que objetivem estabelecer protocolos de regeneração in vitro associados à
transformação genética de citros, visando a obtenção de plantas resistentes
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e/ou tolerantes a doenças e com produção de frutos de qualidade, são
altamente desejáveis e promissores.
Em citros, existem protocolos para a regeneração in vitro de
plantas que possibilitam a associação com técnicas de transformação genética.
Entretanto, muitos destes protocolos apresentam baixa taxa de regeneração e
se limitam ao uso de explantes juvenis. Aliado a isto, não há relatos na literatura
de estudos histológicos dos processos morfogênicos in vitro, para cultivares
adaptados às condições agroecológicas do Brasil. Desta forma, há necessidade
de pesquisas que visem adequar e/ou inovar protocolos de cultivo in vitro de
citros caracterizando-se os processos histologicamente, que possibilitarão a
interpretação precisa da morfogênese in vitro, propiciando, desta forma,
subsídios para a otimização do processo de regeneração in vitro e sua
associação com técnicas de transformação genética.
Diante disto, o objetivo deste trabalho foi estabelecer condições de
cultivo in vitro para organogênese e transformação genética, via Agrobacterium
tumefaciens, para cultivares copa utilizados na indústria brasileira, bem como
para o principal porta-enxerto utilizado na citricultura nacional, caracterizandose anatomicamente o processo. Neste sentido, são apresentados a seguir
quatro capítulos redigidos na forma de artigos científicos.
O primeiro deles, diz respeito ao estabelecimento de protocolos de
regeneração de plantas in vitro, a partir de segmentos de epicótilo, de laranjas
‘Natal’ e ‘Valência’ (Citrus sinensis L. Osbeck) e de limão ‘Cravo’ (Citrus limonia
L. Osbeck). Estes protocolos constituem-se num requisito necessário para a
obtenção de plantas transgênicas. No segundo, uma vez estabelecidos os
protocolos de regeneração de plantas in vitro, realizou-se estudo anatômico
visando caracterizar o processo morfogenético, bem como localizar e identificar
as células responsáveis pela formação dos órgãos adventícios, com a finalidade
de aumentar a eficiência no processo de transformação genética. No terceiro,
apresentam-se os resultados de vários experimentos realizados com o intuito
de obter plantas transgênicas dos cultivares citados anteriormente. No quarto,
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apresenta-se um estudo da organogênese in vitro obtida a partir de segmentos
internodais de plantas adultas das laranjas ‘Hamlin’, ‘Pera’, ‘Natal’ e ‘Valência’,
destacando-se a obtenção de plantas transgênicas e o acompanhamento
anatômico do processo organogênico. Este último estudo permitirá a avaliação
mais precoce das características horticulturais das plantas modificadas
geneticamente.

2 REVISÃO DE LITERATURA
2.1 Melhoramento genético de citros

Os primeiros trabalhos de melhoramento genético de citros foram
iniciados no final do século XIX, em 1893, na Flórida-USA por Swingle e
Webber (Cooper et al., 1962). A partir de então, os programas de melhoramento
naquele país foram intensificados, não apenas na Flórida, mas também na
Califórnia. Além dos Estados Unidos, diversos outros países desenvolveram
programas de melhoramento ao longo desses anos. Dentre esses países
destacam-se a Espanha, Itália, França, África do Sul, Java, Filipinas, Japão e
Brasil. Entretanto, a maioria das variedades cítricas cultivadas atualmente não
se originou através dos programas de melhoramento, devido às barreiras
naturais impostas pela própria biologia reprodutiva dos citros, tais como, a
poliembrionia, a alta heterozigose, a auto e interincompatibilidade e o longo
periodo de juvenilidade (Soost & Cameron, 1975).
A seleção da maioria das variedades comerciais utilizadas
mundialmente ocorreu através de mutações naturais. Não obstante, a
hibridação também tem contribuído para o lançamento de diversos híbridos, tais
como citranges (Citrus sinensis L. Osbeck x Poncirus trifoliata L. Rat.), tangelos
(Citrus paradisi Macf. x Citrus reticulata Blanco), citrumelos (Citrus paradisi x
Poncirus trifoliata), aqueles entre Citrus e Fortunella, bem como entre
combinação de Citrus x Fortunella x Poncirus. Entretanto, os melhores
resultados foram com os híbridos de tangerinas com pomelo, com tangelos e
com Citrus sinensis (Soost & Cameron, 1975; Barret, 1985; Gmitter Junior et al.,
1992; Saunt, 1990).
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Outro avanço da hibridação sexual foi a produção de triplóides
através do cruzamento entre diplóides e tetraplóides. A importância dessas
variedades está relacionada à produção de frutos sem sementes (Cameron &
Burrett, 1978; Gmitter Junior et al., 1992). Atualmente, espera-se que a
produção de triplóides seja incrementada, em virtude da disponibilidade atual de
híbridos tetraplóides obtidos por fusão de protoplastos (Gmitter Junior et al.,
1992).
Os programas de melhoramento genético em citros são divididos
em duas categorias: o melhoramento para variedades copa e para variedades
porta-enxerto. Isto se deve ao fato da planta cítrica ser constituída por dois
indivíduos distintos: o enxerto, ou copa, e o porta-enxerto, ou “cavalo”. Desta
forma, cada categoria deve ter objetivos específicos (Pompeu Junior, 1991).
Entretanto, a combinação de ambos os programas pode resolver problemas de
natureza mais universal (Davies & Albrigo, 1994).
No melhoramento para variedades copa, ênfase deve ser dada
para características horticulturais, tais como, a produtividade, qualidade de
frutos e resistência a pragas e doenças. Além disso, especial atenção deve ser
dada à produção de frutos com ausência de sementes ou com baixo número
delas (Teófilo Sobrinho, 1978). Para o melhoramento de variedades portaenxerto deve-se enfocar, além de resistência a pragas e doenças, a tolerância a
adversidades climáticas e edáficas (Grosser et al., 1998). Já a combinação de
ambos os programas pode resolver problemas como a resistência e/ou
tolerância a viroses e tolerância a baixas temperaturas (Davies & Albrigo, 1994).
Na citricultura brasileira, a seleção de variedades por mutações
naturais tem sido bastante eficiente. Os mais importantes trabalhos de seleção
no Brasil foram aqueles que originaram as variedades comerciais ‘Baianinha’,
‘Natal’, ‘Westin’, ‘Piralima’, ‘Lima Verde’, ‘Folha Murcha’ e vários tipos de ‘Pêra’
(Teófilo Sobrinho, 1978; Donadio et al., 1995). Pela hibridação sexual, assim
como nas outras partes do mundo, não se obteve o sucesso esperado, com
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poucas variedades lançadas e algumas ainda merecendo melhor avaliação
(Pio, 1999).
Entretanto, os programas de hibridação sexual devem ser
continuados, visando, principalmente, a obtenção de porta-enxertos tolerantes à
tristeza, ao declínio, à gomose e a nematóides. Além disso, em virtude das
condições agroecológicas do Brasil, outras metas devem ser estabelecidas para
a obtenção de variedades com tolerância ao estresse hídrico, ao alumínio e à
salinidade (Pompeu Junior, 1991; Feichtenberger, 1994).
No caso de variedades copa, além da resistência ou tolerância a
pragas e doenças e qualidade de frutos, deve-se visar a obtenção de frutos sem
sementes, com coloração externa e interna adequadas e alto rendimento de
suco, que serão fundamentais para expansão do mercado interno brasileiro
(Domingues et al., 1995; Bitancourt & Rodrigues Filho, 1997; Pio, 1999).
As barreiras impostas pela biologia reprodutiva dos citros, que têm
dificultado o melhoramento convencional, podem ser superadas com a
incorporação de técnicas biotecnológicas. A cultura de tecidos, a biologia
molecular, a fusão de protoplastos e a transformação genética já são
ferramentas incorporadas em diversos programas de melhoramento genético de
citros (Ollitraut & Luro, 1995).
O conjunto de técnicas biotecnológicas pode contribuir, em vários
aspectos, para facilitar e acelerar a utilização da variabilidade disponível,
incorporando novas variedades em programas de melhoramento ou, até
mesmo, com o lançamento direto de novas variedades em curto espaço de
tempo (Ollitraut & Luro, 1995; Grosser et al., 1996a).
Dentre as técnicas biotecnológicas utilizadas no melhoramento de
citros, a hibridação somática e, mais recentemente, a transformação genética
são aquelas de maiores impactos. A hibridação somática é um processo aditivo,
não existindo segregação meiótica. Portanto, é esperado que os genes
deletérios recessivos dos parentais não se expressem nos híbridos somáticos,

8

assim como os genes dominantes terão grande possibilidade de se
expressarem (Grosser et al., 1998).
Os

híbridos

somáticos

têm

sido

obtidos,

pela

fusão

de

protoplastos, por uma série de combinações: interespecíficas (Tusa et al.,
1990); intergenéricas com pais sexualmente compatíveis (Deng et al., 1992);
intergenéricas com pais sexualmente incompatíveis (Ling & Iwanasa, 1994) e
cíbridos (Saito et al., 1993; Grosser et al., 1996a). Os híbridos resultantes
podem ser incorporados em programas de melhoramento ou utilizados
diretamente como novas variedades.
No caso de variedades copa, os híbridos somáticos devem ser
incorporados ao programa de melhoramento, como parental tetraplóide para
cruzamento com diplóide, visando a geração de progênies triplóides, que serão
potencialmente sem sementes (Mourão Filho et al., 1996). Em programas de
melhoramento de porta-enxertos, a ênfase das fusões tem sido dada para
combinações com características complementares de resistência a doenças
(Louzada et al., 1992; Mourão Filho et al., 1996; Grosser et al., 1996b; Mendesda-Glória et al., 2000; Mendes et al., 2001).
Atualmente, a hibridação somática tem sido extensivamente
aplicada em programas de melhoramento genético de citros. Centenas de
híbridos somáticos já foram obtidos e grande parte deles tem sido avaliada em
condições de campo apresentando bons resultados, especialmente em relação
à resistência a doenças e redução do porte da planta (Grosser et al., 1998;
2000). Alguns grupos de pesquisas têm se destacado com relação à obtenção
de híbridos somáticos em citros. Dentre esses, merecem destaque a Estação
de Pesquisa em Fruteiras em Hiroshima no Japão, o Volcani Center em Israel,
a Universidade da Flórida nos Estados Unidos e o trabalho conjunto da Escola
Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” (ESALQ) e do Centro de Energia
Nuclear na Agricultura (CENA), ambos da Universidade de São Paulo, no
Brasil.
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A

transformação

genética,

outra

importante

ferramenta

biotecnológica, tem sido desenvolvida com sucesso em programas de
melhoramento. Os aspectos mais importantes e suas aplicações em citros são
descritos a seguir.
2.2 Transformação genética de plantas

2.2.1 Aspectos gerais

Os melhoristas vegetais, para alcançarem seus objetivos, têm
contado com o auxílio de algumas ferramentas valiosas. Dois dos principais
fatores da evolução, a recombinação e a seleção, têm sido intensivamente
utilizados

pelos

melhoristas,

com

o

emprego

de

métodos

refinados

desenvolvidos na primeira metade deste século. As mutações, o terceiro grande
fator da evolução, são instrumentos adicionais capazes de auxiliar os métodos
convencionais de melhoramento, com relação ao aumento da variabilidade
genética das espécies (Borém & Milach, 1999). Nos últimos anos, surgiu uma
nova e altamente promissora ferramenta no auxílio aos métodos convencionais
de melhoramento, a biologia molecular. Através dessa ferramenta foi lançado
nos EUA, em 1994, o primeiro produto transgênico comercializado no mundo, o
tomate Flavr Savr. Atualmente, vários outros produtos já são encontrados no
mercado.
A transformação genética de plantas tem se tornado uma rotina
para algumas espécies cultivadas. Essa técnica permite a obtenção de plantas
contendo genes exógenos, e está, a cada dia, sendo mais integrada dentro dos
programas de melhoramento vegetal. Genes derivados de espécies de plantas
relacionadas ou não, mesmo de outros reinos (bactéria, fungo, animais) podem
ser introduzidos no genoma de plantas, através de técnicas de transformação
de plantas. Esse procedimento não seria possível de se realizar por qualquer
outra técnica (De Block, 1993).
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Considera-se que há três principais razões para que sejam
desenvolvidas plantas transgênicas (Dale, 1995): a) introdução de gene(s) que
pode(m) permitir a melhoria do valor agronômico de plantas cultivadas
(vegetais, hortaliças, arbóreas ou ornamentais); b) plantas transgênicas podem
atuar como biorreatores vivos para produção de proteínas e metabólitos de
importância econômica; c) transformação genética de plantas é um poderoso
meio para estudar a ação de genes durante o desenvolvimento e outros
processos biológicos. Em 2000, diversas variedades transgênicas foram
plantadas em uma área de 44,2 milhões de hectares, em 13 países. A área
cumulativa plantada desde o lançamento da primeira variedade, em 1994, já
ultrapassa 125 milhões de hectares (Borém, 2001).
A ampliação na área plantada com variedades transgênicas reflete
o sucesso obtido nas pesquisas com uma ampla gama de culturas com
importância econômica, vegetal, ornamental, medicinal, frutífera, árvores e
plantas forrageiras. A transformação genética está emergindo de um período
dominado pelas pesquisas e entrando na era da aplicação desses métodos
como uma ferramenta central da biologia vegetal e um instrumento prático para
o melhoramento da cultura (Birch, 1997).
Alguns aspectos que podem ser melhorados por essa técnica são
aqueles controlados geneticamente por genes simples ou pequenos grupos de
genes, tais como, os de resistência a insetos, proteção contra infecção de
microorganismos, resistência a herbicidas, retardo da senescência, tolerância a
estresse ambiental, pigmentação de flores, melhoria da qualidade nutricional de
proteínas da semente e auto-incompatibilidade (Perani et al., 1990).
Na década de 90, as pesquisas genéticas em universidades da
Europa e América do Norte foram direcionadas predominantemente para a
biologia molecular com ênfase à transformação genética (Jones & Cassells,
1995). Diante disto, considera-se contrapositivo sacrificar os profícuos
programas de melhoramento em favor da biotecnologia, que deve ser
considerada como uma ferramenta de auxílio ao melhoramento. É evidente que
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as contribuições desta ferramenta na agricultura já se fazem sentir em vários
países cujas variedades transgênicas vêm ocupando grandes áreas de plantio
com diferentes espécies. Entretanto, as plantas transgênicas serão apenas
parte da contribuição que a biotecnologia promete dar ao melhoramento de
plantas, pois somente a utilização correta da biotecnologia, como auxiliar ao
melhoramento, permitirá que os riscos sejam minimizados e os benefícios
maximizados (Borém & Milach, 1999).
A produção de plantas transgênicas depende da introdução
estável do DNA exógeno no interior do genoma de células de plantas, seguido
por regeneração das plantas e subsequente expressão do(s) gene(s)
introduzido(s) (Walden & Wingender, 1995). Existem vários métodos de
transformação de plantas que têm sido desenvolvidos, sendo agrupados em
duas categorias: transferência direta e indireta. A transferência indireta é aquela
em que, para intermediar a transformação, utiliza-se um vetor como
Agrobacterium tumefaciens ou Agrobacterium rhizogenes (Brasileiro & Dusi,
1999). Já a transferência direta de DNA é baseada em métodos físicos ou
químicos. Dentre estes, destacam-se a transformação com polietilenoglicol
(PEG), eletroporação de protoplastos e a biobalística (Aragão et al., 1992).
O sistema de transformação via Agrobacterium tumefaciens tem
sido o método de transformação mais utilizado em plantas, principalmente
dicotiledôneas. Entretanto, muitas espécies de monocotiledôneas (incluindo
cereais) apresentam recalcitrância a este tipo de transferência de DNA
(Gheysen et al., 1992). Além disso, existe uma grande diferença na
susceptibilidade a Agrobacterium, mesmo dentro de uma espécie. Apesar
dessas limitações, apresenta a vantagem de tratar-se de um agente natural de
transferência gênica e com alta eficiência de transformação (Brasileiro & Dusi,
1999).
Agrobacterium tumefaciens é uma bactéria do solo que induz a
formação de tumor nos tecidos da planta por ela infectada, causando uma
doença amplamente difundida e conhecida como “galha da coroa”. A infecção
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ocorre por um ferimento no tecido, por onde a Agrobacterium penetra e induz a
formação do tumor. A indução de tumor é provocada pela presença de um
grande plasmídeo denominado Ti (tumour-inducing), o qual é encontrado em
linhagens virulentas de A. tumefaciens (Turgeon, 1982).
O plasmídeo Ti possui uma região específica, denominada T-DNA
que durante a infecção é transferida para as células da planta e inserida no
genoma das mesmas. O T-DNA, por sua vez, contém genes envolvidos na
biossíntese constitutiva de fitohormônios (auxinas e citocininas) que alteram o
programa de desenvolvimento normal do tecido infectado, ocasionando a
formação de tumor. Além disso, o T-DNA contém genes para a síntese de
açúcares e aminoácidos não usuais, denominados genericamente de opinas
(Grierson, 1994).
Diferentes linhagens de Agrobacterium induzem a produção de
diferentes tipos de opinas (nopalina, octopina, leucinopina e succinamopina)
nas células das plantas infectadas. As opinas produzidas são secretadas para
os espaços intercelulares e catabolizadas pela Agrobacterium como fonte
preferencial de carbono e nitrogênio. Assim, a modificação genética das células
vegetais propicia um ambiente adequado para o crescimento da bactéria (De
Block, 1993).
O T-DNA apresenta nas suas extremidades sequências repetidas
de 25 pares de base (pb), que constituem as bordas direita (RB - Right Border)
e esquerda (LB - Left Border), sendo estas necessárias para a transferência do
mesmo. A transferência do T-DNA para as células do tecido infectado é
mediada pelos produtos “trans-acting” dos genes de virulência os quais estão
localizados na região de virulência (região vir) do plasmídeo Ti (Sluys, 1999). A
região de virulência está organizada em sete operons. Além dos genes de
virulência (vir), a Agrobacterium possui genes cromossomais (chv), os quais
estão envolvidos na quimiotaxia da bactéria até o local da lesão na planta e na
ligação desta com a parede celular (Sheng & Citovsky, 1996).
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O processo de infecção e transferência do T-DNA se inicia quando
o tecido lesado da planta libera compostos fenólicos como a acetosiringona,
que atraem a bactéria, por quimiotaxia e induzem a expressão dos genes de
virulência. O locus vir A é expresso constitutivamente e o seu produto (VirA),
localizado na membrana interna das células de Agrobacterium, funciona como
um quimioreceptor que percebe a presença da acetosiringona no ambiente. Ao
se ligar à acetosiringona, a proteína VirA “ativada” modifica a proteína VirG (que
também é expressa constitutivamente mas em menor escala) através da
fosforilação da mesma. A proteína VirG fosforilada se liga às sequências
operadoras dos genes vir resultando na ativação dos mesmos. No processo de
transferência do T-DNA, inicialmente este é clivado na fita inferior entre a
terceira e a quarta base em ambas repetições de 25 pb (bordas direita e
esquerda). Um T-DNA de fita simples é então liberado a partir do plasmídeo Ti
e outro é ressintetizado na direção 5’-3’, iniciando pela borda direita (RB). O
operon virD codifica uma endonuclease que produz cortes nas bordas do TDNA. A proteína VirD2 se liga à extremidade 3’ do T-DNA protegendo contra a
ação de exonucleases (Grierson, 1994).
O T-DNA liberado é complexado, provavelmente com a proteína
VirE2, e exportado para o núcleo da célula vegetal. Provavelmente, produtos do
gene virB (proteínas VirB) formam canais ligando os citoplasmas da
Agrobacterium e da célula vegetal por onde o T-DNA passa, entrando na célula
vegetal. Os genes vir foram relacionados aos genes de transferência (tra) de
conjugação em bactérias, sendo que o processo de transferência do T-DNA
apresenta semelhanças com o da conjugação entre bactérias (Hooykaas &
Schilperoort, 1992).
A descoberta de todo esse mecanismo envolvido na transferência
do T-DNA da Agrobacterium para a planta foi primeiramente confirmado por
Chilton et al. (1977). A partir deste fato, abriu-se a perspectiva de utilização
desse sistema como instrumento na manipulação de células de plantas.
Entretanto, apenas em 1983, com a introdução do gene de resistência a
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canamicina em fumo, demonstrou-se que essa interação era realmente possível
(Herrera-Estrella et al., 1983). Os avanços desses estudos permitiram, em
1994, o lançamento da primeira planta transgênica comercial. Além disso, essa
descoberta foi responsável pelo desenvolvimento dos outros métodos que
permitem também a integração de genes exógenos no genoma das plantas,
que têm sido utilizados na atualidade.

2.2.2 Transformação genética em citros

A obtenção de plantas transgênicas de citros tem sido realizada
por diferentes métodos: a) introdução direta de DNA em protoplastos
(Kobayashi & Uchimaya, 1989; Vardi et al., 1990; Hidaka & Omura, 1990;
Fleming et al., 2000); b) co-cultivo de segmentos de epicótilo ou internodais
com Agrobacterium, que se constitui no principal sistema utilizado (Moore et al.,
1992; Kaneyoshi et al., 1994; Peña et al., 1995a,b; Gutiérrez-E. et al., 1997;
Cervera et al., 1998a,b; Luth & Moore, 1999; Yang et al., 2000) e c)
bombardeamento de partículas em suspensões embriogênicas (Yao et al.,
1996).
Ao longo dos últimos anos de estudos em transformação genética
de citros, diferentes espécies e cultivares já foram utilizados, destacando-se a
laranja ‘Pineapple’ (Peña et al., 1995b; Cervera et al., 1998b), laranja
‘Washington navel’ (Bond & Roose, 1998) e laranja ‘Itaborai’ (Fleming et al.,
2000) (Citrus sinensis L. Osbeck); lima ácida ‘Galego’ (Citrus aurantifolia
(Christm) Swing) (Peña et al., 1997; Pérez-Molphe-Balch & Ochoa-Alejo, 1998);
laranja azeda (Citrus aurantium L.) (Gutiérrez-E. et al., 1997); citrange ‘Carrizo’
(C. sinensis x Poncirus trifoliata) (Moore et al., 1992; Peña et al., 1995a;
Cervera et al., 1998a); Poncirus trifoliata (Kaneyoshi et al., 1994) e pomelo
‘Duncan’ (Citrus paradisi) (Luth & Moore, 1999).
A transformação genética de citros, com genes de interesse
agronômico, já tem sido realizada, embora, ainda existam poucos genes
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disponíveis para essa finalidade. Destacam-se os trabalhos que utilizaram o
gene que codifica a capa proteica do vírus da tristeza (Gutiérez-E. et al., 1997;
Dominguez et al., 2000; Yang et al., 2000), o gene HAL2, que confere tolerância
à salinidade (Cervera et al., 2000), os genes LFY e AP1, que promovem
iniciação floral (Peña et al., 2001) e o gene ACS1, que regula a síntese de
etileno (Wong et al., 2001).
Ressalta-se, no entanto, que a transformação genética de citros
ainda enfrenta algumas dificuldades. Dentre estas, destacam-se o elevado
número de plantas escape, a baixa eficiência no processo de transferência
gênica, a obtenção de plantas quiméricas, as dificuldades de enraizamento das
brotações obtidas, a relação cultivar-dependente com as linhagens de
Agrobacterium e o longo período de juvenilidade (Fleming et al., 2000).
Diversos autores têm buscado superar essas limitações. Desta
forma, tem-se recomendado um maior tempo de exposição dos explantes à
canamicina, visando diminuir o número de plantas escape (Peña et al., 1995a).
Entretanto, o elevado tempo de exposição à canamicina tem inibido a
regeneração de brotações (Gutiérrez-E. et al., 1997). A utilização de outros
antibióticos mais fortes também não tem apresentado resultados satisfatórios
(Peña et al., 1997).
Visando aumentar a eficiência na transferência gênica, diversos
trabalhos têm utilizado compostos fenólicos, principalmente acetoseringona, no
meio de co-cultivo obtendo sucesso na infecção com Agrobacterium (Cervera et
al., 1998a; Luth & Moore, 1999; Bond & Roose, 1998). Porém, outros trabalhos
não o obtiveram (Peña et al., 1995a). Com este mesmo objetivo, solução de
células nutridoras de tomate utilizada em papel de filtro sobre o meio de cocultivo (Peña et al., 1997), bem como a utilização de meio de co-cultivo rico em
auxinas (Cervera et al., 1998b) aumentou a eficiência de transformação
genética em lima ácida ‘Galego’ e citrange ‘Carrizo’, respectivamente. Os
reguladores vegetais, principalmente as auxinas, exercem papel importante na
indução de células competentes à transformação. Isto se deve, possivelmente,
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ao aumento na desdiferenciação celular com consequente indução na divisão e
diferenciação celular. Portanto, reguladores vegetais que induzem a divisão
celular são mais propensos à transformação, quando comparados com aqueles
que não apresentam esta capacidade (Sangwan et al., 1992).
A dificuldade de enraizamento de plantas transgênicas tem sido
superada com a realização de microenxertia in vitro de seus ápices
meristemáticos em plântulas de porta-enxertos germinadas in vitro (Peña et al.,
1995a). Apesar de superar o problema do enraizamento, essa técnica tem
dificultado o trabalho em virtude da introdução de mais uma etapa no protocolo
(Pérez-Molphe-Balch & Ochoa-Alejo, 1998).
A influência da espécie ou cultivar na eficiência de transformação
tem sido, muitas vezes, reportado. Embora já existam plantas transgênicas em
diferentes espécies de citros, Poncirus trifoliata e os híbridos correlatos têm
apresentado os mais altos índices de eficiência na transformação, quando
comparados com outras espécies de citros (Gutiérrez-E. et al., 1997). Por outro
lado, as laranjas doces (Citrus sinensis L. Osbeck) são citadas como as mais
recalcitrantes no processo de transformação genética (Moore et al., 1992).
Para superar o problema da juvenilidade dos explantes, Cervera et
al. (1998b) utilizaram explantes oriundos de plantas adultas da laranja
‘Pineapple’, obtendo florescimento das plantas transgênicas em 14 meses.
Peña et al. (2001), utilizando os genes LFY e AP1, conseguiram florescimento
de

plantas

transgênicas

de

citrange

‘Carrizo’

em

16

e

13

meses,

respectivamente.
Embora o Brasil ocupe a primeira posição na produção mundial de
citros, ainda carece de técnicas adequadas de cultura de tecidos para os
principais cultivares de laranjas doce utilizados na industrialização, bem como
para os principais porta-enxertos utilizados na citricultura brasileira. Este fato
tem restringido a obtenção de plantas transgênicas para os cultivares
adaptados às condições agroecológicas desse país. Vale ressaltar, que os
trabalhos de transformação genética de cultivares utilizados no Brasil iniciaram-
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se bem recentemente, tendo como pioneiras as seguintes instituições: Escola
Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” (USP/ESALQ), Centro de Energia
Nuclear

na

Agricultura

(CENA/USP),

Centro

Avançado

de

Pesquisa

Tecnológica dos Agronegócios de Citros “Sylvio Moreira” do Instituto
Agronômico de Campinas (IAC) e o Instituto Agronômico do Paraná (IAPAR).
A transformação genética é dependente de um sistema de
regeneração de plantas in vitro através de técnicas de cultura de tecidos.
Portanto, o conhecimento da morfogênese in vitro é fundamental para o
sucesso na obtenção de plantas transgênicas. Os aspectos gerais da
morfogênese in vitro e especialmente da organogênese in vitro de citros são
revistos a seguir.

2.3 Morfogênese in vitro

O processo morfogenético é resultante da divisão e diferenciação
celular organizada, que dependem, basicamente, da atividade e expressão de
determinados genes. Segundo Ramalho & Santos (1990), a cultura de tecidos
tem contribuído significativamente para o estudo da morfogênese. Entretanto,
sua principal dificuldade é identificar qual o meio de cultura mais adequado para
que ocorra a divisão e diferenciação celular, seguida da obtenção de plantas
idênticas àquela de onde a célula ou o conjunto de células foi retirado.
O processo de diferenciação celular reflete, em última análise, o
efeito de pelo menos três grupos de fatores. O primeiro é o fator genético, que
incorpora o estoque de potencialidades que pode ser expresso durante o
desenvolvimento; o segundo fator está representado pelas características
originadas durante a ontogênese; e, por último, existem as características cuja
expressão depende apenas do ambiente (Kerbauy, 1999).
Atualmente, sabe-se que as células cultivadas in vitro podem
manifestar sua totipotência, seguindo duas rotas alternativas: a) organogênese,
que conduz à diferenciação de meristemas caulinares e/ou radiculares,
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originando caules ou raízes, respectivamente; b) embriogênese somática, que
conduz à formação de embriões somáticos, seguindo as fases do embrião
zigótico, embora, obviamente, sem fecundação (Segura, 1993).
Uma das respostas mais comuns de um tecido cultivado in vitro é
a formação de calo, que depende dos seguintes estágios: desdiferenciação,
competência, indução, determinação e diferenciação em um órgão (Kerbauy,
1999). Entretanto, em certos casos, a cultura in vitro não promove a formação
de calos, mas apenas uma proliferação celular restrita às regiões seccionadas,
epidérmicas e subepidérmicas dos explantes, com formação de tecido de
cicatrização e zonas de intensa atividade meristemáticas (Floh & Handro,
1985).
Segundo

Kuneida

&

Kerbauy

(1986),

a

partir

da

zona

meristemática ou do calo o padrão de diferenciação pode conduzir a um grau
de organização morfo-anatômico peculiar, refletindo em formação de um órgão,
constituindo-se no processo denominado organogênese. Quando a formação
do órgão é decorrente de tecido do explante, ou de pequena proliferação do
mesmo, denomina-se organogênese direta. Quando ocorre a partir de células
do calo, denomina-se organogênese indireta.
A embriogênese somática é um caso particular da morfogênese,
onde a partir de tecidos do explante ou do calo, organizam-se estruturas
semelhantes aos embriões zigóticos, denominando-se embriogênese direta ou
indireta, respectivamente (Floh & Handro, 1985).
Entretanto, apesar do conhecimento atual da morfogênese in vitro,
diversos trabalhos com cultura de tecidos citam as regenerações de plantas por
organogênese ou embriogênese, sem, contudo, realizarem uma análise
criteriosa, como a histológica, para tal constatação. Para Kerbauy (1999), antes
de qualquer análise das respostas dos tecidos cultivados in vitro, devem-se
considerar algumas peculiaridades relativas a sua natureza: os explantes
podem apresentar diferentes tipos de células e graus de diferenciação, ou
serem histologicamente mais homogêneos. Essas peculiaridades podem ser
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responsáveis por diferentes respostas morfogenéticas, quando o explante é
colocado em cultura.
2.3.1 Morfogênese in vitro em espécies não cítricas

Estudos da caracterização da embriogênese somática através de
análise histológica têm sido descritos para diversas culturas. Maheswaran &
Williams (1985) constataram que a embriogênese somática de Trifolium repens
L., obtida a partir de embriões zigóticos imaturos, originava-se de células da
epiderme do hipocótilo, que proliferavam produzindo embriões somáticos sem a
intervenção de uma fase de calo. Malik & Saxena (1992) também verificaram
em diferentes espécies de Phaseolus, que a embriogênese somática, a partir de
segmentos internodais de plântulas germinadas em casa-de-vegetação,
formava-se diretamente de células subepidérmicas sem prévia formação de
calos.
Michaux-Ferrière (1992) relataram a formação de embriões
somáticos de Hevea brasiliensis (Kunth) Muell-Arg. a partir de calos formados
em intugumentos internos de sementes imaturas, que se originavam de células
perivasculares, caracterizando o processo de embriogênese somática indireta.
Chavez et al. (1995) também relatam a embriogênese somática indireta em
Ceratozamia mexicana (Miq.) Dyer, obtida a partir de calos oriundos de discos
de folhas.
Outro

estudo

foi

o

da

iniciação

do

desenvolvimento da

embriogênese somática de pecan (Carya illinoinensis (Wagenh) C. Koch)
induzida com diferentes fontes de auxinas (Rodriguez & Wetzstein, 1998). Pela
análise morfológica e anatômica concluíram que as auxinas utilizadas (NAA e
2,4D) induziram acentuada divisão celular na camada subepidérmica do
explante (cotilédone de embriões imaturos). Entretanto, importantes diferenças
foram

observadas

na

atividade

mitótica,

na

localização

das

células

embriogênicas, na continuidade epidérmica, no crescimento de calos e na
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morfologia do embrião. Além disso, constataram embriões normais (cultivados
em NAA) e anormais (cultivados em 2,4D). Nestes últimos, o meristema apical
caulinar era frenquentemente obliterado em virtude da proliferação de calos, o
que impedia o desenvolvimento normal do embrião.
Atame et al. (2000), também realizando análise histológica,
relataram que a embriogênese somática de Lycopodiella inundata (L.) Holub foi
obtida a partir de calos provinientes de ápices vegetativos e que os embriões
eram derivados de uma única célula embriogênica. Anzidei et al. (2000)
constataram que a embriogênese somática de Foeniculum vulgare Miller
apresenta origem multicelular. Estas células surgiram em calos secundários
formados na presença de 2,4-D e apresentaram citoplasma denso, núcleo
proeminente,

ausência

de

espaços

intercelulares

e

com

numerosos

plasmodesmos presentes na parede celular.
Alguns trabalhos têm constatado a embriogênese somática direta
e indireta no mesmo explante. Santos et al. (1983), estudando aspectos
histológicos da embriogênese somática de Medicago sativa L., verificaram que
havia formação de embriões diretamente de células epidérmicas únicas, bem
como a partir de calos friáveis. Isto foi verificado nos diferentes tipos de
explantes utilizados: cotilédones, hipocótilo e raízes de plântulas.
Com relação à organogênese in vitro, a mesma tem sido
caracterizada em diversos trabalhos através de análise histológica. Detrez et al.
(1988) estudaram anatomicamente a organogênese in vitro de Beta vulgaris L.
e confirmaram a formação de gemas adventícias diretamente de explantes
peciolares. Mohamed et al. (1992) também caracterizaram a organogênese in
vitro de Phaseolus vulgaris L. e Vicia faba L., a partir de nós cotiledonares e nós
primários

de

plântulas

com

14

dias,

respectivamente.

Estes

autores

constataram que as gemas adventícias formaram-se diretamente dos explantes,
sem prévia formação de calos, e originaram-se de meristemóides formados em
células subepidérmicas. Pereira et al. (2000) também confirmaram que a
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organogênese in vitro de Pothomorphe umbellata (L.) Miq. ocorreu com a
formação de gemas caulinares adventícias diretamente dos explantes foliares.
Mondal et al. (1994) identificaram, por estudos histológicos, que a
formação de gemas adventícias em segmentos de raízes de Carica papaya L.,
ocorreu a partir da diferenciação de tecidos na periferia do calo. Roussy et al.
(1996), também estudando histologicamente a organogênese em explantes
foliares de Beta vulgaris L., constataram a formação indireta de gemas
caulinares em áreas meristemáticas situadas na superfície do calo. Kelkar et al.
(1996) também verificaram que, em explantes foliares de Piper colubrinum Link,
a formação das gemas adventícias iniciou-se em agregados meristemáticos
espalhados no calo, que foram formados por células pequenas, com citoplasma
denso e núcleos evidentes.
Apezzato-da-Glória

(1998)

realizou

estudos

histológicos

da

organogênese in vitro de três espécies de leguminosas. Constatou em nós
cotiledonares, sem gemas axilares, de Glycine Max (L.) Merril que a
organogênese foi direta e a formação das gemas adventícias ocorreu em
meristemóides de origem epidérmica e subepidérmica, situados nas porções
inter

e

intracotiledonares.

Em

segmentos

de

hipocótilo

cotiledonares de Bauhinia forficata Link e Stylosantes

e

explantes

guianensis Aubl.,

respectivamente, verificou-se que a organogênese ocorreu indiretamente, onde
os meristemóides foram constituídos de células pequenas com citoplasma
denso, núcleo evidente e espalhados na superfície do calo.
Estudo anatômico da organogênese in vitro de Passiflora edulis
Sims f. flavicarpa Deg. também foi realizado (Apezzato-da-Glória et al., 1999).
Utilizaram discos de folha como explante e estudaram o efeito da luminosidade
nas condições de cultivo e do BAP adicionado ao meio de cultura MS.
Verificaram que o cultivo diretamente na luz e a presença de BAP foram
fundamentais para a formação de gemas adventícias. Estas, formaram-se a
partir de meristemóides originados de divisões celulares na camada
subepidérmica, caracterizando uma organogênese direta.
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Monteiro-Hara (2000) também estudou o cultivo in vitro de três
espécies do gênero Passiflora, a partir de segmentos cotiledonares e discos de
folhas. Constatou, através de análise histológica, a formação de gemas
adventícias e embriões somáticos no mesmo explante, quando tratados com
BAP ou TDZ, para P. edulis Sims f. flavicarpa e P. alata Ait. Entretanto, em
ambas as espécies, não houve conversão dos embriões em plantas. A
formação das gemas ocorreu a partir de proliferação de calos nas bordas dos
explantes ou diretamente a partir do explante em ambas as espécies, sendo
que as gemas de P. alata não cresceram devido à ausência de meristema
apical. Em P. suberosa L. a organogênese foi apenas indireta, formando-se a
partir do calo e com baixo número de plantas obtidas.
Tetsumura & Yukinaga (2000) estudaram anatomicamente a
organogênese em segmentos de raízes de Diospyros kaki L. Os autores
identificaram que, no início do cultivo in vitro, as raízes apresentaram uma única
camada de células epidérmicas, parênquima cortical contendo grãos de amido,
endoderme e periciclo de forma justapostas e cilindro vascular sem medula. As
gemas adventícias formaram-se da proliferação de células meristemáticas
oriundas do periciclo, que se localizaram entre os feixes do floema e xilema. As
gemas exteriorizaram-se por expansão centrífuga e apresentaram o meristema
apical bem definido e com conexão vascular com o tecido do explante. Desta
forma, constatou-se uma organogênese direta e de origem endógena.
Stipp et al. (2001) estudaram a morfogênese in vitro de Cucumis
melo L. var. inodorus a partir de segmentos cotiledonares e discos foliares. As
gemas oriundas de segmentos cotiledonares foram bem formadas com
presença do meristema apical e primórdios foliares, enquanto que naquelas
oriundas dos discos foliares houve presença de primórdios foliares, mas
ausência do meristema apical. Este fato acarretou o não desenvolvimento de
plantas. No estudo da embriogênese somática, a partir de segmentos
cotiledonares, constatou-se um elevado número de embriões. Entretanto, houve
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alto número de embriões sem desenvolvimento do meristema apical caulinar, e
consequente baixa conversão de plantas.
2.3.2 Morfogênese in vitro de citros: ênfase à organogênese

A cultura dos citros tem sido bastante estudada no referente ao
desenvolvimento de protocolos de cultura de tecidos. Os primeiros trabalhos
envolvendo cultura de tecidos em citros iniciaram-se na década e 50 (Schroeder
& Spectro, 1957; Gautheret, 1959). Entretanto, avanços mais significativos
foram constatados com o desenvolvimento dos meios de cultura MS
(Murashigue & Skoog, 1962) e MT (Murashige & Tucker, 1969).
Ao longo desses anos até a atualidade, os estudos de cultura de
tecidos em citros têm proporcionado a regeneração de plantas para todos os
sistemas de cultivo in vitro, tais como a cultura de calos (Kochba et al., 1982),
cultura de células em suspensão (Cabasson et al., 1995), indução da
embriogênese somática (Kunitake et al., 1991; Ricci, 2002), indução da
organogênese (Pérez-Molphe-Balch & Ochoa-Alejo, 1997) e o isolamento e
cultivo de protoplastos (Grosser & Gmitter Junior, 1990; Mourão Filho, 1995;
Mendes, 1999; Benedito et al. 2000; Mendes-da-Glória et al., 2000; Costa,
2001).
A regeneração de plantas cítricas in vitro a partir de organogênese
ou embriogênese somática tem sido reportada em alguns trabalhos. Cabasson
et al. (1995) caracterizaram histologicamente o processo de embriogênese
somática a partir de células em suspensão de Citrus deliciosa. Os autores
constataram que o desenvolvimento de embriões globulares ocorreu apenas
nos meios de cultura que contiveram sacarose ou galactose. Entretanto, os
embriões formados em meio com sacarose não prosseguiram o seu
desenvolvimento.
Tomaz et al. (2001) estudaram o efeito de diferentes fontes de
carbiodratos e a histodiferenciação de embriões somáticos de Citrus spp., a
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partir de cultura de calos. Constataram a presença de embriões normais,
passando pelos estágios globular, coração, torpedo e cotiledonar. Além disso,
os cortes histológicos mostraram os ápices caulinar e radicular em conexão
através do procâmbio. Esses embriões converteram-se naturalmente em
plantas. Entretanto, alguns embriões apresentaram-se mal formados, com
diversas anormalidades, destacando-se a proliferação celular na região do
meristema apical caulinar, alongamento do eixo embrionário e ausência de
protoderme contínua. Estes embriões não se converteram em plantas. Os
autores relataram ainda que a embriogênese somática em Citrus é dependente
da espécie ou cultivar, bem como da fonte de carbiodrato utilizada no meio de
cultura.
A organogênese in vitro de citros tem sido descrita para diversas
espécies e cultivares. A necessidade de maximizar o número de plantas
regeneradas com a manutenção da fidelidade genética contribuiu para uma
ampla diversificação das condições do cultivo in vitro. Assim, diferentes tipos de
explantes, meios de cultura e condições ambientais são reportados.
A regeneração de plantas cítricas, através de organogênese in
vitro, tem sido descrita a partir de diferentes explantes tais como segmentos de
raízes (Bhat et al., 1992), segmentos de folhas (Chatuverdi & Mitra, 1974),
segmento internodal (Barlass & Skene, 1982; Moore, 1985; Durán-Vila et al.,
1989; Pérez-Molphe-Balch & Ochoa-Alejo et al., 1997), segmentos de embrião
somático (Cristofani, 1991) e segmentos de epicótilo ( Goh et al., 1995; Maggon
& Shigh, 1995; Ghorbel et al., 1998; Bordón et al., 2000). Todavia, a proporção
de explantes responsivos tem sido, algumas vezes, muito baixa e o processo
morfogenético tem sido completamente caracterizado em poucos trabalhos.
Um dos primeiros protocolos de regeneração de plantas in vitro de
citros, através de organogênese, visando obtenção de plantas livres de vírus foi
desenvolvido por Grinblat (1972). Este autor utilizou como explantes,
segmentos de caule (0,5 cm) de plantas de Calamondin (Citrus madurensis L.)
germinadas in vitro, com seis semanas de idade. A máxima indução de gemas
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adventícias foi obtida utilizando-se o meio de cultura MS acrescido de 10 mg.L -1
de BAP, 0,1 mg.L -1 de NAA e 500 mg.L -1 de extrato de malte. As brotações
foram enraizadas em meio de cultura MS suplementado com 0,1 mg.L -1 de NAA
e 500 mg.L -1 de extrato de malte ou em meio de cultura MS na ausência de
reguladores vegetais.
Sauton et al. (1982), também com o objetivo de obter plantas
livres de vírus, induziram a organogênese in vitro a partir de segmentos de
raízes em laranja ‘Trovita’ (Citrus sinenesis L. Osbeck), limão ‘Eureka’ (Citrus
limon L.), Poncirus trifoliata e citrange ‘Troyer’ (Citrus sinenesis x Poncirus
trifoliata). Os explantes foram incubados em meio de cultura MS líquido
variando as concentrações dos componentes vitamínicos. Posteriormente, os
explantes foram transferidos para meio MS sólido suplementado com 1,0 mg.L -1
de BAP e 0,1 mg.L -1 de 2,4-D. Regeneração de brotações, por organogênese
direta e indireta, foi obtida para as variedades estudadas, exceto para a laranja
‘Trovita’.
Regeneração de plantas a partir de tecidos adultos, com a
finalidade de evitar as características de juvenilidade associadas às plantas
provinientes de embriões somáticos, também tem sido reportada (Barlass &
Skene, 1982). Os autores utilizaram como explantes segmentos nodal e
internodal e ápices caulinares de citrange ‘Carrizo’, Poncirus trifoliata, tangerina
‘Cleópatra’ (Citrus reshni Hort. Ex Tan.), limão ‘Cravo’ (Citrus limonia L. Osbeck)
e laranja ‘Symons’ (Citrus sinensis L. Osbeck). Os explantes foram introduzidos
em meio de cultura MS, variando-se as concentrações de BAP. Houve resposta
apenas em citrange ‘Carrizo’ (ápice caulinar e segmento nodal) e em laranja
‘Symons’ (segmento nodal), quando cultivados no meio MS suplementado com
2,25 mg.L -1 de BAP.
Edriss & Burger (1984) estabeleceram um método de propagação
in vitro para citrange ‘Troyer’. Estes autores estudaram diferentes tipos de
explantes: segmentos de epicótilo (1,0 cm), segmentos de raízes (1,0 cm) e
meristemas de raízes (0,1-0,3 mm) de plântulas germinadas in vitro. Brotações
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foram obtidas a partir de segmentos de epicótilo, quando cultivados em meio
MS suplementado com 0,5 mg.L -1 de BAP e 0,1 mg.L -1 de NAA, enquanto que
nos outros tipos de explantes ocorreram apenas a formação de calos. O
enraizamento das brotações deu-se em meio MS com 2,0 mg.L -1 de NAA, com
formação de raízes a partir de quatro semanas.
A indução da formação de gemas adventícias, em segmentos de
epicótilo e de raízes de plântulas de laranja ‘Valência’ (Citrus sinensis L.
Osbeck) germinadas in vitro, foi realizada por Burger & Hackett (1986). Para
isto, utilizaram o meio de cultura MT suplementado com 2,0 mg.L -1 de BAP e
variaram a concentração de NAA (0,02; 0,2 ou 2,0 mg.L -1). A combinação 2,0
mg.L -1 de BAP com 0,2 mg.L -1 de NAA mostrou-se mais eficiente na formação
de gemas em ambos os tipos de explantes. Entretanto, observou-se que nessa
combinação existiu um gradiente para potencial de formação de gemas, onde
os segmentos mais próximos do nó cotiledonar apresentaram maior número de
gemas. Concluiu-se que substâncias promotoras da formação de gemas
adventícias provenientes dos cotilédones poderiam ser responsáveis por esse
gradiente.
Sim et al. (1989) estudaram a micropropagação de Citrus mitis
Blanco através de diferentes tipos de explantes em plântulas germinadas in
vitro e plantas adultas. Nas plântulas germinadas in vitro os explantes foram
segmentos de epicótilo (proximal, medial e distal do nó cotiledonar), folhas
(inteiras com pecíolo alado, pecíolo alado, extremidade proximal e extremidade
distal), gema apical e segmento nodal, enquanto que nas plantas adultas
utilizaram segmentos de folhas, gema apical e segmento nodal oriundos de
brotações novas com 5,0 cm de comprimento. Todos os explantes foram
cultivados em meio de cultura MS variando as concentrações de BAP (0,0; 0,5;
1,0; 2,0; 5,0 ou 10,0 mg.L -1). A indução da organogênese em segmentos de
epicótilo e folhas de plântulas germinadas in vitro foi maior com a utilização de
0,5 e 2,0 mg.L -1 de BAP, respectivamente. Entretanto, não se verificou efeito de
gradiente para os referidos explantes. Nas folhas oriundas de plantas adultas,
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não ocorreu indução de organogênese em todas as concentrações de BAP
utilizadas. Os explantes gema apical e segmento nodal regeneraram brotações,
tanto naqueles de plantas juvenis como adultas. As brotações obtidas foram
enraizadas em meio MS líquido suplementado com 0,1-0,5 mg.L -1 de IBA.
Indução da organogênese in vitro em três espécies de citros,
laranja ‘Pineapple’, lima ácida ‘Galego’ e cidra (Citrus medica L.) também foi
reportada (Durán-Vila et al., 1989). Os autores utilizaram segmentos internodais
de plantas juvenis mantidas em casa-de-vegetação. A máxima indução de
gemas adventícias, nos explantes de laranja ‘Pineapple’ e cidra, foi obtida
quando cultivou-se em meio MS adicionado com 3,0 mg.L -1 de BAP, enquanto
que para os explantes de lima ácida ‘Galego’, isto aconteceu quando se
adicionou 1,0 mg.L -1 de BAP. O maior percentual de enraizamento das
brotações foi obtido com 10,0 mg.L -1 e 3,0 mg.L -1 de NAA no meio MS, para
laranja ‘Pineapple’ e lima ácida ‘Galego’, bem como cidra, respectivamente.
Simões et al. (1991) estudaram a ontogênese das brotações
adventícias de laranja ‘Pera’ (Citrus sinensis L. Osbeck) em diferentes tipos de
explantes (internódio completo, lâmina epidérmica, casca, cilindro central e
rejunção da casca com o cilindro central). Estes explantes foram extraídos de
brotações novas (15-20 cm) de plantas juvenis mantidas em casa-devegetação. Todos os explantes foram cultivados em meio MS suplementado
com 500 mg.L -1 de extrato de malte e 0,3 mg.L -1 de BAP. O explante “casca” foi
aquele que iniciou primeiro o calejamento e a formação de gemas. Além disso,
proporcionou o maior número de brotações por explante.
O efeito da temperatura e da radiação fotossintética na
morfogênese in vitro de explantes de laranja ‘Pineapple’ também foi estudado
(Durán-Vila et al., 1992). Utilizaram-se segmentos internodais de plantas juvenis
mantidas em casa-de-vegetação, que foram cultivados em meio de cultura MS
suplementado com 3,0 mg.L -1 de BAP. A faixa ótima de temperatura para a
regeneração de brotos foi de 21 a 30 ºC. Além disso, a incubação dos explantes

28

no escuro aumentou a regeneração de gemas e brotações e a consequente
conversão em plantas.
Bhat et al. (1992) induziram a organogênese in vitro em
segmentos de raízes de lima ácida ‘Kagzi’ (Citrus aurantifolia (Chrism.) Swing).
Raízes de brotações in vitro oriundas de segmentos nodal de plantas adultas
foram utilizadas como fonte de explantes. Segmentos de raízes (0,5 cm) foram
cultivados em meio de cultura MS líquido suplementado com diferentes
concentrações de BAP (0,0; 0,2; 0,5; 1,0; 5,0 ou 10,0 mg.L -1) e combinações de
BAP (0,2; 5,0 e 10,0 mg.L -1) com AIA (0,0; 0,1 e 0,2 mg.L -1). Em todos os
tratamentos possíveis, a regeneração de brotações foi baixa, não havendo
diferença significativa entre eles. Entretanto, ocorreram diferenças qualitativas
nas brotações, sendo que aquelas obtidas nas concentrações 5,0 e 10,0 mg.L -1
de BAP não enraizaram.
Regeneração de plantas in vitro de toranja (Citrus grandis
Osbeck), por diferentes caminhos morfogênicos, também foi obtida (Goh et al.,
1995). Distintos explantes, como segmentos de epicótilo (4-5 cm), segmentos
de raízes (1,5 cm), segmentos de cotilédones (4x4 mm2), secções de folhas
(8x8 mm2), segmentos nodais (5 mm) e gemas apicais (5 mm), oriundos de
plântulas germinadas in vitro foram utilizados. Os segmentos de epicótilo foram
classificados em distal, medial e proximal em relação ao nó cotiledonar.
Observou-se que 84% dos segmentos distais formaram brotações, quando
cultivados em meio de cultura MS com 0,5 mg.L -1 de BAP, e 83% dos
segmentos medial e proximal formaram brotações, quando cultivados na
ausência de BAP. Neste caso, não se verificou efeito de gradientes para a neoformação de gemas. Os segmentos de raízes cultivados em meio MS com 0,2
mg.L -1 de BAP apresentaram 71% de explantes com brotações. Segmentos de
cotilédones e secções de folhas formaram apenas calos, enquanto que
segmento nodal e gema apical formaram múltiplas gemas até a concentração
1,0 mg.L -1 de BAP, a partir da qual verificou-se um efeito inibitório na formação
das mesmas.
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Maggon & Singh (1995) induziram organogênese in vitro da
laranja ‘Mousambi’ (Citrus sinensis L. Osbeck) em segmentos de epicótilo e
hipocótilo

oriundos

de

plântulas

germinadas

in

vitro. Os efeitos de

concentrações isoladas de BAP e combinadas com ABA, adicionadas ao meio
de cultura MS foram estudados. No efeito isolado do BAP, a concentração 2,0
mg.L -1 foi aquela de melhor resposta com 88% (14,0 brotações por explante) e
71% (7,0 brotações por explantes) de explantes responsivos em segmentos de
epicótilo e hipocótilo, respectivamente. A combinação de 2,0 mg.L -1 de BAP
com 0,2 mg.L -1 de ABA apresentou 85% (40,0 brotações por explante) e 100%
(60,0 brotações por explante) de explantes responsivos em segmentos de
epicótilo e hipocótilo, respectivamente. Entretanto, estas brotações não
apresentaram crescimento futuro quando foram transferidas para o meio básico
MS. Os autores atribuíram que o não desenvolvimento dessas brotações,
deveu-se ao fato das gemas tornarem-se dormentes em virtude da presença do
ABA utilizado no meio de cultura para indução das brotações.
Organogênese direta em segmentos de epicótilo de lima ácida
‘Galego’ e tangerina ‘Monica’ (Citrus reticulata Blanco) também foi induzida
(Pérez-Molphe-Balch & Ochoa-Alejo, 1997). O melhor sistema de regeneração
foi obtido utilizando-se segmentos de epicótilo cortados longitudinalmente, com
a superfície do corte em contato com o meio de cultura (MS suplementado com
7,5 mg.L -1 de BAP e 1,0 mg.L -1 de NAA) e nas condições de incubação de 21
dias no escuro e 29 dias na luz (fotoperíodo de 16-h e 54 µmol.m-2.s-1 de
intensidade luminosa). Nestas condições obteve-se 96% (7,8 brotações por
explante) e 88% (5,1 brotações por explante) de explantes responsivos para as
respectivas espécies estudadas. O índice de enraizamento das brotações foi de
70%, utilizando-se o meio de cultura MS com NAA (0,5-1,0 mg.L -1) ou IBA (0,51,0 mg.L -1).
Ghorbel et al. (1998) obtiveram regeneração de plantas inteiras,
por organogênese in vitro de pomelo, laranja azeda e Citrus macrophylla
Wester. Os explantes foram segmentos internodais (1,0 cm), oriundos de
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plantas juvenis mantidas em casa-de-vegetação, cortados longitudinalmente e
incubados com a superfície cortada em contato com o meio de cultura. Os
mesmos foram mantidos por dez semanas no escuro e posteriormente
transferidos para fotoperíodo de 16-h e 48 µmol.m-2.s-1 de intensidade luminosa.
O melhor resultado para indução de brotações foi obtido no meio de cultura MS
suplementado com 1,0 mg.L -1 de BAP, com 70% (4,1 brotações por explante),
60% (1,5 brotações por explante) e 70% (9,9 brotações por explante) de
explantes responsivos, nas respectivas espécies estudadas. Apenas as
brotações de Citrus macrophylla Wester enraizaram, com eficiência de 84%, e
16% dessas plantas sobreviveram após o transplantio para solo. O problema do
baixo enraizamento foi superado com a realização de microenxertia, com
eficiência de pegamento de 51, 60 e 94% e sobrevivência após transplantio de
90, 100 e 100%, repectivamente, para as espécies estudadas.
Estudos da resposta morfogenética para segmentos de epicótilo
de citrange ‘Troyer’ em função do adicionamento de reguladores vegetais no
meio de cultura, bem como das condições de incubação foram realizados
(Moreira-Dias et al., 2000). Os explantes foram introduzidos no meio de cultura
na posição vertical com a extremidade basal inserida (2-3 mm) no meio de
cultura. Houve regeneração de brotações em ambas as extremidades (basal e
apical). Na extremidade apical ocorreu organogênese direta, enquanto que na
extremidade basal a via de regeneração foi por organogênese indireta, devido à
prévia formação de calos. O melhor resultado para o número de brotações por
explante foi obtido na extremidade basal com 7,9 brotações, quando cultivados
no meio de cultura MS suplementado com 1,0 mg.L -1 de BAP e 0,1 mg.L -1 de
NAA e incubados diretamente na luz por 45 dias.
Bordón et al. (2000) induziram a organogênese in vitro em
segmentos de epicótilo de diferentes porta-enxertos de citros: citrange ‘Troyer’,
laranja azeda, Citrus macrophylla Wester, tangerina ‘Cleópatra’ e laranja
‘Comuna’ (Citrus sinensis L. Osbeck). Os segmentos cultivados horizontalmente
no meio de cultura MS, suplementado com 1,0 mg.L -1 de BAP e 0,1 mg.L -1 de
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NAA, apresentaram a melhor resposta, com 100% (5,4 brotações por explante),
18% (0,8 brotação por explante), 12% (1,0 brotação por explante), 14% (1,4
brotação por explante) e 77% (1,0 brotação por explante) de explantes
responsivos na exterimade apical, para as respectivas espécies estudadas.
Neste caso, os explantes apresentaram organogênese indireta em citrange
‘Troyer’, com as gemas formadas na superfície do calo, e organogênese direta
nas outras espécies, com as gemas formadas na zona cambial. Na extremidade
basal dos explantes a regeneração foi extremamente baixa 0,4; 0,5; 0,0; 0,0 e
1,0 brotação por explante, respectivamente, para as espécies estudadas.
Poucos estudos de organogênese in vitro para os principais
cultivares do Brasil foram realizados. Schmildt et al. (2000) estudaram o efeito
do floroglucinol na reação morfogênica in vitro de segmentos internodais de
laranja ‘Pera’, visando aumentar a eficiência no enraizamento das brotações.
Os segmentos foram obtidos de plantas, com quatro anos de idade, cultivadas
em casa-de-vegetação. Os mesmos foram seccionados longitudinalmente,
separados em casca e cilindro central e cultivados em meio de cultura MS
suplementado com 0,3 mg.L -1 de BAP e variando as concentrações de
floroglucinol (0,0; 30,0; 60,0, 90,0 e 120 mg.L -1). No explante casca houve
formação de gemas adventícias em todas as concentrações de floroglucinol
testadas, embora o número de brotações por explante tenha decrescido com o
aumento da concentração de floroglucinol. No explante cilindro central foi baixo
o percentual de explantes responsivos. As brotações foram transferidas para
meio de enraizamento (MS + 87,6 g.L -1 de sacarose + 0,09 mg.L -1 de NAA). O
efeito do floroglucinol no enraizamento das brotações foi linear positivo, pois
aumentou de 60% na ausência deste para quase 90% na sua mais alta
concentração.
Moura et al. (2001) avaliaram o efeito do BAP na organogênese in
vitro da laranja ‘Pera’ e limão ‘Cravo’. A utilização de 1,0 mg.L -1 adicionado ao
meio de cultura MT + 25,0 g.L -1 de sacarose proporcionou a melhor resposta
organogenética na laranja ‘Pera’, com 85% de explantes responsivos e 2,53
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brotações por explante. Para o limão ‘Cravo’, a melhor concentração adicionada
ao citado meio de cultura foi de 2,5 mg.L -1, em que obteve-se 62,5% de
explantes responsivos e 2,0 brotações por explante. Todas as brotações
obtidas foram transferidas para meio de enraizamento (MT + 25,0 g.L -1 de
sacarose + 0,5 mg.L -1 de carvão ativado + 1,0 mg.L -1 de NAA), onde alcançouse índice de enraizamento de 80% e 75% para limão ‘Cravo’ e laranja ‘Pera’,
respectivamente.
Trabalhos visando a regeneração de plantas in vitro em cultivares
utilizados no Brasil, a partir de explantes meristemáticos, têm sido reportados,
destacando-se os relacionados a explantes de gemas axilares e de gemas
apicais. Neste sentido, existem relatos do desenvolvimento de protocolos in
vitro para laranja ‘Valência’ (Pasqual & Ando, 1989a), Poncirus trifoliata
(Pasqual & Ando, 1989b; Nagao et al., 1996), laranja ‘Pêra’ (Otoni & Teixeira
1991) e tangerina ‘Sunki’ (Citrus sunki Hort ex Tan.) (Moreira et al., 1998).
Segmentos de epicótilo e segmentos internodais representam os
principais explantes utilizados na regeneração de plantas em trabalhos de
transformação genética via Agrobacterium tumefaciens para citros (Moore et al.,
1992; Peña et al., 1995a; Gutiérrez-E. et al., 1997; Cervera et al., 1998b).
Entretanto, o processo morfogenético das brotações não tem sido caracterizado
por análise histológica.
Alguns trabalhos relatam que a origem da formação das brotações
é resultado de morfogênese direta (Moore et al., 1992; Goh et al., 1995; PérezMolphe-Balch & Ochoa-Alejo, 1997) ou de morfogênese indireta através da
prévia formação de calos (Barlass & Skene, 1982; Edriss & Burger, 1984).
Recentemente, Moreira-Dias et al. (2000) relataram a origem da formação das
brotações em segmentos de epicótilo de citrange ‘Troyer’, por organogênese
direta e indireta no mesmo explante.
A caracterização histológica da organogênese in vitro em citros foi
raramente realizada. Neste sentido, Simões et al. (1991), estudando a
ontogênese de brotações adventícias de laranja ‘Pera’, constataram que em
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todos os explantes utilizados (internódio completo, lâmina epidérmica, casca,
cilindro central e rejunção da casca com o cilindro central) a organogênese foi
indireta. Nos explantes internódio completo, casca e rejunção da casca com o
cilindro central a formação de calos iniciou-se a partir da faixa cambial,
enquanto que na lâmina epidérmica e no cilindro central o calo formou-se por
desdiferenciação de tecidos, respectivamente, das células do córtex e dos raios
xilemáticos. Além disso, verificaram que o explante casca foi aquele que
apresentou o maior número de gemas e brotações.
Bhat et al. (1992) também caracterizaram a morfogênese in vitro
de lima ácida ‘Kagzi’. Utilizaram segmentos de raízes (0,5 cm de comprimento)
cultivados sobre papel de filtro em meio de cultura MS líquido, suplementado
com diferentes concentrações de BAP e AIA. Embora a regeneração de
brotações em todos os meios de cultura tenha sido baixa, a organogênese foi
direta e as brotações originaram-se endogenamente a partir de zonas
meristemáticas formadas no periciclo.
Análise histológica para caracterização da morfogênese em
segmentos de epicótilo de citrange ‘Troyer’ foi realizada por Garcia-Luiz et al.
(1999). Constatou-se que em função da orientação do explante no meio de
cultura, a resposta morfogenética pode seguir percursos distintos. Assim,
verificaram que quando o explante foi introduzido verticalmente no meio de
cultura, seguindo a polaridade do segmento, a formação das gemas na
extremidade apical ocorria por organogênese direta a partir de zonas
meristemáticas oriundas da divisão periclinal de células do câmbio vascular. Já
na extremidade basal, em contato com o meio de cultura, a origem das gemas
ocorria em zonas meristemáticas formadas na superfície do calo, que se
originou por sucessivas divisões das células cambiais, caracterizando uma
organogênese indireta. Quando os segmentos de epicótilo foram cultivados
horizontalmente no meio de cultura, verificou-se maior número de gemas
formadas em ambas as extremidades e a origem das mesmas ocorreu em
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zonas meristemáticas distribuídas na superfície do calo, o qual originou-se a
partir do cambio vascular, caracterizando uma organogênese indireta.
Diante do exposto, fica evidente a grande variação das condições
de cultivo in vitro utilizadas para as distintas espécies e cultivares de citros. Este
fato reforça que o cultivo in vitro é cultivar-dependente. Assim, os estudos de
tipos de explantes, meios de cultura e condições de cultivo visando a
organogênese in vitro devem ser otimizados para os cultivares estudados.
2.4 Considerações finais

A importância econômica e social das frutas cítricas no contexto
mundial

tem

estimulado

o

desenvolvimento

de

pesquisas

visando,

principalmente, a melhoria da qualidade dos frutos e o lançamento de
variedades resistentes e/ou tolerantes a pragas e doenças, com o intuito de
aumentar o seu poder de competitividade e de atender à demanda do mercado
mundial.
O melhoramento genético convencional dos citros necessita da
incorporação de novas técnicas, como as biotecnológicas, para atingir os seus
objetivos de forma mais rápida e eficiente. Neste sentido, os programas de
melhoramento genético em citros vêm, a partir da década de 80, utilizando os
avanços da biologia molecular e aprimorando técnicas, que têm sido
incorporadas como ferramentas de auxílio para a obtenção de novas
variedades com características desejáveis.
A hibridação somática e, mais recentemente, a transformação
genética representam os maiores avanços da biotecnologia no auxílio ao
melhoramento genético dos citros. Entretanto, a eficiência de transformação
genética ainda é baixa para algumas espécies e cultivares estudados e a
maioria dos estudos utilizou explantes com características juvenis, o que não
permite a avaliação precoce dos parâmetros horticulturais das plantas
modificadas geneticamente. Além disso, constatou-se a necessidade de
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pesquisas com transformação genética em espécies ou cultivares de citros
adaptados às condições agroecológicas do Brasil, que é o maior produtor
mundial.
Para estabelecimento de protocolos de transformação genética,
torna-se necessário a definição prévia de sistema de regeneração de plantas in
vitro. Fica evidente, pela literatura científica consultada, que os sistemas de
regeneração in vitro devem ser otimizados para cada espécie ou cultivar
utilizado, pois suas características genéticas determinam respostas distintas
quando submetidos às mesmas condições de cultivo. Aliado a isto, poucos
trabalhos com esta finalidade para os cultivares plantados no Brasil têm sido
conduzidos.
A análise criteriosa da literatura científica revela que o estudo
anatômico da morfogênese in vitro é fundamental para caracterizar a rota
morfogenética. Além disso, a identificação e a localização das células
morfogênicas poderão ser fundamentais no aumento da eficiência da
transformação genética, principalmente no sistema de transferência gênica via
Agrobacterium.
Assim, tornam-se de grande importância investigações científicas
direcionadas à otimização do processo de organogênese in vitro, da
caracterização histológica da morfogênese in vitro e do estabelecimento de
protocolos de transformação genética para citros, principalmente em explantes
de tecidos adultos. Estas investigações poderão contribuir significativamente
para melhoria das qualidades agronômicas dos cultivares utilizados no Brasil, e,
desta forma, assegurar a posição de destaque deste país na produção mundial
de citros.

3 OTIMIZAÇÃO DO PROCESSO DE ORGANOGÊNESE IN VITRO E
REGENERAÇÃO DE PLANTAS EM Citrus sinensis E Citrus limonia

Resumo

Com o desenvolvimento de novas técnicas biotecnológicas, é
possível a introdução no genoma vegetal de genes de outras plantas ou outros
organismos pela transformação genética. Entretanto, um dos principais
requisitos para o sucesso desta técnica é a existência prévia de uma
metodologia eficiente de regeneração de plantas in vitro. O objetivo deste
trabalho foi definir protocolos de regeneração de plantas, via organogênese,
para as laranjas ‘Natal’, ‘Valência’ e ‘Hamlin’ (Citrus sinensis L. Osbeck), e
limão ‘Cravo’ (Citrus limonia L. Osbeck). Sementes sem tegumentos foram
germinadas in vitro durante três semanas no escuro e uma semana sob
fotoperíodo de 16-h (40 µmol.m-2.s-1 de intensidade luminosa), a 27 ± 2 ºC. Para
indução das brotações, segmentos de epicótilo foram cultivados no meio de
cultura MT (25 g.L -1 de sacarose) suplementado com 0,0; 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5;
3,0; 3,5; 4,0 e 4,5 mg.L -1 de BAP. Para enraizamento, foram utilizados os meios
MT + 1,0mg.L -1 de NAA, MT + 1,0 mg.L -1 de IBA e MT na ausência de auxina. A
combinação de 1,0 mg.L -1 de BAP, utilizada na fase de indução de brotações,
com 1,0 mg.L -1 de IBA, utilizada na fase de enraizamento, permitiu regeneração
de plântulas com melhor índice de enraizamento nos três cultivares de laranjas
doce. A utilização de 0,5-2,5 mg.L -1 de BAP na fase de indução de brotações,
com 1,0 mg.L -1 de IBA na fase de enraizamento assegurou regeneração de
plântulas com melhores índices de enraizamento para o limão ‘Cravo’. Os
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protocolos de organogênese desenvolvidos neste trabalho podem ser utilizados
em experimentos de transformação genética envolvendo esses cultivares.
Summary

Exogenous genes can be introduced in plants by genetic
transformation techniques. However, an efficient tissue culture system with high
rates of plant recovery is necessary for the success of this technique. This work
aimed to define organogenesis and plant regeneration protocols for sweet
orange cultivars Natal, Valencia and Hamlin (Citrus sinensis L. Osbeck) and
Rangpur lime (Citrus limonia L. Osbeck). Seeds, without teguments were
germinated in vitro and mantained in the dark for three weeks, followed by one
week at 16-h photoperiod (40 µmol.m-2.s-1) and 27 ± 2 ºC. Organogenesis was
induced by culturing epicotyl segments in MT medium with 25 g.L -1 sucrose and
different concentrations of BAP (0.0; 0.5; 1,0; 1.5; 2.0; 2.5; 3.0; 3.5; 4.0 or 4.5
mg.L -1). For rooting, shoots were transferred to MT medium with either NAA or
IBA (1.0 mg.L -1) or absence of auxin. The best results were obtained with 1.0
mg.L -1 BAP for bud induction and 1 mg.L -1 IBA for rooting for all three sweet
orange cultivars. The use of 0,5 – 2,5 mg.L -1 BAP followed by 1.0 mg.L -1 IBA
was the best growth regulator combination for bud induction and rooting,
respectively, for Rangpur lime. The protocols presented in this work are suitable
for use in genetic transformation experiments of these cultivars.
3.1 Introdução

Com

o

recente

avanço

no

desenvolvimento

de

técnicas

biotecnológicas, é possível introduzir no genoma vegetal, genes encontrados
em outras plantas ou outros organismos, utilizando-se da técnica de
transformação genética. Entretanto, o sucesso na produção de plantas
transgênicas depende de alguns requisitos como a existência prévia de uma
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metodologia eficiente de cultura de tecidos e regeneração de plantas, bem
como de um sistema de transformação genética que permita a introdução de
genes eficientemente (Pérez-Molphe-Balch & Ochoa-Alejo, 1998).
Em citros, diversos trabalhos têm sido desenvolvidos para o
estabelecimento de protocolos eficientes de regeneração de plantas, via
organogênese,

visando

sua

utilização

na

transferência

de

genes

por

Agrobacterium tumefaciens. Neste sentido, Pérez-Molphe-Balch & Ochoa-Alejo
(1997), estudando o efeito de combinações de BAP e NAA, estabeleceram
protocolos de regeneração de plantas para lima ácida ‘Galego’ (Citrus
aurantifolia Christm.) e tangerina ‘Monica’ (Citrus reticulata Blanco), por
organogênese direta em segmentos internodais de plântulas germinadas in
vitro. Ghorbel et al. (1998), também estudando o efeito desses mesmos
reguladores vegetais, regeneraram plantas in vitro de pomelo (Citrus paradisi),
laranja azeda (Citrus aurantium

L.) e Citrus macrophyla Wester, via

organogênese, partindo de segmentos internodais de plantas juvenis mantidas
em casa-de-vegetação. Mais recentemente, Bordón et al. (2000), estudando o
efeito de diferentes espécies e de concentrações de BAP e NAA,
estabeleceram protocolos de regeneração de plantas através de organogênese
em segmentos de epicótilo de plântulas germinadas in vitro, para os portaenxertos laranja azeda, laranja ‘Comuna’ (Citrus sinensis L. Osbeck), tangerina
‘Cleópatra’ (Citrus reshi Hort. Ex Tan.), Citrus macrophylla Wester e citrange
‘Troyer’ (Citrus sinensis L. Osbeck x Poncirus trifoliata Raf.).
A transformação genética de citros já vem sendo descrita para
algumas espécies e híbridos tais como citrange ‘Carrizo’ (Citrus sinensis L.
Osbeck x Poncirus trifoliata Raf.) (Moore et al., 1992), Poncirus trifoliata Raf.
(Kaneyoshi et al., 1994), laranjas ‘Pineapple’ (Peña et al., 1995b) e ‘Washington
Navel’ (Citrus sinensis L. Osbeck) (Bond & Roose, 1998), lima ácida ‘Galego’
(Peña et al., 1997; Pérez-Molphe-Balch & Ochoa-Alejo, 1998), laranja azeda
(Gutiérrez-E. et al., 1997) e pomelo ‘Duncan’ (Luth & Moore, 1999). Em todos
os casos citados, utilizou-se Agrobacterium como vetor de transferência gênica
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e

explantes

de

plantas

juvenis.

Entretanto,

muitas

dificuldades

são

apresentadas na obtenção dessas plantas transgênicas, tais como: baixa
eficiência do processo de transformação, baixo índice de enraizamento das
plantas transformadas e elevado número de plantas escapes.
O presente trabalho teve como objetivo estabelecer protocolos
eficientes de regeneração de plantas, via organogênese em explantes juvenis,
para laranjas ‘Natal’, ‘Valência’ e ‘Hamlin’, que são amplamente utilizadas na
indústria citrícola brasileira, bem como para limão ‘Cravo’, principal portaenxerto utilizado no Brasil, como um requisito para obtenção de plantas
transgênicas nestes cultivares.

3.2 Material e Métodos

3.2.1 Preparo do explante

Sementes de laranjas ‘Natal’, ‘Valência’ e ‘Hamlin’ e de limão
‘Cravo’ foram extraídas de frutos maduros, retirados seus tegumentos e
posteriormente desinfestadas em solução comercial de hipoclorito de sódio
(2,5%) e água, na proporção (2:1), durante 20 minutos. Em seguida, foram
lavadas em água destilada e esterilizada (três vezes) e incubadas em tubos de
ensaio (150 x 25 mm) contendo 15 mL de meio de cultura MT (Murashige &
Tucker, 1969), suplementado com 25 g.L -1 de sacarose. A incubação foi
realizada à temperatura de 27 ± 2 °C, em ausência de luz por três semanas e,
posteriormente, sob fotoperíodo de 16-h (40 µmol.m-2.s-1), por uma semana.
Após este período, utilizou-se como explante segmentos de epicótilo com
comprimento aproximado de 1,0 cm.
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3.2.2 Indução de brotações adventícias

Os explantes foram cultivados em placa de Petri (100 x 15 mm)
contendo 20 mL de meio de cultura MT solidificado com ágar (0,8%),
suplementado com 25 g.L -1 de sacarose e diferentes concentrações de BAP:
0,0; 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0 ou 4,5 mg.L -1. O material foi cultivado a
27 ± 2 °C, sob fotoperíodo de 16-h (40 µmol.m-2.s-1), por quarenta e cinco dias,
quando foram realizadas as avaliações. As brotações obtidas foram transferidas
para meio de cultura MT + 25 g.L -1 de sacarose + 0,8% de agar + 1,0 mg.L -1 de
ácido giberélico (GA3), para promover o alongamento das mesmas, que
permaneceram nestas condições por 60 dias. O delineamento experimental
utilizado foi inteiramente casualizado, em esquema fatorial 4 x 10, com sete
repetições, sendo cada repetição constituída de uma placa de Petri contendo
oito segmentos de epicótilo. As variáveis avaliadas foram:

percentual de

explantes com brotações ≥ 1,0 cm (explantes responsivos) e número de
brotações ≥ 1,0 cm por explante.
3.2.3 Indução de enraizamento dos brotos

Brotos com altura de 2,5 a 3,0 cm foram transferidos para os
seguintes meios de cultura, visando o enraizamento: MT + 25 g.L -1 de sacarose
+ 0,8% de agar + 0,5 g.L -1 de carvão ativado, MT + 25 g.L -1 de sacarose + 0,8%
de agar + 0,5 g.L -1 de carvão ativado + 1,0 mg.L -1 de IBA e MT + 25 g.L -1 de
sacarose + 0,8% de agar + 0,5 g.L -1 de carvão ativado + 1,0 mg.L -1 de NAA. As
brotações foram cultivadas nas mesmas condições anteriores, durante 60 dias.
O delineamento experimental foi o inteiramente casualizado, em esquema
fatorial 4 x 10 x 3, com cinco repetições, sendo cada repetição constituída por
um frasco com quatro brotos. Avaliou-se o percentual de brotos que emitiram
raízes, sendo os dados transformados para (x + 0,5)1/2 e as médias comparadas
pelo teste Tukey, a 5% de probabilidade.
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3.3 Resultados e Discussão

3.3.1 Indução de brotações adventícias

Inicialmente, observou-se um intumescimento nas extremidades
dos explantes, onde ocorreu formação de múltiplas gemas adventícias a partir
do décimo-quinto dia de cultivo in vitro. Parte destas gemas não se
desenvolveu, e as avaliações foram feitas aos 45 dias de cultivo, com aquelas
que apresentavam altura superior ou igual a 1,0 cm (Figura 1a-c).
Para o percentual de explantes responsivos, ocorreu efeito
significativo para as concentrações de BAP como na interação BAP x cultivares
(Tabela 1). No referente ao efeito isolado das concentrações de BAP, 1,0 mg.L -1
foi a concentração que proporcionou o maior percentual de explantes com
brotações ≥ 1,0 cm (69,56%), sendo diferente significativamente das
concentrações 3,0, 3,5, 4,0 e 4,5 mg.L -1. Já para a interação BAP x cultivares, a
concentração 1,0 mg.L -1 promoveu os maiores percentuais de explantes
responsivos para laranjas ‘Natal’, ‘Valência’ e ‘Hamlin’, com 85,4%, 75,0 % e
71,42%, respectivamente, enquanto que para limão ‘Cravo’, não houve
diferença

significativa

entre

as

concentrações

estudadas.

Resultados

semelhantes foram encontrados por Pérez-Molphe-Balch & Ochoa-Alejo (1997),
com 96% e 88% de explantes responsivos para lima ácida ‘Galego’ e tangerina
‘Monica’, respectivamente. Entretanto, estes autores utilizaram segmentos
internodais como explante cultivados em meio MS (Murashige & Skoog, 1962)
suplementado com 7,5 mg.L -1 de BAP e 1,0 mg.L -1 de NAA.

a

c

b

d

Figura 1 – Indução de gemas adventícias e brotações enraizadas no cultivo in vitro de
segmentos de epicótilo de Citrus sinensis e Citrus limonia. a) intumescimento das
extremidades dos explantes no quinto dia de cultivo; b) múltiplas gemas adventícias no
décimo-quinto dia de cultivo, c) brotações maiores que 1,0 cm obtidas após 45 dias de
culivo; d) brotações enraizadas após 60 dias em meio de enraizamento. Barras = 1,0 cm (a,
c e d); 1,0 mm(b)

Tabela 1. Explantes responsivos e brotações (≥ 1,0 cm) por explante de laranja ‘Natal’, laranja ‘Valência’, laranja
‘Hamlin’ e limão ‘Cravo’, em função de concentrações de BAP.
CULTIVARES
laranja ‘Natal’
Explantes
BAP
-1

(mg.L )

com

laranja ‘Valência’

laranja ‘Hamlin’

limão ‘Cravo’

Média

Brotações

Explantes Brotações

Explantes Brotações

Explantes Brotações

-1

-1

-1

-1

explante

gemas

com

explante

gemas

com

explante

gemas

com

explante

gemas

Explantes
com

Brotações
-1

explante

gemas

%

nº

%

nº

%

nº

%

nº

%

nº

0,0

75,00ab

1,18ab

60,71ab

1,15 b

71,14ab

1,12 cd

35,71a

1,01 b

60,64ab

1,12 c

0,5

35,71bc

1,42ab

53,57ab

1,36ab

67,85abc

1,64 bc

39,28a

1,09ab

49,10ab

1,38 b

1,0

85,40a

1,59a

75,00a

1,76a

71,42ab

2,43 a

46,42a

1,15ab

69,56a

1,73a

1,5

51,78abc

1,27ab

51,78ab

1,53ab

64,28abcd

1,75 b

44,64a

1,25ab

53,12ab

1,45ab

2,0

42,85abc

1,42ab

51,78ab

1,23ab

60,71abcd

1,57bcd

55,35a

1,43ab

52,67ab

1,41 b

2,5

57,14abc

1,33ab

41,07ab

1,27ab

48,21abcd

1,31bcd

50,00a

1,46ab

47,60ab

1,34 bc

3,0

42,85abc

1,20ab

32,14ab

1,08 b

46,42abcd

1,19 cd

60,71a

1,57a

45,53 bc

1,26 bc

3,5

19,64 c

1,03 b

37,50ab

1,17 b

30,35 bcd

1,16 cd

62,50a

1,51ab

37,49 bc

1,22 bc

4,0

30,35 c

1,04 b

23,21 b

1,10 b

26,78 cd

1,07 d

3390a

1,12ab

28,56 bc

1,08 c

4,5

16,07 c

1,02 b

37,50 b

1,02 b

23,21 d

1,03 d

23,21a

1,01 b

24,99 c

1,02 c

Média

45,67A

1,24B

46,42A

1,27B

51,03A

1,43A

45,15A

1,28B

Médias seguidas da mesma letra minúscula na vertical e maiúscula na horizontal não diferem significativamente (Tukey 0,05).
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Com relação ao número de brotações maiores que 1,0 cm por
explante, verificou-se que houve efeito significativo para os cultivares,
concentrações de BAP e para a interação BAP x cultivares (Tabela 1). Laranja
‘Hamlin’ apresentou o maior número, com média de 1,43 brotações por explante
e diferindo significativamente dos demais cultivares. Esta resposta deve-se,
provavelmente, ao potencial genético desse cultivar e corrobora com os
resultados de Ghorbel et al. (1998) e Bordón (2000), que obtiveram diferentes
respostas para os diversos cultivares de citros estudados.
Com referência ao efeito isolado das concentrações de BAP, a
utilização de 1,0 mg.L -1 também apresentou a melhor resposta com média de
1,73 brotações por explante responsivo, diferindo significativamente de todas as
outras concentrações, exceto para 1,5 mg.L -1. Além disso, verificou-se que
concentrações acima de 1,0 mg.L -1 apresentaram efeito antagônico, com as
maiores concentrações proporcionando os menores números de brotações.
Esse efeito negativo de elevadas concentrações de BAP no número de
brotações tem sido relatado por diversos autores como Maggon & Sing (1995),
Pérez-Molphe-Balch & Ochoa-Alejo (1997), Ghorbel et al. (1998) e Moreira-Dias
et al. (2000).
A interação BAP x cultivares mostrou que 1,0 mg.L -1 continuou
sendo aquela de melhor resposta para laranjas ‘Natal’, ‘Valência’ e ‘Hamlin’,
com média de 1,59, 1,76 e 2,43 brotações por explante responsivo,
respectivamente. Entretanto, o uso de 3,0 mg.L -1 de BAP proporcionou a melhor
resposta para o limão ‘Cravo’, com 1,57 brotações por explante responsivo,
embora tenha diferido significativamente apenas das concentrações 0,0 e 4,5
mg.L -1. O número de brotações obtido neste trabalho apresenta-se inferior
àquele alcançado por Pérez -Molphe-Balch & Ochoa-Alejo (1997), com média de
7,8 brotações por explante para lima ácida ‘Galego’ e 5,1 para tangerina
‘Monica’. Todavia, o explante utilizado por esses autores foi segmento
internodal em meio de cultura acrescido de 7,5 mg.L -1 de BAP e 1,0 mg.L -1 de
NAA. Ghorbel et al (1998) obtiveram média de 4,1 brotações por explante para
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pomelo, 2,2 para laranja azeda e 9,9 para Citrus macrophylla, utilizando como
explantes segmentos internodais de plantas com 12 meses de idade, mantidas
em casa-de-vegetação, e meio de cultura acrescido de 1,0 mg.L -1 de BAP. Já
Moreira-Dias et al. (2000) encontraram a melhor resposta para a organogênese
in vitro de segmentos de epicótilo de citrange ‘Troyer’, ao adicionar 1,0 mg.L -1
de BAP e 0,1 mg.L -1 de NAA ao meio de cultura. Estes autores obtiveram média
de 10,4 gemas por explante e destas, apenas 7,2 brotações por explante se
desenvolveram.
O menor número de brotações obtido neste trabalho, quando
comparado aos dos autores mencionados anteriormente, pode ser atribuído aos
diferentes cultivares estudados e/ou ao fato daqueles autores considerarem o
número de gemas e/ou brotações por explante, independente do comprimento
das mesmas. Vale ressaltar que neste trabalho consideraram-se apenas as
brotações maiores ou iguais a 1,0 cm, pois a maioria daquelas inferiores a este
tamanho não se desenvolveu.
3.3.2 Enraizamento de brotações

Foram consideradas como brotações enraizadas, aquelas que
apresentaram raiz principal bem desenvolvida e com presença de raízes
secundárias, no final de 60 dias em meio de cultura de enraizamento (Figura
1d).
Houve efeito significativo para os cultivares, concentrações de
BAP utilizadas na fase de indução de brotações, fontes de auxinas e nas
interações BAP x auxinas e BAP x cultivares. O efeito isolado dos cultivares
evidenciou que limão ‘Cravo’ apresentou o maior percentual de brotos
enraizados, com média geral de 47,2%, diferindo significativamente dos demais
cultivares. Ocorreu influência marcante da concentração de BAP utilizada na
fase de indução de brotações, onde se verificou que a concentração de 1,0
mg.L -1 foi aquela que melhor favoreceu ao enraizamento, independente da
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auxina utilizada, com índice de 46,65% e diferindo significativamente de todas
aquelas superiores a 1,5 mg.L -1 (Tabela 2). Este resultado sugere que há um
efeito

residual

das

elevadas

concentrações

de

BAP,

influenciando

negativamente no percentual de enraizamento. Já o efeito isolado das auxinas
revelou que o IBA proporcionou a maior média de enraizamento (28%),
diferindo significativamente dos outros tratamentos (Figura 2).
O efeito da interação entre as concentrações de BAP e auxinas,
para cada cultivar, demonstrou que a combinação 1,0 mg.L -1 de BAP utilizada
na fase de indução de brotações, com o IBA utilizado na fase de enraizamento,
foi aquela de melhor resposta para laranjas ‘Natal’, ‘Valência’ e ‘Hamlin’, com
75%, 54% e 56% de enraizamento, respectivamente. Para limão ‘Cravo’
destacou-se a combinação 0,5 mg.L -1 de BAP com o IBA, que obteve índice de
94,6% de enraizamento. Ressalta-se, ainda para o limão ‘Cravo’, que utilizando
as concentrações de 0,5 a 2,5 mg.L -1 de BAP obteve-se regeneração de plantas
com índices de enraizamento superiores àquelas acima de 3,0 mg.L -1 de BAP
(Tabela 2). Estes resultados evidenciam que o enraizamento também é cultivardependente e estão de acordo com aqueles obtidos por diversos autores.
Edriss & Burger (1984) obtiveram 100% de enraizamento em brotações
oriundas de segmentos de epicótilo de citrange ‘Troyer’, quando utilizaram 2,0
mg.L -1 de NAA no meio de cultura. Sim et al. (1989) obtiveram 66% de
enraizamento em brotações oriundas de segmentos de epicótilo em Citrus mitis,
ao adicionarem 1,0 mg.L -1 de IBA ao meio de cultura.
Goh et al. (1995), também utilizando segmentos de epicótilo,
observaram 83% de enraizamento nas brotações de pomelo, quando
adicionaram 5,0 mg.L -1 de IBA ao meio de cultura e afirmaram que todas as
plantas enraizadas se aclimatizaram e adaptaram-se às condições de solo. Já
Ghorbel et al. (1998) estudaram o efeito do NAA (3,0 mg.L -1) no enraizamento
de pomelo, laranja azeda e C. macrophylla e obtiveram 84% de enraizamento
para as brotações desta última espécie, mas apenas 16% destas adaptaram-se
às condições de solo, enquanto que as brotações das outras duas espécies não

Tabela 2. Enraizamento das brotações de laranja ‘Natal’, laranja ‘Valência’, laranja ‘Hamlin’ e limão ‘Cravo’, em
função da combinação das concentrações de BAP utilizadas na fase de indução de brotações, com as
auxinas utilizadas na fase de enraizamento 1.
CULTIVARES
laranja ‘Natal’

laranja ‘Valência’

-1

BAP (mg.L )

laranja ‘Hamlin’

Limão ‘Cravo’

Auxinas na fase de enraizamento

na indução
de brotações

Média
N/A*

NAA*

IBA*

N/A

NAA

IBA

N/A

NAA

IBA

N/A

NAA

IBA

Percentual de enraizamento

1

0,0

41,5a

21,6ab

39,3ab

3,0 a

6,5 a

26,0ab

40,0a

3,0 ab

52,0ab

48,2ab

60,3a

80,4a

32,72ab

0,5

9,6 a

30,0ab

44,3a

3,0 a

21,6a

35,0ab

14,4a

44,0a

52,0ab

89,4a

77,2a

94,6a

41,30ab

1,0

29,0a

48,2ab

75,0a

8,7 a

44,0a

54,0a

26,0a

29,0ab

56,0a

74,0ab

75,0a

63,0a

46,65a

1,5

53,5a

60,0a

44,1a

10,5a

19,0a

35,0ab

6,5 a

6,5 ab

29,0ab

29,0ab

29,0a

63,0a

31,02abc

2,0

11,5a

20,1ab

27,2ab

19,0a

15,6a

39,0ab

6,5 a

6,5 ab

30,3ab

37,0ab

77,2a

42,0a

26,52bc

2,5

14,4a

24,1ab

21,2ab

13,3a

33,3a

23,1ab

8,7 a

14,4ab

22,0ab

27,2ab

57,0a

67,2a

26,40bc

3,0

17,6a

32,0ab

27,2ab

17,6a

14,4a

14,4ab

6,5 a

9,6 ab

22,0ab

13,3b

26,0a

23,0a

18,22 c

3,5

53,5a

17,0ab

11,5ab

21,6a

8,7 a

3,0 b

8,7 a

3,0 ab

3,0 b

58,0ab

27,0a

23,0a

18,12 c

4,0

3,0 a

6,0ab

6,5 ab

13,3a

8,7 a

6,5 ab

3,0 a

1,0 b

3,0 b

30,0ab

24,0a

24,0a

10,70 c

4,5

3,0 a

3,0 b

1,0 b

6,5 a

8,7 a

3,0 b

3,0 a

1,0 b

3,0 b

56,0ab

29,0a

17,6a

10,60 c

25,65B
16,5C
Média por
cultivar
1/2
Os dados analisados estatisticamente foram transformados para (x + 0,5)
-1

15,55C

47,2A

-1

* N/A = ausência de auxina; NAA = 1,0 mg.L ; IBA = 1,0 mg.L

Médias seguidas da mesma letra minúscula na vertical e maiúscula na horizontal não diferem significativamente (Tukey 0,05)

28a

30

21,48b

% de
enraizamento

25

19,1b

20
15
10
5
0
1,0 mg.L-1 NAA

1,0 mg.L-1 IBA

Sem auxina

Figura 2 - Enraizamento de brotações de laranja ‘Natal’, laranja ‘Valência’,
laranja ‘Hamilin’ e de limão ‘Cravo’ em função de diferentes fontes de
auxina.

Números

seguidos

significativamente (Tukey 0,05).

da

mesma

letra

não

diferem
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enraizaram. Os autores sugerem como uma alternativa para essas espécies, a
realização de enxertia in vitro em seedlings de porta-enxerto, em virtude de
terem obtido índice de pegamento de 51% e 80% para as mesmas.
Concordando com esta diversidade de resposta, Bordón et al. (2000) sugerem
que, em função das diferenças qualitativas e quantitativas na morfogênese in
vitro, as condições de regeneração das plantas devem ser otimizadas para
cada espécie ou cultivar.
3.4 Conclusões
A concentração de 1,0 mg.L -1 de BAP utilizada na fase de indução de
brotações e 1,0 mg.L -1 de IBA utilizada na fase de enraizamento permitiu
regeneração de plantas com melhor índice de enraizamento para as laranjas
‘Natal’, ‘Valência’ e ‘Hamlin’.
A utilização de 0,5-2,5 mg.L -1 de BAP na fase de indução de brotações
e 1,0 mg.L -1 de IBA na fase de enraizamento assegurou regeneração de plantas
com melhores índices de enraizamento para o limão ‘Cravo’.

4 CARACTERIZAÇÃO HISTOLÓGICA DA ORGANOGÊNESE ADVENTÍCIA
IN VITRO EM Citrus sinensis L. Osbeck.

Resumo

A transformação genética de plantas requer uma perfeita
associação entre eficientes protocolos de cultura de tecidos e sistemas de
transferência de genes. Os estudos anatômicos do processo morfogenético
podem contribuir para a estratégia usada na transformação. A localização e
caracterização da região morfogenética, onde o processo se inicia, é de grande
importância para o sucesso na transferência gênica. Portanto, o objetivo desse
trabalho foi descrever a ontogênese do desenvolvimento das gemas adventícias
induzidas em segmentos de epicótilo da laranja ‘Valência’ (Citrus sinensis L.
Osbeck). Plântulas germinadas in vitro, cultivadas no escuro por três semanas e
posteriormente transferidas por uma semana em condições de fotoperíodo de
16-h (40 µmol.m-2.s-1 de intensidade luminosa), foram utilizadas como fonte de
explantes. Os explantes, segmentos de epicótilo (0,8-1,0 cm), foram cultivados
em placas de Petri contendo meio de cultura MT suplementado com 1,0 mg.L -1
de BAP. As amostras, para análise em microscópio óptico e microscópio
eletrônico de varredura, foram coletadas a cada 5 dias a partir do dia da
introdução até o 25º dia do cultivo, quando apresentaram gemas desenvolvidas.
Concluiu-se que a organogênese é direta, e as áreas meristemáticas na zona
cambial são responsáveis pela formação das gemas adventícias. Portanto, as
gemas possuem origem endógena e a identificação das células formadoras das
áreas meristemáticas, bem como sua localização, poderão contribuir para
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aumentar a eficiência na transferência de genes via Agrobacterium tumefaciens
em Citrus sinensis L. Osbeck.
Summary

Plant transformation requires the association of an efficient tissue
culture protocol and a gene transfer system. Anatomical studies of the
morphogenic process can efficiently contribute to the strategy used for
transformation. The localization and characterization of the morphogenic region
where the process starts is of great value for the success of the transformation
system. This project aimed to describe the ontogenesis of the adventitious bud
development induced in epicotyl segments of Valencia sweet orange (C.
sinensis L. Osbeck). Seeds were in vitro cultured in the dark for three weeks,
followed by one week at a 16-hour photoperiod. Epicotyl segments were used
as explants for the induction of organogenesis in MT culture medium
supplemented with 1mg.L -1 benzylaminopurine. Samples were collected for light
and scanning electron microscopy from day zero through day 25th, when buds
were well grown. Regeneration of adventitious buds originated directly from the
cambial region, on the cut ends of the explants. This information will help further
studies on the transformation of this species, since the morphogenic region of
the explant in culture and the region of infection by Agrobacterium must coincide
for an efficient transformation process.
4.1 Introdução

A caracterização anatômica de plantas é uma importante
ferramenta para a compreensão de vários fenômenos relacionados ao
desenvolvimento vegetal (George, 1993). A confirmação da rota morfogenética
in vitro, se organogênese ou embriogênese, pode ser feita por análise
histológica, em virtude das diferenças morfológicas entre as gemas adventícias
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e embriões somáticos (Haccius, 1978). Os estudos anatômicos são importantes
não apenas para a confirmação da via de regeneração in vitro, mas também
para a determinação dos tipos celulares a partir dos quais surgem os embriões
somáticos, ou as gemas adventícias. Estas informações são de grande
interesse, especialmente em sistemas de transferência de genes (Matsumoto et
al., 1996).
A regeneração de plantas in vitro de citros tem sido obtida para
várias espécies ou cultivares, por diferentes técnicas de cultivo in vitro, tais
como indução da embriogênese somática, da organogênese, cultura de calos e
células em suspensão, isolamento e cultivo de protoplastos (Gossal et al., 1995)
e híbridos somáticos através da fusão de protoplastos (Grosser et al., 2000;
Mendes et al., 2001). Recentemente, esforços têm sido direcionados para a
definição de protocolos eficientes para obtenção de plantas por organogênese,
pois este sistema tem sido, preferencialmente, utilizado na transformação
genética de citros. Com este objetivo, protocolos de regeneração de plantas in
vitro por organogênese já foram definidos para algumas espécies ou híbridos
(Moore et al., 1992; Kaneyoshi et al., 1994; Peña et al., 1995a,b; Cervera et al.,
1998; Peña et al., 2001).
O método de transformação genética mais utilizado para citros é
aquele

através

de

Agrobacterium.

Entretanto,

várias

dificuldades

são

reportadas, tais como a baixa eficiência de transformação (Peña et al., 1995a),
dificuldades no manejo de plantas regeneradas (Moore et al., 1992) e a
influência da espécie ou cultivar (Gutiérrez-E. et al., 1997).
Os principais problemas relacionados com a baixa eficiência na
obtenção de plantas transgênicas de citros estão diretamente envolvidos com a
capacidade de regeneração do explante (Moore et al., 1992) e com a eficiência
na seleção de plantas transformadas (Kaneyoshi et al., 1994). Entretanto, sabese que a inserção de DNA exógeno em plantas ocorre pela interação entre
Agrobacterium e as células da planta hospedeira. Esta interação envolve uma
associação entre os polissacarídeos da parede da célula hospedeira e aqueles
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do filamento da bactéria (Sangwan et al., 1992). Estes autores acreditam que o
insucesso na transformação genética em várias espécies vegetais esteja na
ausência de desdiferenciação celular, uma vez que gemas caulinares podem se
regenerar diretamente de células epidérmicas e subepidérmicas totipotentes.
Além disso, a baixa eficiência de transformação pode ser atribuída ao fato da
regeneração de plantas ocorrer a partir de células meristemáticas, que por
estarem localizadas além da superfície do explante, não são acessíveis à
bactéria (Mukhopadhyay et al., 1992), ou então não são fisiologicamente
competentes para a transformação (Laparra et al., 1995).
Diante disto, o objetivo desse trabalho foi monitorar, através de
análise histológica, o processo de organogênese in vitro da laranja ‘Valência’
(Citrus sinensis L. Osbeck), com a finalidade de descrever a ontogênese do
desenvolvimento das gemas adventícias a partir de segmentos de epicótilo.
Assim, espera-se contribuir para a compreensão do mecanismo de controle da
morfogênese e da sua associação com o sistema de transferência de genes via
Agrobacterium.
4.2 Material e Métodos
4.2.1 Cultivo in vitro

O sistema organogênico foi induzido de acordo com Almeida et al.
(2002, Cap. 3). Sementes de frutos maduros de laranja ‘Valência’ foram
desinfestadas em solução comercial de hipoclorito de sódio (2,5% de cloro
ativo) e água, na proporção (2:1) por 20 minutos, seguida de três lavagens em
água destilada e esterilizada. As sementes foram introduzidas em tubos de
ensaio (25 x 150 mm), contendo 15 mL de meio de cultura MT (Murashige &
Tucker, 1969) e mantidas a 27 ± 2 ºC por três semanas no escuro, seguido de
uma semana sob fotoperíodo de 16-h (40 µmol.m-2.s-1). Os explantes utilizados
foram segmentos de epicótilo com comprimento aproximado de 1,0 cm e
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cultivados horizontalmente em placas de Petri contendo meio de cultura MT
suplementado com 1,0 mg.L -1 de BAP. As culturas foram mantidas a 27 ± 2 °C,
sob fotoperíodo de 16-h (40 µmol.m-2.s-1) e as amostras foram coletadas a cada
5 dias a partir do dia da introdução até o 25º dia do cultivo, quando
apresentaram

gemas

desenvolvidas.

As

amostras

consistiram

das

extremidades do explante, onde a organogênese foi localizada. A análise
histológica e morfológica do processo organogênico foi feita em diferentes
estágios do desenvolvimento, através de MO e MEV.

4.2.2 Microscopia ótica e eletrônica de varredura

As amostras foram fixadas de acordo com Rodriguez & Wetzstein
(1998). Para MO, solução contendo paraformaldeído (3%) e glutaraldeído (2%)
em tampão cacodilato de sódio (0,2M), em pH 7,2 foi usada para fixação sob
refrigeração, com a primeira hora sob baixo vácuo. Posteriormente, foram
lentamente desidratadas à temperatura ambiente, em série de 100% metil
celosolve, etanol, propanol e butanol, seguido de imersão em butanol:meio de
infiltração (1:1) (Historesina, Leica), a 4 °C, por 8 h. A infiltração foi completada
com 100% de meio de infiltração por 24 h ou quando as amostras
apresentaram-se translúcidas e no fundo do recipiente. A polimerização foi feita
à temperatura ambiente, por 24 a 48 horas. Cortes seriados transversais e
longitudinais (5 µm) foram preparados em micrótomo rotativo (Leica RM 2155),
com navalha de aço, flutuados em gotas de água, desidratados em chapa
quente (40 °C) e coloridos em fuccina ácida (0,1%) e azul de toluidina (0,05%)
(Feder & O’Brien, 1968). Para MEV, coletaram-se amostras contendo gemas
adventícias, que foram fixadas em solução de glutaraldeído (2%) e
paraformaldeído (2%) em tampão cacodilato (0,05M; pH=7,2) e CaCl2 (0,001M),
desidratadas em série alcoólica-etílica. Em seguida, a secagem foi realizada
pelo método do ponto crítico com CO2, montadas nos suportes com fita adesiva
e metalizadas com ouro. As observações e eletromicrogafias foram feitas em
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microscópio óptico (Zeiss Axiovert 35) e eletrônico de varredura (LEO 435 VP,
operando a 20 KV).
4.3 Resultados e Discussão

O explante utilizado para iniciar o cultivo in vitro foi segmento de
epicótilo com diâmetro de 2-3 mm e comprimento de 0,8-1,0 cm (Figura 3a). O
corte histológico transversal revelou que a estrutura anatômica apresenta
epiderme unisseriada desprovida de tricomas e com presença de lenticelas
(Figuras 3b-c). O córtex é constituído de 14 a 16 camadas de células
parenquimáticas com formas diversificadas e altamente vacuolizadas. As
camadas mais externas e internas apresentam células de menor tamanho,
quando comparadas com sua porção mediana. Na camada mais externa,
glândulas de óleo foram freqüentemente observadas (Figura 3b). Internamente
ao córtex, o sistema vascular é constituído de um cilindro vascular contínuo do
tipo colateral aberto, apresentando câmbio com três camadas de células
meristemáticas e floema primário apresentando fibras floemáticas externamente
(Figura

3c).

Na

região

central,

a

medula

é

constituída

de

células

parenquimáticas com espaços intercelulares bem evidentes (Figuras 3c-d).
Cortes longitudinais do epicótilo (Figuras 3d-e) mostraram que as células
epidérmicas são pequenas e isodiamétricas (Figura 3d), enquanto que no
córtex, sistema vascular e medula, as células são mais alongadas e mais
diversificadas quanto ao tamanho (Figura 3e).
Após cinco dias de cultivo no meio de cultura contendo 1,0 mg.L -1
de BAP, visíveis mudanças foram observadas no explante (Figura 3f), tornandoo mais espesso, especialmente nas regiões dos cortes, onde ocorreu intensa
proliferação de células. Os cortes histológicos (Figuras 3g-j) mostraram
mudanças estruturais, principalmente no câmbio. O córtex e a medula não
apresentaram mudanças estruturais aparentes. Entretanto, o número de
camadas celulares no câmbio aumentou, devido às divisões periclinais de suas
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células (Figuras 3h e j), com apenas pequena diferenciação em elementos
vasculares (Figura 3h). Como consequência destas divisões periclinais, ocorreu
um rápido crescimento em espessura nas extremidades do explante,
conduzindo à ruptura ou desintegração da epiderme nestes locais.
Com o decorrer do cultivo in vitro as alterações estruturais, citadas
anteriormente, intensificaram-se (Figuras 4a-h). A região cambial do explante
no décimo dia de cultivo foi consideravelmente espessada apresentando muitas
camadas

de

células,

em

virtude

das

continuadas divisões celulares,

principalmente no plano periclinal. Além disso, também foram constatadas
algumas divisões anticlinais e oblíquas na região cambial (Figuras 4b e c). A
região cortical também apresentou alguma atividade mitótica, com pouca
organização

celular

e

presença

de

espaços

intercelulares

distribuídos

irregularmente (Figuras 4b e d). O câmbio apresentou considerável espessura
na região próxima da extremidade do explante, enquanto que nas regiões mais
internas, a proliferação celular na região cambial foi pouco pronunciada (Figura
4d). A intensa proliferação celular na região cambial, próximo da extremidade
do explante, foi a principal responsável pelo aumento da espessura naquela
região.
Durante o processo do crescimento secundário, caracterizado pelo
crescimento em espessura in vivo, as células do câmbio dividem-se
periclinalmente, sendo que aquelas mais internas diferenciam-se em elementos
do xilema, enquanto que as mais externas diferenciam-se em elementos do
floema (Lincoln & Zeiger, 1998). Como o câmbio é uma região meristemática da
da planta, e portanto, suas células mantêm a habilidade para se dividirem, a
iniciação da morfogênese a partir destas células é esperada quando lhes são
oferecidas condições adequadas de cultivo. No presente estudo, após indução
com BAP, houve um aumento no número de camadas celulares cambiais, com
intensa formação de áreas meristemáticas e com pouca diferenciação em
elementos vasculares. Em citrange ‘Troyer’ (Citrus sinensis L. Osbeck x
Poncirus trifoliata L. Raf.), intensas divisões periclinais na zona cambial também

Figura 3 - Segmento de epicótilo de laranja ‘Valência’ (Citrus sinensis L.
Osbeck) no momento da introdução (a-e) e após 5 dias em meio de
cultura contendo 1,0 mg.L -1 de BAP (f-j). a) visão geral do explante;
b-e) corte transversal (b, c) e longitudinal (d, e) mostrando
características anatômicas gerais do explante (b, d) e visão
detalhada das regiões cambial e vascular (c, e); f) visão geral do
explante com proliferação celular principalmente nas extremidades;
g-j) corte transversal (g, h) e longitudinal (i, j) mostrando aumento
de camadas celulares no câmbio vascular (h, j), enquanto córtex,
xilema e medula não mostram mudanças significativas após
tratamento com BAP (g-j). ca = câmbio; c = córtex; e = epiderme; ph
= floema; p = medula, v = cilindro vascular; x = xilema, topo da seta
= glândulas de óleo; setas = fibras floemáticas. Barras = 500 µm (a,
f); 200 µm (b, d, g, i); 25 µm (c, e, h, j).

Figura 4 - Organogênese em segmentos de epicótilo de laranja ‘Valência’
(Citrus sinensis L. Osbeck) após 10 (a-d) e 15 (e-h) dias em meio
de cultura com 1,0 mg.L -1 de BAP. a) visão geral do explante (após
10 dias); b-d) corte histológico transversal (b, c) e longitudinal (d)
mostrando divisões periclinais e oblíquas na região cambial,
aumentando consideravelmente a sua espessura na extremidade
do explante; e) visão geral do explante (após 15 dias); f-h) corte
histológico transversal (f, g) e longitudinal (h) evidenciando intensa
atividade mitótica, desintegração parcial dos tecidos em algumas
regiões e centros meristemáticos na região cambial. ca = câmbio; c
= córtex; mr = regiões meristemáticas; ph = floema; p = medula, v =
cilindro vascular; x = xilema; setas = fibras floemáticas. Barras =
500 µm (a, e); 100 µm (b, f); 200µm (d, h); 25 µm (c, g).
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foram observadas por Garcia-Luis et al. (1999) em segmentos de epicótilo
submetidos à indução de organogênese.
Após quinze dias de cultivo (Figuras 4e-h) verificou-se, na zona
cambial, a existência de áreas meristemáticas contendo células pequenas,
agrupadas e arranjadas de maneira justaposta (Figura 4f-h). A atividade
mitótica também foi observada no córtex e a presença das fibras floemáticas
permitiu a distinção entre a região cambial e cortical, neste estágio (Figuras 4fh). As áreas meristemáticas diferenciaram-se e se desenvolveram em gemas
adventícias (Figura 5), o que foi inicialmente observado por volta do vigésimo
dia (Figura 5a), sendo que no vigésimo-quinto dia já se apresentavam bem
desenvolvidas (Figura 5b). As estruturas morfogênicas observadas (Figuras 5ce) apresentaram meristema apical, primórdios foliares e conexão vascular com
o tecido do explante, caracterizando-se como gemas adventícias (Haccius,
1978). A organogênese é comumente relatada como sendo um processo de
origem multicelular, entretanto, Creemers-Molenaar et al. (1994) e Arai et al.
(1997) demonstraram que também pode ser de origem unicelular. No presente
estudo, não se constatou evidências para indicar que as gemas tiveram origem
unicelular.
A ontogênese das gemas adventícias iniciou-se da proliferação de
células da região cambial do explante, sem uma fase intermediária de calo,
caracterizando um processo organogênico direto. Em estudo feito com Citrus
aurantifolia (Christm.) Swing, Bhat et al. (1992) também observaram uma
formação direta de gemas adventícias, quando segmentos de raízes foram
usados como explantes. Neste caso, a iniciação do processo morfogênico
ocorreu a partir de células do periciclo, que se dividiram e formaram áreas
meristemáticas.
Organogênese indireta, com origem de gemas a partir de calos
formados na extremidade de segmentos de epicótilo, foi observada em citrange
‘Troyer’ por Garcia-Luis et al. (1999). Neste estudo, obteve-se organogênese
direta e indireta a depender da posição do explante, se introduzido no meio de

Figura 5 - Organogênese em segmentos de epicótilo da laranja ‘Valência’
(Citrus sinensis L. Osbeck) após 20 (a, c-g) e 25 (b) dias em meio
de cultura com 1,0 mg.L -1 de BAP. a) visão geral do explante com
gemas adventícias em estágio inicial (após 20 dias); b) brotações
formadas na extremidade do explante; c) corte histológico
longitudinal mostrando a origem endógena e a conexão vascular
com o tecido do explante; d) corte histológico transversal na borda
do explante mostrando duas gemas em diferentes planos de corte;
a mais desenvolvida (direita), mostrada num plano mais central,
evidencia a conexão com o sistema vascular do explante; e) um
detalhe da figura 3d mostrando uma gema bem desenvolvida com o
meristema apical e vários primórdios foliares; f-g) micrografias em
microscópio eletrônico de varredura mostrando o alargamento da
região cambial, formação de gemas adventícias diretamente deste
tecido e discreta proliferação de calos na superfície do câmbio e
medula (f); gemas em diferentes estágios de desenvolvimento com
primórdios foliares e muitos tricomas (g). ca = câmbio; c = córtex;
mr = regiões meristemáticas; ph = floema; p = medula, v = cilindro
vascular; x = xilema; lp = primórdios foliares; * = meristema apical
caulinar; setas = gemas adventícias. Barras = 500 µm (a, b); 200
µm (c, d); 25 µm (e); 100 µm (f, g).
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verticalmente ou horizontalmente, respectivamente. Apesar do mesmo tipo de
explante utilizado no presente trabalho, os resultados diferiram naqueles
explantes que foram introduzidos horizontalmente, pois os autores citados
observaram organogênese indireta. A diferença de resposta foi provavelmente
devido ao uso de diferentes cultivares, ou pelas diferentes condições de cultivo,
ou ambos. Garcia-Luis et al. (1999) utilizaram o meio de cultura MS
suplementado com duas fontes de reguladores vegetais (1,0 mg.L -1 de BAP e
0,1 mg.L -1 de NAA) e os explantes foram cultivados sob fotoperíodo de 16-h (56
µmol.m-2.s-1 de intensidade luminosa), enquanto que no presente estudo
utilizou-se o meio de cultura MT suplementado com apenas um regulador
vegetal (1,0 mg.L -1 de BAP) e os explantes foram cultivados sob fotoperíodo de
16-h (40 µmol.m-2.s-1 de intensidade luminosa).
Cortes longitudinais e transversais do explante (Figuras 5c-e)
evidenciaram a origem endógena de múltiplas gemas na extremidade do
explante. Quando o processo morfogenético inicia-se exogenamente, isto é, da
epiderme ou de camadas subepidérmicas, estas dividem-se anticlinalmente e
eventualmente podem formar a epiderme da nova gema (Wilmink et al., 1995).
No presente estudo, onde a organogênese teve origem endógena, a epiderme
do explante desintegrou-se, enquanto que a epiderme e os demais tecidos da
gema adventícia formada tiveram origem a partir de regiões meristemáticas na
zona cambial. Entretanto, a origem endógena de gemas adventícias pode
diminuir a eficiência de transformação genética (Mukhopadhyay et al., 1992),
pois o contato da bactéria com as células meristemáticas poderá ser dificultado.
Apenas ocasionalmente as gemas desenvolveram-se em ambas
as extremidades do explante (proximal e distal). Entretanto, na maioria dos
casos, a morfogênese foi restrita a apenas uma das extremidades, enquanto
que calos não organogênicos formaram-se na outra extremidade. Observações
ao microscópio eletrônico de varredura mostraram detalhes da formação das
gemas, confirmando a sua origem na região cambial do explante, bem como
ausência de calos, exceto na região medular com leve proliferação superficial
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de calo (Figura 5f). Gemas, com primórdios foliares bem formados e numerosos
tricomas, também foram observadas (Figura 5g).
Independente da origem do processo organogênico no tecido do
explante, a caracterização histológica desse processo, definindo as regiões
morfogênicas, pode orientar para alterações no sistema organogênico, no
sentido de favorecer o contato entre a Agrobacterium e a região morfogênica e,
assim, aumentar a eficiência na transformação genética.
4.4 Conclusão

A organogênese adventícia in vitro em segmentos de epicótilo da
laranja ‘Valência’ foi direta e endógena, sendo que áreas meristemáticas
formadas na zona cambial foram responsáveis pela formação das gemas
adventícias.

5 TRANSFORMAÇÃO GENÉTICA EM Citrus sinensis E Citrus limonia
MEDIADA POR Agrobacterium tumefaciens UTILIZANDO SEGMENTOS DE
EPICÓTILO.

Resumo

A transformação genética apresenta-se como uma técnica
biotecnológica que permite melhorar características específicas em um cultivar.
Portanto, poderá contribuir com o melhoramento convencional de citros, que
apresenta dificuldades impostas pela sua própria biologia reprodutiva. O
objetivo deste trabalho foi estabelecer protocolos de transformação genética
para as laranjas ‘Valência’ e ‘Natal’ (Citrus sinensis L. Osbeck), bem como para
o limão ‘Cravo’ (Citrus limonia L. Osbeck). Segmentos de epicótilo de plântulas
germinadas in vitro (3 semanas no escuro e 2 semanas em fotoperíodo de 16h)
foram utilizados como explantes na transformação genética via Agrobacterium
tumefaciens (EHA-105), realizando-se vários experimentos visando avaliar a
eficiência do processo: a) explantes co-cultivados por 1, 3 e 5 dias; b) tempo de
inoculação com a bactéria de 5, 10, 20 e 40 minutos; c) co-cultivo em meio de
cultura contendo 0, 100 e 200 µM de acetoseringona; d) seccionamento
longitudinal (2-3 mm) nas extremidades do explante; e) temperatura de cocultivo 19, 23 e 27°C. Todos os experimentos foram realizados com cinco
repetições por tratamento, sendo cada repetição representada por uma placa
de Petri contendo 30 explantes, num total de 150 explantes por tratamento.
Plantas transgênicas foram obtidas utilizando-se co-cultivo com Agrobacterium
tumefaciens (EHA-105) por 3 dias, com tempo de inoculação de 20 minutos, em
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ausência de acetoseringona no meio de cultura de co-cultivo e temperatura de
co-cultivo na faixa de 23-27 °C. O seccionamento longitudinal na extremidade
do explante favoreceu a organogênese in vitro, porém, quando o explante
seccionado foi co-cultivado com Agrobacterium não apresentou regeneração de
brotações.
Summary

Genetic transformation allows for the release of improved cultivars
with desirable characteristics in a shorter period of time and therefore may be
useful for citrus breeding programs which present difficulties due to its
reproductive biology. The objective of this research was to establish a protocol
for genetic transformation of Valencia and Natal sweet oranges (Citrus sinensis
L. Osbeck) and Rangpur lime (Citrus limonia L. Osbeck). Epicotyl segments of in
vitro germinated plantlets (3 weeks in the dark and two weeks under a 16-h
photoperiod)

were

used

as

explants.

These

were

co-cultivated

with

Agrobacterium tumefaciens, EHA-105 strain, and different experiments to
evaluate the transformation efficiency were done: a) explants were co-cultivated
with Agrobacterium for 1, 3 or 5 days; b) explants were incubated with
Agrobacterium suspension for 5, 10, 20 or 40 minutes; c) co-cultivation medium
was supplemented with acetosyringone at 0, 100 or 200 µM; d) explant ends
received a longitudinal terminal incision (2-3 mm); e) co-cultivation was done at
temperatures of 19, 23 or 27 °C. The experimental design was completely
randomized in all experiments with five replications, each consisting of a Petri
dish (100 x 15 mm) with 30 explants, with a total of 150 explants per treatment.
Transgenic plants of all three cultivars were obtained from explants that had
been subjected to inoculation period of 20 minutes, co-culture for three days at
23-27°C and absence of acetosyringone. The longitudinal incision of the explant
end favored the organogenesis in vitro, however when associated with
Agrobacterium shoot regeneration was not observed.
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5.1 Introdução

As

plantas

cítricas

apresentam

várias

dificuldades

no

melhoramento genético convencional. Estas dificuldades estão diretamente
relacionadas com sua biologia reprodutiva, tais como a poliembrionia nucelar,
elevada heterozigose e longo período de juvenilidade (Grosser & Gmitter Junior,
1990). Técnicas biotecnológicas como cultura de células e tecidos e biologia
molecular

apresentam-se

como

importantes

ferramentas

no

auxílio

ao

melhoramento convencional. Além dessas, a hibridação somática, através da
fusão

de

protoplastos,

e

a

transformação

genética

podem

contribuir

significativamente para superar as limitações citadas anteriormente (Mendesda-Gloria et al., 2000).
A transformação genética, através da introdução de um único
gene em um determinado cultivar de citros ou outras espécies, permite produzir
rapidamente uma variedade modificada em características específicas (Bond &
Roose, 1998). Para tanto, são necessários determinados requisitos para o
sucesso na obtenção de plantas transgênicas, tais como a existência prévia de
uma metodologia eficiente de cultura de tecidos in vitro que permita a
regeneração de plantas (Brasileiro & Dusi, 1999), bem como um sistema de
transformação genética, que assegure a introdução de genes com eficiência
(Pérez-Molphe-Balch & Ochoa-Alejo, 1998). Em citros existem diversos
protocolos de cultura de tecidos com regeneração de plantas, tais como a
cultura de calos e de células em suspensão (Cabasson et al., 1995), indução de
organogênese (Pérez-Molphe-Balch & Ochoa-Alejo, 1997) e o isolamento e
cultivo de protoplastos (Mendes et al., 2001), o que torna viável a aplicação
destes protocolos em engenharia genética da cultura.
Os trabalhos de transformação genética em citros iniciaram-se no
final da década de 80 e início da década de 90, com os trabalhos de Kobayashi
& Uchimaya (1989), Hidaka et al. (1990), Vardi et al. (1990) e Moore et al.
(1992). No entanto, o sucesso na obtenção de plantas transgênicas foi muito
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limitado. A baixa eficiência de transformação (Peña et al., 1995a), o reduzido
número de plantas regeneradas (Vardi et al., 1990; Yao et al., 1996), a
dificuldade no manejo destas plantas (Moore et al. 1992) e a influência do
genótipo (Gutiérrez-E. et al., 1997) são os fatores que mais têm restringido o
desenvolvimento de plantas transgênicas na cultura.
Essas limitações na eficiência de transformação foram sendo
superadas com contínuos trabalhos mediados por Agrobacterium (Peña et al.,
1995 a,b; 1997; Bond & Roose, 1998; Cervera et al., 1998; Luth & Moore,
1999). Todavia, estes trabalhos não utilizaram genes de interesse agronômico,
mas os genes GUS e nptII como genes repórter e de seleção, respectivamente.
Há poucos relatos de genes utilizados na transformação genética
de citros com interesse agronômico. Dentre estes, destacam-se o que codifica a
capa protéica do vírus da tristeza (Gutiérrez-E. et al., 1997; Dominguez et al.,
2000; Yang et al., 2000; Ghorbel et al., 2000), o HAL2 que confere tolerância à
salinidade (Cervera et al., 2000), os genes LFY e AP1 que promovem iniciação
floral (Peña et al., 2001) e o ACS1 relacionado com a síntese de etileno (Wong
et al., 2001). Vale ressaltar que são poucos os trabalhos com transformação
genética dos principais cultivares de citros utilizados na indústria brasileira, bem
como não há relato de transformação genética para o principal porta-enxerto
(limão ‘Cravo’) utilizado no Brasil.
O

objetivo

deste

trabalho

foi

estabelecer

protocolos

de

transformação genética via Agrobacterium para laranja ‘Natal’, laranja ‘Valência’
(Citrus sinensis L. Osbeck) e para o limão ‘Cravo’ (Citrus limonia L. Osbeck).
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5.2 Material e Métodos

5.2.1 Origem, preparação e regeneração do material vegetal.

Plântulas de laranja ‘Natal’, ‘laranja’ ‘Valência’ e limão ‘Cravo’,
germinadas in vitro e cultivadas por 3 semanas no escuro e posteriormente por
10-15 dias sob fotoperíodo de 16-h, foram utilizadas como fontes de explantes.
As sementes dessas plântulas foram extraídas de frutos maduros, previamente
desinfestadas em solução de hipoclorito de sódio (2,5% de cloro ativo) e água,
na proporção de 2:1, durante 15 minutos, lavadas por 3 vezes e introduzidas
em tubos de ensaio (25 x 150 mm) contendo 10 mL do meio de cultura MT
(Murashige & Tucker, 1969) suplementado com 25 g.L -1 de sacarose.
Os explantes, segmentos de epicótilo com 0,8-1,0 cm de
comprimento, foram introduzidos em placas de Petri contendo o meio de cultura
EME (Grosser & Gmitter Junior, 1990), suplementado com 25 g.L -1 de sacarose,
0,8% de ágar e com 1,0 e 2,0 mg.L -1 de BAP para as laranjas doces e limão
‘Cravo’, respectivamente. As placas foram incubadas em câmara de
crescimento, sob fotoperíodo de 16-h (40 µmol.m-2.s-1 de intensidade luminosa),
à temperatura de 27 ± 2ºC.
5.2.2 Linhagem de Agrobacterium

Utilizou-se a linhagem de Agrobacterium tumefaciens EHA-105,
contendo o plasmídeo binário p35GUSINT, como vetor para o sistema de
transformação. A bactéria foi cultivada em meio sólido YEP (10g.L -1 de peptona,
10 g.L -1 de extrato de levedura, 5 g.L -1 de cloreto de sódio e 15 g.L -1 de agar),
por 48 horas. Após este período, uma colônia isolada foi transferida para
erlenmeyer (250 mL) com 50 mL do meio YEP líquido, suplementado com os
antibióticos canamicina (100 mg.L -1) e rifamicina (50 mg.L -1) e cultivada sob
agitação (180 rpm), a 28 °C, por 16 horas. Em seguida, a suspensão bacteriana
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foi centrifugada a 4800 rpm (5 ºC/20 min) e ressuspendida em meio líquido MS
(Murashige & Skoog, 1962).
5.2.3 Transformação/seleção de material

Os

segmentos

de

epicótilo

foram

incubados

na

solução

bacteriana, por 20 minutos. Após este período, os explantes foram enxugados
em papel de filtro esterilizado e transferidos para placas de Petri contendo meio
de regeneração para as respectivas espécies, sendo co-cultivados no escuro, a
27 ºC, por 3 dias. Após o co-cultivo, os explantes foram transferidos para o
meio de regeneração contendo os antibióticos canamicina (100 mg.L -1) e
cefotaxime (500 mg.L -1) e foram repicados a cada duas semanas. As brotações
desenvolvidas (1,0 cm) foram transferidas para meio EME suplementado com
GA3 (1,0 mg.L-1), canamicina (100 mg.L -1) e cefotaxime (500 mg.L -1), para
alongamento. Após o teste histoquímico GUS em segmentos de folhas (4,0-5,0
mm), as brotações GUS + foram microenxertadas em plântulas de citrange
‘Carrizo’. Para o preparo dos porta-enxertos, plântulas de citrange 'Carrizo'
germinadas in vitro foram utilizadas, cortando-se a parte terminal do epicótilo,
reduzindo-se as raízes a 3,5-4,0 cm e removendo-se os cotilédones e as gemas
axilares. O meristema apical das brotações GUS + foi, então, enxertado na
região terminal do epicótilo decapitado, estabelecendo contato com o sistema
vascular. Após 45 dias, as plantas microenxertadas foram aclimatizadas em
vasos,

com

cobertura

plástica,

contendo

o

substrato

PlantmaxTM

e

permanecendo por 60 dias em câmara de crescimento (fotoperíodo 16-h, 40
µmol.m-2.s-1 de intensidade luminosa, à temperatura de 27 ± 2 ºC), sendo em
seguida transferidas para casa-de-vegetação.
Para avaliar a eficiência de transformação, diferentes tratamentos
foram desenvolvidos; a) explantes co-cultivados por 1, 3 e 5 dias; b) tempo de
inoculação com a bactéria de 5, 10, 20 e 40 minutos; c) co-cultivo em meio de
cultura contendo 0, 100 e 200 µM de acetoseringona; d) seccionamento
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longitudinal (2-3 mm) nas extremidades do explante; e) temperatura de cocultivo 19, 23 e 27 °C. O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente
casualizado, onde todos os experimentos consistiram de cinco repetições,
sendo cada repetição representada por uma placa de Petri contendo 30
explantes, perfazendo um total de 150 explantes por tratamento.
5.2.4 Teste histoquímico GUS e análise de DNA

Segmentos de folhas e de caules foram cultivados no escuro a 37
°C, por 24 horas, na solução X-GLUC (Jeferson et al., 1987), para análise da
atividade da enzima â-glucuronidase (GUS). Além disso, os segmentos de
caule foram fixados em solução contendo paraformaldeído (3%) e glutaraldeído
(2%) em tampão cacodilato de sódio (0,2M), em pH 7,2. Posteriormente, foram
lentamente desidratados em uma série de 100% metil celosolve, etanol,
propanol e butanol, seguido de imersão em butanol:meio de infiltração (1:1) e
em seguida imersas em meio de infiltração. Quando as amostras apresentaramse translúcidas e no fundo do recipiente, as mesmas foram emblocadas em
Historesina (hidroxietilmetacrilato). Cortes seriados foram realizados para
constatação da expressão do gene GUS através de análise histológica.
Para análise de PCR, DNA foi extraído de acordo com o método
de Dellaporta et al. (1983). A amplificação de PCR foi realizada usando 200-300
ng de DNA, 200 nM dNTPs, 2,5 mM MgCl2, 2u Taq polimerase e 0,25 µM do
primer GUS ou 0,1 µM do primer canamicina. Os primers 5’GAG GCT ATT
CGG CTA TGA CTG G3’ e 5’ ATC GGG AGC GGC GAT ACC GTA A3’, (Bond
& Roose, 1998), foram usados para amplificar o fragmento de 700 pb
correspondente ao gene nptII através de programa que constou de 4 minutos a
94 °C e com 30 ciclos de 2 minutos a 96 °C, 2 minutos a 50 °C e 3 minutos a 72
°C.
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5.3 Resultados e Discussão

O sistema de regeneração de plantas in vitro por organogênese,
tendo segmentos de epicótilo de plântulas germinadas in vitro no escuro por 3
semanas e posteriormente 10-15 dias em fotoperíodo de 16-h, foi utilizado
neste trabalho em virtude da sua alta capacidade morfogênica permitindo a
regeneração de plantas (Almeida et al., 2002). Outros autores utilizaram
segmentos de epicótilo de plântulas germinadas in vitro cultivadas no escuro
por 3-6 semanas (Kaneyoshi et al., 1994; Bonde & Roose, 1998; Luth & Moore,
1999; Yang et al., 2000), cultivadas no escuro e posteriormente transferidas
para fotoperíodo de 16-h por 1-3 semanas (Cervera et al., 1998a; Peña et al.,
1995a) e cultivadas diretamente em fotoperíodo de 16 horas por 2-4 meses
(Moore et al., 1992; Perez-Molphe-Balch & Ochoa-Alejo, 1998). Outros
utilizaram segmentos internodais de plantas germinadas em casa-de-vegetação
por 6-12 meses (Peña et al., 1995b; 1997; Cervera et al., 1998b; Dominguez et
al., 2000).
O período de co-cultivo tem sido considerado importante fator na
eficiência de transformação genética via Agrobacterium. Muitos trabalhos de
transformação genética em citros têm utilizado 2-3 dias de co-cultivo (Moore et
al., 1992; Peña et al., 1995a; 1995b; 1997; Cervera et al., 1998b; Yang et al.,
2000). Neste trabalho, os tratamentos com 1 e 5 dias de co-cultivo não
regeneraram brotações GUS +, sendo que estas foram obtidas apenas no
tratamento com 3 dias (Tabela 3). Além disso, quando o co-cultivo foi de 5 dias,
constatou-se que houve crescimento exagerado da bactéria com subsequente
decréscimo na regeneração de brotações. Essa constatação também foi
verificada por Cervera et al. (1998b). Entretanto, este super crescimento da
bactéria não foi observado em trabalho anterior realizado com laranja ‘Hamlin’
(Citrus sinensis L. Osbeck) (Mendes et al., 2002).
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Tabela 3. Diferenciação e regeneração de plantas GUS + de laranja ‘Natal’,
laranja ‘Valência’ e limão ‘Cravo’ em função do tempo de co-cultivo
com Agrobacterium (tempo de inoculação = 15 minutos e
temperatura = 27 °C).
CULTIVARES
Tempo

laranja ‘Natal’

laranja ‘Valência’
+

limão ‘Cravo’
+

de

N° expl. com

GUS

N° expl. com

GUS

N° expl. com

GUS+

co-cultivo

gemas/total

/brotos

gemas/total

/brotos

gemas/total

/brotos

(dias)

de expl.

avaliados

de expl.

avaliados

de expl.

avaliados

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

1

21/150(14,0)a

00/16(0,0)

26/150(17,3)a

00/11(0,0)

16/150(10,6)a

00/07(0,0)

3

52/150(34,6)b

02/37(5,4)

59/150(39,3)b

01/21(4,7)

34/150(22,6)b

00/19(0,0)

5

32/150(21,3)c

00/24(0,0)

33/150(22,0)a

00/19(0,0)

15/150(10,0)a

00/09(0,0)

Percentuais seguidos de mesma letra na vertical não diferem significativamente (Tukey, 0,01)

Outro

fator

importante

na

transformação

genética

via

Agrobacterium é o tempo de inoculação da mesma com o explante. Nos
trabalhos envolvendo plantas cítricas verifica-se a utilização de 15 a 30 minutos
como tempo de inoculação. No presente trabalho, avaliaram-se os tempos de 5,
10, 20 e 40 minutos. Regeneração de plantas transgênicas foi constatada com
inoculação de 20 minutos (Tabela 4). Yang et al. (2000) também utilizaram 20
minutos como tempo de inoculação, mas não realizaram estudo comparativo
entre diferentes tempos de inoculação.
Substâncias que favorecem à infecção da Agrobacterium durante
o co-cultivo têm sido relatadas em diversos trabalhos. Dentre esses produtos,
acetoseringona tem sido o mais citado. Neste estudo, avaliaram-se os
tratamentos na ausência, com 100 µM e 200 µM de acetoserigona no meio de
cultura de co-cultivo. Constatou-se que 100 ou 200 µM não favoreceu à
obtenção de plantas transgênicas. De fato, a obtenção de plantas transgênicas
somente foi constatada na ausência de acetoserigona (Tabela 5). A liberação
de compostos fenólicos pelos explantes dos cultivares estudados deve ter sido
suficiente para favorecer à infecção da Agrobacterium. Portanto, o fornecimento
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exógeno de acetoseringona quando combinado aos compostos fenólicos
endógenos, pode ter contribuído negativamente para a referida infecção. Esse
resultado é semelhante ao de Peña et al. (1995a), que obtiveram plantas
transgênicas de citrange ‘Carrizo’ sem a utilização de acetoserigona no meio de
co-cultivo. Porém, Cervera et al. (1998a), na transformação de laranja
‘Pineapple’ (Citrus sinensis L. Osbeck), e Luth & Moore (1999), na
transformação de pomelo ‘Duncan’ (Citrus paradisi), obtiveram plantas
transgênicas com a adição de 100 µM de acetoserigona no meio de co-cultivo,
enquanto que Bond & Roose (1998), na transformação de laranja ‘Washington
navel’ (Citrus sinensis L. Osbeck), obtiveram com a adição de 200 µM. Essa
diferença de resposta pode estar relacionada aos distintos cultivares utilizados
pelos respectivos autores.

Tabela 4. Diferenciação e regeneração de plantas GUS + da laranja ‘Natal’,
laranja ‘Valência’ e limão ‘Cravo’ em função do tempo de inoculação
com Agrobacterium (período de co-cultivo = 3 dias e temperatura =
27 °C).
CULTIVARES
laranja ‘Natal’

laranja ‘Valência’
+

limão ‘Cravo’
+

Tempo de

N° expl. com

GUS

N° expl. com

GUS

N° expl. com

GUS+

inoculação

gemas/total

/brotos

gemas/total

/brotos

gemas/total

/brotos

(minutos)

de expl.

avaliados

de expl. (%)

avaliados

de expl. (%)

avaliados

(%)

(%)

(%)

(%)

5

16/150(10,6)a

00/09(0,0)

14/150(9,3)a

00/06(0,0)

05/150(3,3)a

00/03(0,0)

10

32/150(21,3)b

00/23(0,0)

28/150(18,6)b

00/19(0,0)

22/150(14,6)b

00/15(0,0)

20

98/150(65,3)c

10/86(11,6)

79/150(52,6)c

09/68(13,2)

53/150(35,3)c

00/36(0,0)

40

42/150(28,0)b

00/29(0,0)

46/150(30,6)d

00/31(0,0)

27/150(18,0)b

00/19(0,0)

Percentuais seguidos de mesma letra na vertical não diferem significativamente (Tukey, 0 ,01)
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Tabela 5. Diferenciação e regeneração de plantas GUS + da laranja ‘Natal’,
laranja ‘Valência’ e limão ‘Cravo’ em função de concentrações de
acetoseringona no meio de co-cultivo (tempo de inoculação = 20
minutos, temperatura de co-cultivo = 27 ºC e período de co-cultivo =
3 dias).
CULTIVARES
laranja ‘Natal’
Concentração
de
acetoseringona
(µM)

N° expl. com

GUS

gemas/total

Laranja ‘Valência’
+

limão ‘Cravo’
N° expl. com

GUS+

/brotos

gemas/total

/brotos

expl.

avaliados

expl.

avaliados

(%)

(%)

(%)

(%)

N° expl. com

GUS

/brotos

gemas/total

expl.

avaliados

(%)

(%)

+

00

94/150(62.6) a

9/84(10.7)

83/150(55.3) a

09/65(13.8)

50/150(33.3) a

00/33(0.0)

100

89/150(59.3) a

00/45(0.0)

68/150(45.3) b

00/42(0.0)

49/150(32.6) a

00/32(0.0)

200

93/150(62.0) a

00/38(0.0)

72/150(48.0)ab

00/47(0.0)

41/150(27.3) a

00/29(0.0)

Percentuais seguidos de mesma letra na vertical não diferem significativamente (Tukey, 0,01)

Ferimentos no explante podem induzir à formação de meristemas
ou à divisão celular (Escudero & Hohn, 1997). O estudo anatômico da
organogênese de segmentos de epicótilo em Citrus sinensis L. Osbeck
demonstrou que áreas meristemáticas responsáveis pela formação das gemas
adventícias

originaram-se

endogenamente

na

zona

cambial

(estudo

apresentado no Capítulo 4). Com o objetivo de expor a zona cambial ao maior
contato com a Agrobacterium, realizou-se um experimento seccionando-se
longitudinalmente (2-3 mm) as extremidades do explante. O seccionamento
favoreceu à organogênese in vitro, pois o número de gemas por explantes
responsivos

superou

àquele

dos

explantes

não

seccionados,

sendo

significativamente diferente em todos os cultivares estudados (Tabela 6, Figuras
6a e b). Entretanto, quando os explantes seccionados foram co-cultivados com
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Agrobacterium, verificou-se um crescimento exagerado da mesma e ausência
de regeneração de brotações (Figura 6c). É possível que a concentração da
bactéria (5 x 108 UFC mL-1) utilizada neste experimento, quando exposta ao
maior número de células tenha favorecido ao crescimento bacteriano. Portanto,
trabalhos futuros variando as concentrações de Agrobacterium poderão
contribuir para aumentar a eficiência de transformação.

Tabela 6. Organogênese in vitro da laranja ‘Natal’, laranja ‘Valência’ e limão
‘Cravo’ em função do seccionamento longitudinal (2-3 mm) nas
extremidades do explante
CULTIVARES
laranja ‘Natal’
Tratamentos

Controle

laranja ‘Valencia’

Expl. com

Gemas/

Expl. com

Gemas/

Expl. com

Gemas/

gemas

Expl.

gemas

expl.

gemas

Expl.

(%)

(média)

(%)

(média)

(%)

(média)

92.6 a

286/139

88.0 a

(2.1) a
Explantes
Cortados

limão ‘Cravo’

94.0 a

435/141
(3.1) b

272/132

77.0 a

(2.1) a
91.0 a

421/137
(3.1) b

212/116
(1.8) a

82.0 a

321/123
(2.6) b

Percentuais e médias seguidas de mesma letra na vertical não dife rem significativamente (Tukey, 0,01)
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Figura 6 - Seccionamento do explante na organogênese in vitro e
transformação genética de laranja ‘Natal’, laranja ‘Valência’ e limão
‘Cravo’.

a)

explante

não

seccionado

(controle);

b)

explante

seccionado e não co-cultivado com Agrobacterium; c) explante
seccionado e co-cultivado com Agrobacterium.
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Foi demonstrado que a temperatura do período de co-cultivo tem
efeito marcante no estímulo à região vir do plasmídeo da Agrobacterium. Esse
efeito tem sido observado na transformação genética de várias espécies tais
como Phaseolus acutifolios e Nicotiana tabacum, onde a temperatura ótima foi
de 22 °C (Dillen et al., 1997) e Lycopersicon esculentum com 22-24 °C (Costa
et al., 2000). Em trabalhos realizados com citros, verifica-se variação de 22 a 28
°C na temperatura de co-cultivo, mas sem experimentos comparativos entre
diferentes temperaturas. Neste trabalho, avaliaram-se as temperaturas de 19,
23 e 27 °C. Dentre estas, a temperatura de 23 °C apresentou maior eficiência
na transformação da laranja ‘Natal’, embora com menor regeneração de brotos
quando comparada com 27 °C. Para laranja ‘Valência’ a única temperatura de
co-cultivo que se mostrou eficiente na obtenção de brotações transformadas
(GUS +), foi 27 °C. Para o limão ‘Cravo’, a transformação genética mostrou-se
altamente dependente da temperatura de co-cultivo, pois, apesar de vários
experimentos realizados, suas brotações GUS + foram obtidas apenas quando
utilizou-se 23 °C (Tabela 7). Fullner & Nestes (1996) estudaram a transferência
do T-DNA entre várias linhagens de Agrobacterium tumefaciens sob várias
temperaturas (15 a 31 °C) e verificaram que a frequência de transferência
diminui com o aumento da temperatura e demonstraram que a transferência do
T-DNA é sensível a altas temperaturas. Os resultados deste estudo sugerem
que a transferência do T-DNA não é apenas dependente da temperatura, mas
da combinação desta com outros fatores como a espécie ou cultivar utilizado,
período de co-cultivo e tempo de inoculação.
A transformação genética em algumas espécies cítricas tem sido
reportada como recalcitrante em virtude da sua baixa eficiência (Moore et al.,
1992; Peña et al., 1995a; Gutiérrez-E. et al., 1997). Os resultados deste
trabalho concordam com esta afirmação, pois os maiores índices de eficiência
foram 11,6% (Tabela 4), 13,8% (Tabela 5) e 19,3% (Tabela 7) para laranja
‘Natal’, laranja ‘Valência’ e limão ‘Cravo’, respectivamente. Estes índices são
considerados baixos, especialmente nas laranjas doces, quando comparados
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aos resultados do trabalho prévio realizado com a laranja ‘Hamlin’, em que se
obteve índice de até 81,5% de eficiência na transformação genética (Mendes et
al., 2002). Desta forma, distintas respostas foram verificadas dentro da mesma
espécie (Citrus sinensis L. Osbeck) e entre espécies diferentes (Citrus sinensis
e Citrus limonia L. Osbeck), o que reforça a relação espécie ou cultivardependente na eficiência de transformação genética de citros.
Tabela 7. Diferenciação e regeneração de plantas GUS + da laranja ‘Natal’,
laranja ‘Valência’ e limão ‘Cravo’ em função da temperatura do cocultivo (tempo de inoculação = 20 minutos e período de co-cultivo = 3
dias).
CULTIVARES
Temperatura

laranja ‘Natal’

Laranja ‘Valência’

de

N° expl. com

GUS

co-cultivo

gemas/total de

(°C)

+

limão ‘Cravo’
N° expl. com

GUS+

/brotos

gemas/total de

/brotos

expl.

avaliados

expl.

avaliados

(%)

(%)

(%)

(%)

N° expl. com

GUS

/brotos

gemas/total de

expl.

avaliados

(%)

(%)

19

48/150(32,0)a

00/33(0,0)

45/150(30,0)a

23

52/150(34,6)a

04/35(11,5)

27

93/150(62,0)a

7/86(8,1)

+

00/36(0,0)

27/150(18,0)a

00/21(0,0)

58/150(38,6)b

00/42(0,0)

42/150(28,0)b

06/31(19,3)

74/150(49,3)c

08/61(13,1)

53/150(35,0)b

00/39(0,0)

Percentuais seguidos de mesma letra na vertical não diferem significativamente (Tukey, 0,01)

Alto índice de plantas escape foi observado. O elevado número de
plantas não transformadas pode ser explicado pela ineficiência do agente de
seleção, devido ao fato de células não transformadas estarem circundadas por
células transformadas, que impedem a ação do agente seletivo (Ghorbel et al.,
1999). Neste trabalho, duas plantas quiméricas da laranja ‘Natal’ foram
regeneradas (Figuras 7c e d). A obtenção de plantas quiméricas pode estar
relacionada ao fato das gemas possuírem origem multicelular (áreas
meristemáticas

na

zona

cambial) e provavelmente algumas destas células

não receberam a transferência gênica, resultando numa planta quimérica. Este

Figura 7 - Transformação genética a partir de segmentos de epicótilo de laranja
‘Natal’, laranja ‘Valência’ e limão ‘Cravo’. a) segmentos de epicótilo
após co-cultivo com Agrobacterium; b) brotações regeneradas
cultivadas em meio de alongamento; c-d) segmentos de caule (c) e
folha (d) evidenciando prováveis quimeras após teste histoquímico
GUS; e-g) segmentos de caule (e) e folha (f) e corte histológico em
segmento de caule (g) evidenciando expressão do gene GUS, em
todos os tecidos, após teste histoquímico GUS; h) brotações GUS +
microenxertadas in vitro em citrange ‘Carrizo’; i) análise de PCR do
DNA de plantas GUS +. Coluna 1 = ladder 100 pb. Colunas 2 =
controle

positivo

consistindo

do

plasmídeo

do

vetor

de

transformação. Coluna 6 = controle negativo consistindo de planta
não transformada. Colunas 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 = plantas nptII+. j)
plantas transgênicas em casa de vegetação.
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tipo de planta também foi obtido nos trabalhos de Peña et al. (1997), GutiérrezE. et al. (1997) e Cervera et al. (1998b).
As brotações GUS + (Figuras 7e, f, g) foram enxertadas in vitro
(Figura 7h) com eficiência de 80% de pegamento. Corte histológico (Figura 2g)
evidenciou a expressão do gene GUS nos tecidos do caule das brotações,
desde a epiderme até as células medulares, confirmando que todos os tecidos
foram transformados. Além disso, confirmou-se a transformação genética
através de análise de PCR, onde se constatou a presença do fragmento de
DNA (700 pb) correspondente ao gene nptII (Figura 7i). Posteriormente a estas
análises, as brotações foram aclimatizadas e transferidas para casa-devegetação (Figura 7j).

5.4 Conclusões

Plantas transgênicas de laranja ‘Natal’, laranja ‘Valência’ (Citrus
sinensis L. Osbeck) e limão ‘Cravo’ (Citrus limonia) foram obtidas utilizando-se
tempo de inoculação de 20 minutos com Agrobacterium tumefaciens (EHA105), co-cultivo por 3 dias na ausência de acetoseringona no meio de cultura e
temperatura de co-cultivo de 23-27 °C, 27 ºC e 23 °C, respectivamente.
A realização do seccionamento longitudinal (2-3 mm) nas
extremidades dos explantes favoreceu a organogênese in vitro em todos os
cultivares

estudados,

mas

quando

co-cultivados

tumefaciens não houve regeneração de brotações.

com

Agrobacterium

6 ORGANOGÊNESE E TRANSFORMAÇÃO GENÉTICA DE TECIDO
ADULTO DE Citrus sinensis.

Resumo

Transformação genética usando tecido adulto como explante é
importante

para

avaliar

precocemente

as

características

horticulturais

específicas de plantas perenes modificadas geneticamente. Este trabalho
buscou estabelecer protocolos de organogênese adventícia in vitro e de
transformação genética para cultivares de laranja doce (Citrus sinenesis L.
Osbeck) a partir de segmentos internodais e discos de folhas de plantas adultas
mantidas em casa-de-vegetação. A organogênese foi induzida em meio de
cultura DBA3 modificado, suplementado com BAP (1,0 mg.L -1) e NAA (0,5
mg.L -1) sendo os explantes cultivados no escuro por 30 dias e, em seguida,
transferidos para fotoperíodo de 16-h (40 µmol.m-2.s-1 de intensidade luminosa)
e temperatura de 27 ± 2 °C. A análise histológica mostrou formação indireta das
gemas

adventícias,

as

quais

originaram-se

do

calo

proliferado

nas

extremidades do explante. Para obtenção de plantas transgênicas, os explantes
foram co-cultivados por um dia a 24 °C com Agrobacterium tumefaciens EHA105, contendo o plasmídeo p35SGUSINT. Brotações regeneradas foram
analisadas histoquimicamente para constatar a expressão do gene GUS e
microenxertadas em citrange ‘Carrizo’ (Citrus sinensis L. Osbeck x Poncirus
trifoliata L. Raf.). A transformação genética foi confirmada através da análise de
PCR e Southern Blot e as plantas foram aclimatizadas e transferidas para casade-vegetação.
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Summary

Genetic transformation using mature tissue as explant is important
for the precocious evaluation of the genetically modified characteristic in
perennial plants. The objective of this research was to define protocols for
adventitious in vitro organogenesis and genetic transformation of sweet orange
(Citrus sinensis L. Osbeck) using internodal segments and leaf discs from adult
plants maintained in the greenhouse. Organogenesis was induced in DBA3
medium supplemented with BAP (1.0 mg.L -1) + NAA (0.5 mg.L -1), in the dark at
27 ± 2 ºC until adventitious buds were developed, and then transferred to a 16-h
photoperiod. Histological analysis showed an indirect formation of adventitious
buds from callus that proliferated at the cut ends of the explants. Transformation
was done using Agrobacterium tumefaciens, strain EHA-105, containing the
plasmid p35SGUSINT as a vector. The explants were co-cultivated with
Agrobacterium for 24 hours, at 24 ºC. Adventitious shoots were tested
histochemically for GUS expression and micrografted into plantlets of Carrizo
citrange (Citrus sinensis L. Osbeck x Poncirus trifoliata L. Raf.). The recovered
plants were analyzed by PCR and Southern Blot for genetic transformation
confirmation and the plants were acclimatized in the greenhouse.
6.1 Introdução

Os trabalhos de cultivo in vitro, em sua maioria, têm utilizado
material juvenil como explante, em virtude do baixo nível de contaminação e do
seu elevado potencial morfogenético (Barceló-Muñoz et al., 1999). Entretanto,
em algumas espécies, principalmente frutíferas, o material juvenil apresenta
características agronômicas indesejáveis para a produção de mudas e
melhoramento genético. Dentre estas características, destacam-se a presença
de espinhos (Hardman et al., 1990), excessivo crescimento vegetativo e o longo
período para iniciar o florescimento e frutificação (Ruaud & Pâques, 1995).
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O cultivo in vitro de espécies frutíferas e ornamentais utilizando
tecido adulto não é frequentemente realizado, em virtude, principalmente, do
alto nível de contaminação (Drew, 1988), da redução ou perda da capacidade
morfogenética, que está relacionada com a repressão ou inativação progressiva
da atividade gênica no desenvolvimento vegetal (Bonga, 1982), e do baixo nível
de enraizamento das brotações obtidas (George, 1993). Mesmo assim, o cultivo
in vitro de tecidos meristemáticos de plantas adultas tem sido relatado em
algumas espécies como Quercus robur L. (Vieitez et al., 1985), Coffe arabica L.
(Londoño-Ramirez & Orozco-Castaño, 1986), Carica papaya L. (Drew, 1988),
Fraxinus ornus L. (Arrillaga et al., 1992), Persea americana Mill (Barceló-Muñoz
et al., 1999) e Cyclamen persicum Mill (Karam & Al-Majathoub, 2000) e híbrido
Castanea sativa x C. crenata (Vieitez et al., 1983). Um dos poucos relatos de
indução de gemas adventícias a partir de tecidos não meristemáticos de plantas
adultas tem sido em citros, onde se utilizaram segmentos internodais de plantas
mantidas em casa-de-vegetação (Cervera et al., 1998b).
Transformação genética em citros tem sido realizada a partir de
tecido juvenil, tais como células embriogênicas (Hidaka et al., 1990), segmentos
de epicótilo de plântulas germinadas in vitro (Cervera et al., 2000; Yang et al.,
2000) e segmentos internodais de plantas juvenis cultivadas em casa-devegetação (Peña et al. 1995b; 1997), devido ao seu alto potencial
morfogenético, quando comparado com o tecido adulto. Obtenção de plantas
transgênicas a partir de tecido adulto em citros é relatada por Cervera et al.
(1998b), que utilizaram segmentos internodais de laranja ‘Pineapple’ (Citrus
sinensis L. Osbeck).
Um eficiente protocolo de transformação genética em citros a
partir de tecido adulto será de grande importância em programas de
melhoramento dessa espécie. As plantas regeneradas não apresentariam
características juvenis, permitindo mais rápida avaliação e seleção no campo e,
portanto, aumentando as chances de lançamento de um novo cultivar em
menor período de tempo. Assim, o objetivo deste trabalho foi estabelecer
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métodos de regeneração de plantas in vitro via organogênese e de
transformação genética a partir de tecido adulto das laranjas doce ‘Pera’,
‘Natal’, ‘Valência’ e ‘Hamlin’. Além disso, estudos anatômicos foram realizados
para descrição da ontogênese e caracterização do processo morfogênico. A
identificação dos tipos celulares responsáveis pela formação das gemas
adventícias poderá orientar estratégias para aumentar a eficiência de
transformação genética.
6.2 Material e Métodos

6.2.1 Material vegetal

Mudas certificadas das laranja ‘Pera’, ‘Valência’, ‘Natal’ e ‘Hamlin’
(Citrus sinensis L. Osbeck) enxertadas em limão ‘Cravo’ (Citrus limonia L.
Osbeck) e citrumelo ‘Swingle’ (Citrus paradisi x Poncirus trifoliata), mantidas em
casa-de-vegetação, foram utilizadas como fontes de explantes. As plantas
foram constantemente podadas, preservando-se o ramo principal e três
ramificações laterais. As novas brotações formadas (20 cm de comprimento)
nas ramificações laterais foram coletadas e desinfestadas em solução comercial
de hipoclorito de sódio (2,5%) diluída em água destilada (1:1), durante trinta
minutos. Posteriormente, foram lavadas quatro vezes em água destilada e
esterilizada. Segmentos internodais (0,8-1,0 cm de comprimento) e discos de
folhas (1,0 cm de diâmetro) foram coletados e utilizados como explantes para
indução de organogênese adventícia in vitro.
6.2.2 Organogênese adventícia

Segmentos internodais foram cultivados horizontalmente em
placas de Petri (100 x 15 mm) contendo 20 mL de meio de cultura DBA3 (Deng
et al., 1992), suplementado com BAP (0,0; 0,5 ou 1,0 mg.L -1) ou da combinação
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de BAP (0,5 e 1,0 mg.L -1) com NAA (0,5 mg.L -1). Os explantes foram mantidos
diretamente sob fotoperíodo de 16-h (40 µmol.m-2.s-1), à temperatura de 27 ± 2
ºC, ou no escuro (temperatura de 27 ºC) por 30 dias, sendo posteriormente
transferidos para as mesmas condições daqueles mantidos sob fotoperíodo de
16-h. O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado, em
esquema fatorial 2 x 5, com cinco repetições e cada repetição foi constituída por
uma placa de Petri contendo oito segmentos internodais. A frequência de
regeneração foi avaliada quatro semanas após o período de escuro, através do
número de explantes com brotações e número de brotações por explantes
responsivos.
Discos de folhas foram cultivados em placa de Petri (100 x 15 mm)
contendo 20 mL do meio de cultura DBA3 modificado, suplementado com BAP
(0,5; 1,0; 1,5; 2,0 ou 2,5 mg.L -1) associado a NAA (0,5 mg.L -1), ou em ausência
de reguladores vegetais. Em todas as combinações de meio de cultura, os
discos foliares foram introduzidos com a face adaxial em contato com o meio de
cultura. As condições de cultivo foram as mesmas citadas anteriormente para
os segmentos internodais. O delineamento experimental foi o inteiramente
casualizado, em esquema fatorial 2 x 6, com cinco repetições de 20 explantes.
Após oito semanas de cultivo, avaliaram-se o número de explantes responsivos
e o número de gemas por explantes responsivos.
Todos os meios de cultura foram suplementados com 25 g.L -1 de
sacarose, 0,8% de agar (Sigma) e o pH foi ajustado a 5,8 antes do processo de
autoclavagem (121 °C/20 minutos).
6.2.3 Análise microscópica

Segmentos internodais da laranja ‘Valência’ cultivados no meio de
indução da organogênese contendo BAP (1,0 mg.L -1) + NAA (0,5 mg.L -1) foram
coletados nos dias 0, 15 e 30 do cultivo in vitro realizado no escuro. As
amostras foram fixadas em solução contendo paraformaldeído (3%) e
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glutaraldeído (2%) em tampão cacodilato de sódio (0,2M), em pH 7,2 sob
refrigeração, com a primeira hora sob baixo vácuo. Posteriormente, foram
lentamente desidratadas, em temperatura ambiente, numa série de 100% metil
celosolve, etanol, propanol e butanol, seguido de imersão em butanol:meio de
infiltração (1:1) (Historesina, Leica) a 4 °C por 12 h (Rodriguez & Wetzstein,
1998). A infiltração foi completada com 100% de meio de infiltração por 24 h ou
quando as amostras apresentaram-se translúcidas e no fundo do recipiente. A
polimerização foi feita à temperatura ambiente, por 24 a 48 horas. Cortes
seriados transversais (5 µm) foram preparados em micrótomo rotativo (Leica
RM 2155) com navalha de aço, flutuados em gotas de água, desidratados em
chapa quente (40 °C) e coloridos em fuccina ácida (0,1%) e azul de toluidina
(0,05%) para observação estrutural.
6.2.4 Transformação genética

6.2.4.1 Linhagem de Agrobacterium

Utilizou-se a linhagem de Agrobacterium tumefaciens EHA-105,
contendo o plasmídeo binário p35GUSINT como vetor para o sistema de
transformação. A bactéria foi cultivada em meio sólido YEP (10g.L -1 de peptona,
10 g.L -1 de extrato de levedura, 5 g.L -1 de cloreto de sódio e 15 g.L -1 de agar),
por 48 horas. Após este período uma colônia isolada foi transferida para
erlenmeyer (250 mL), com 50 mL do meio YEP líquido, suplementado com os
antibióticos canamicina (100 mg.L -1) e rifamicina (50 mg.L -1) e cultivada sob
agitação (180 rpm), 28 °C, por 16 horas. A suspensão bacteriana foi
centrifugada a 4800 rpm (5 ºC/20 minutos) e ressuspendida em meio líquido MS
(Murashige & Skoog, 1962) para obter uma concentração bacteriana de 5 x 108
mL-1. Os antibióticos foram esterilizados por filtração e adicionados no meio de
cultura após a autoclavagem.
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6.2.4.2 Transformação/Seleção e Regeneração de plantas

Os segmentos internodais e discos de folhas foram incubados na
solução bacteriana por 20 minutos. Após este período, os explantes foram
enxugados em papel de filtro esterilizado e transferidos para placas de Petri
contendo o meio de regeneração (DBA3 suplementado com 1,0 mg.L -1 de BAP
+ 0,5 mg.L -1 de NAA), onde foram co-cultivados com Agrobacterium, à
temperatura de 24 ºC. Após o co-cultivo, os explantes foram transferidos para o
meio de regeneração contendo canamicina (100 mg.L -1) e cefotaxime (500
mg.L -1) e foram repicados em intervalo de 7 dias. As brotações regeneradas
(3,0-5,0 mm) foram cortadas transversalmente e a parte basal utilizada para o
teste histoquímico GUS, enquanto que o meristema apical foi enxertado in vitro
em plântulas de citrange ‘Carrizo’ (Dominguez et al., 2000). Os porta-enxertos
foram preparados cortando-se 1,5-2,0 cm do epicótilo, suas raízes reduzidas a
3,5-4,0 cm e os cotilédones e as gemas axilares foram removidas. O meristema
apical das brotações foi enxertado na região terminal do epicótilo decapitado,
estabelecendo-se contato entre os sistemas vasculares. Após 45 dias, as
plantas foram aclimatizadas em vasos, com cobertura plástica, contendo
substrato comercial (Rendmax Citrus TM), permanecendo por 60 dias em câmara
de crescimento (fotoperíodo 16-h, 40 µmol.m-2.s-1 de intensidade luminosa, à
temperatura de 27 ±

2 ºC), sendo, em seguida, transferidas para casa-de-

vegetação. Para avaliar a eficiência de transformação, foram realizados os
seguintes experimentos: a) tempo de co-cultivo dos explantes em 1, 3 e 5 dias e
b) diferentes formas de utilização dos explantes: cortados transversalmente (2-3
mm) e incubados verticalmente com a parte basal em contato com o meio de
cultura e cortados longitudinalmente e incubados horizontalmente com a
superfície cortada oposta ao meio de cultura. Os experimentos consistiram de
cinco repetições, sendo cada repetição constituída de uma placa de Petri
contendo 20 explantes, perfazendo um total de 100 explantes por tratamento.
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6.2.4.3 Teste histoquímico GUS e análise de DNA

Segmentos das brotações regeneradas, antes de enxertadas in
vitro, foram incubados no escuro a 37 °C, por 24 horas, em solução X-GLUC
(Jefferson, 1987), para análise da atividade da enzima â-glucuronidase (GUS).
Para análise de PCR, DNA foi extraído de acordo com Doyle & Doyle (1990). A
amplificação de PCR foi realizada usando 200-300 ng de DNA, 200 nM dNTPs,
2,5 mM MgCl2, 2u Taq polimerase e 0,25 µM do primer GUS ou 0,1 µM do
primer canamicina. Os primers 5’GGT GGG AAA GCG CGT TAC AAG’3 e
5’TGG ATC CCG GCA TAG TTA AA3’ (Peña et al., 1997) foram usados para
amplificar o fragmento 600 pb correspondente ao gene GUS, através do
programa de 35 ciclos de 1,0 minuto a 92 °C, 1,0 minuto a 55 °C e 1,5 minutos
a 72 °C. Os primers 5’GAG GCT ATT CGG CTA TGA CTG G3’ e 5’ ATC GGG
AGC GGC GAT ACC GTA A3’, (Bond & Roose, 1998), foram usados para
amplificar o fragmento 700 pb correspondente ao gene nptII, através do
programa de 4 minutos a 94 °C e com 30 ciclos de 2 minutos a 96 °C, 2 minutos
a 50 °C e 3 minutos a 72 °C. Os primers 5’CTG GCG GCA AAG TCT GAT3’ e
5’TGT CGT AAA CCT CCT GGT3’ (Negroto et al., 2000) foram usados para
amplificar o fragmento 450 pb correspondente ao gene virG, através do
programa de 2 minutos a 96 °C e com 25 ciclos de 15 segundos a 64 °C, 30
segundos a 53 °C e 5 minutos a 72 °C, que foram usados para detectar
possível contaminação do tecido da planta com Agrobacterium. Para análise de
Southern Blot, DNA foi extraído de acordo com Dellaporta et al. (1983). A
digestão de 20 µg de DNA foi realizada com HindIII, sendo separado em gel de
agarose (1 %) e transferido para membrana de nylon (Hybond-H+ Amersham).
A sonda de DNA nptII foi preparada por PCR e marcada por detecção de
fluoresceina através do kit “gene images random prime labeling” (Amershan
pharmacia biotech.) e seguindo as suas instruções.
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6.3 Resultados e Discussão

6.3.1 Organogênese e caracterização histológica

A indução de gemas adventícias ocorreu com eficiência nos
segmentos internodais dos quatro cultivares de laranja doce (Tabela 8).
Entretanto, o desenvolvimento de gemas adventícias em discos de folhas foi
observado apenas em laranja ‘Hamlin’ nas mais altas concentrações de BAP
(Tabela 9 e Figura 8a), mesmo assim, com baixo número de gemas, quando
comparado aos segmentos internodais. A incubação no escuro favoreceu a
indução e desenvolvimento das gemas adventícias em ambos os tipos de
explantes e cultivares estudados (Tabelas 8 e 9, Figura 9). Quando os
segmentos internodais foram cultivados sob fotoperíodo de 16 horas, a
formação de gemas ocorreu diretamente do explante sem fase intermediária de
calo (Figura 8b). Entretanto, o número de explantes responsivos e de gemas
por explantes foi muito baixo. Por outro lado, quando cultivados no escuro a
organogênese foi indireta, com as gemas formando-se a partir do calo (Figura
8c). Ressalta-se que não ocorreu indução de gemas em discos de folhas,
quando cultivados sob fotoperíodo de 16 horas.
Antes da indução da organogênese, os segmentos internodais
apresentavam epiderme unisseriada com glândulas de óleo subepidérmicas e o
córtex era constituído de diferentes tipos de células quanto à forma e tamanho
(Figura 8d). Internamente ao córtex, o cilindro vascular era contínuo com
presença de fibras floemáticas externas à região do floema (Figura 8e). Após
quinze dias de cultivo, mudanças estruturais foram observadas principalmente
no câmbio, com uma intensa proliferação de células, tendo como conseqüência,
o aumento de espessura da região cambial (Figura 8f). Neste estágio, a
proliferação de calo foi intensa e ocorreu em ambas as extremidades (apical e
distal) do explante (Figura 8g), em virtude do aumento no número de células
cambiais. Várias regiões meristemáticas na superfície do calo foram
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responsáveis pela formação de gemas adventícias (Figuras 8g e h),
caracterizando uma organogênese indireta. Após trinta dias de cultivo in vitro,
gemas bem formadas (Figura 8i) com desenvolvimento de primórdios foliares
(Figura 8j) já se encontravam presentes.
O meio de cultura DBA3, utilizado para a regeneração de plantas a
partir de explantes juvenis (Yang et al., 2000), foi adequado para indução da
organogênese neste experimento. A suplementação com BAP (1,0 mg.L -1) +
NAA (0,5 mg.L -1) foi eficiente para indução de gemas adventícias em todos os
cultivares estudados (Tabela 8). Esta combinação de reguladores vegetais
também induziu alto número de gemas por explante responsivo, quando
comparado aos outros tratamentos. Embora todos os cultivares, nessa
combinação de reguladores vegetais, tenham apresentado resposta similar, a
qualidade observada no desenvolvimento das gemas para a laranja ‘Hamlin’
indicou que a mesma apresentou bom potencial morfogênico.
A suplementação de combinações de citocininas e auxinas nos
meios de cultura tem apresentado resposta variada na cultura dos citros.
Entretanto, no cultivo in vitro de lima ‘Mexicana’ (Citrus aurantifolia), tangerina
‘Monica’ (Citrus reticulata) (Pérez-Molphe-Balch & Ochoa-Alejo, 1997) e
citrange ‘Troyer’ (Citrus sinensis L. Osbeck x Poncirus trifoliata) (Edriss &
Burger, 1984; Moreira-Dias et al., 2000), baixas concentrações de NAA
combinadas com BAP estimularam a indução de gemas adventícias, como foi
verificado neste estudo.
Além do estudo das características do meio de cultura, a
caracterização da ontogênese das gemas adventícias pela análise histológica
indica que o tipo de explante e as condições de cultivo podem favorecer
organogênese direta ou indireta. Condições de escuro ou de fotoperíodo, neste
experimento, foram responsáveis por organogênese indireta ou direta,
respectivamente. Organogênese direta a partir de tecido cambial foi também
descrita para laranja ‘Valência’ em segmentos de epicótilo cultivados sob
fotoperíodo de 16 horas em meio de cultura, suplementado com 1,0 mg.L -1 de
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Tabela 8. Organogênese in vitro em segmentos internodais (tecido adulto) de
laranja ‘Valência’, laranja ‘Pera’, laranja ‘Hamlin’ e laranja ‘Natal’, em
função de concentrações de BAP + NAA e condições de
luminosidade (média de cinco repetições).

BAP + NAA
-1
(mg L )

Escuro
Explantes com
Número de
gemas (%)
gemas/
explante
laranja 'Valencia'

Fotoperíodo de16-h
Explantes
Número de
com gemas (%)
gemas/
explante

0,0 + 0,0

3,3 cA

1,2 bA

0,0 aB

0,0 Bb

0,5 + 0,0

56,7 abA

1,8 abA

0,0 aB

0,0 bB

1,0 + 0,0

66,6 aA

2,8 abA

10,0 aB

2,0 aB

0,5 + 0,5

26,6 bcA

2,0 abA

0,0 aB

0,0 bB

1,0 + 0,5

77,7 aA

4,0 aA

0,0 aB

0,0 bB

laranja 'Pera'
0,0 + 0,0

20,0 cA

1,6 bA

0,0 aB

0,0 aB

0,5 + 0,0

40,0 bcA

4,4 aA

10,0 aB

1,0 aB

1,0 + 0,0

66,0 abA

2,9 aA

10,0 aB

1,4 aB

0,5 + 0,5

48,0 bA

4,0 aA

0,0 aB

0,0 aB

1,0 + 0,5

78,0 aA

3,2 aA

0,0 aB

0,0 aB

laranja 'Hamlin'
0,0 + 0,0

2,5 cA

1,0 bA

0,0 aA

0,0 aA

0,5 + 0,0

55,0 bA

3,7 aA

4,0 aB

1,5 aB

1,0 + 0,0

66,0 abA

4,9 aA

16,0 aB

1,5 aB

0,5 + 0,5

42,0 bA

4,0 aA

5,0 aB

1,6 aB

1,0 + 0,5

88,0 aA

4,5 aA

5,0 aB

1,2 aB

laranja 'Natal'
0,0 + 0,0

3,0 cA

1,1 bA

0,0 aB

0,0 bB

0,5 + 0,0

5,0 abA

1,7 abA

0,0 aB

0,0 bB

1,0 + 0,0

65,0 aA

2,8 abA

5,0 aB

1,8 aB

0,5 + 0,5

30,0 bcA

2,0 abA

0,0 aB

0,0 bB

1,0 + 0,5

75,0 aA

3,9 aA

0,0 aB

0,0 bB

Médias seguidas da mesma letra não diferem significativamente (Tukey, 0.05) (minúscula na
1/2
coluna e maiúscula na linha). Os dados originais foram transformados para (x + 0.5)
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Tabela 9. Organogenese in vitro de discos de folhas (tecido adulto) de laranja
‘Hamlin’ cultivados no escuro, em função de concentrações de BAP
(média de cinco repetições).
BAP

Explantes

Número de gemas/

(mg.L -1)

com gemas (%)

explantes
responsivos

0,0

0,0 b

0,0 b

0,5

0,0 b

0,0 b

1,0

5,0 a

1,0 a

1,5

5,0 a

1,0 a

2,0

7,5 a

1,5 a

2,5

11,0 a

1,6 a

Médias seguidas da mesma letra na coluna não diferem significativamente (Tukey, 0.05). Os
1/2

dados originais foram transformados para (x + 0.5)
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Figura 8 - Organogênese in vitro em segmentos internodais e discos de folhas
de plantas adultas de laranja ‘Hamlin’. a) organogênese em disco de
folha com formação de calo; b) organogênese direta em segmento
internodal cultivado sob fotoperíodo de 16 horas; c) organogênese
indireta em segmento internodal cultivado no escuro com formação
de calo; d-e) cortes histológicos transversais em segmento internodal
antes da indução, mostrando as características anatômicas gerais (d)
e detalhe do cilindro vascular (e) evidenciando o câmbio com 3-4
camadas de células e presença de fibras floemáticas (seta); f-h)
segmentos internodais após 15 dias em cultivo, com extensa
proliferação celular no câmbio (f), com formação de calos em ambas
as extremidades do explante (g) e regiões meristemáticas (setas)
formadas na superfície do calo (h); i-j) gemas adventícias (setas)
formadas após 30 dias de cultivo (i) e corte histológico transversal de
uma gema com primórdios foliares bem formados. ep = epiderme; co
= córtex; ph = floema; ca = câmbio; x = xilema; p = medula; lp =
primórdio foliar; m = meristema. Barras = 1,0 mm (a, b, c, g e i); 100
µm (d, e, f, h e j).
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Figura 9 - Resposta organogênica de segmentos internodais (tecido adulto) de
laranjas ‘Valência’, ‘Pêra’, ‘Hamlin’ e ’Natal’, em função das condições
de luminosidade. Barras seguidas de letras distintas diferem
significativamente (Tukey 0,05).
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BAP (conforme estudo apresentado no Capítulo 4). Um futuro aumento na
eficiência da transformação genética de citros pode ser obtido, se o contato da
bactéria com o tecido cambial for favorecido. Assim, o uso de explantes
cortados longitudinalmente ou pequenos ferimentos (Duran-Vila et al., 1992;
Ghorbel et al., 1998) para expor a região cambial, poderia favorecer a taxa de
transformação.

6.3.2 Transformação genética

Transformação genética tem sido obtida preferencialmente de
explantes coletados a partir de tecido juvenil, com regeneração de plantas
através de organogênese in vitro (Peña et al., 1995b; 1997; Yang et al., 2000).
Para a introdução de genes agronomicamente importantes produzindo novos
cultivares resistentes ou tolerantes a pragas ou doenças, o uso de tecido adulto
é interessante e desejável (Cervera et al., 1998b; Moore et al., 1992), pois
permite rápida avaliação agronômica. Indução de gemas e regeneração de
plantas a partir de explantes coletados de plantas adultas foram demonstradas
apenas em laranja ‘Pineapple’ (Citrus sinensis L. Osbeck) (Cervera et al.,
1998b). Por outro lado, trabalhos utilizando tecidos meristemáticos de plantas
adultas

em

outras

espécies

têm

sido

relatados

com

finalidade

de

micropropagação (Drew, 1988; Barceló-Muñoz et al., 1999; Karam & AlMajathoub, 2000)
Experimentos de transformação genética normalmente utilizam
três dias como período de co-cultivo com Agrobacterium. Neste trabalho, não foi
possível co-cultivar os explantes por 3 e 5 dias, em virtude do super
crescimento da bactéria na superfície do explante, mesmo quando estes foram
transferidos para meio de cultura suplementado com cefotaxime. Houve
indução de gemas adventícias, apenas quando os segmentos internodais foram
co-cultivados por apenas um dia com Agrobacterium (Tabela 10). Além disso,
quando se realizaram cortes transversais e longitudinais do explante,
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obtiveram-se brotações GUS + apenas nas laranjas ‘Hamlin’ e ‘Valência’,
respectivamente (Tabela 11, Figura 10).
Mesmo tendo sido observado indução de gemas adventícias e
futuro desenvolvimento após microenxertia (Figura 11a) em todos os cultivares
estudados, brotações GUS + foram observadas apenas nos cultivares ‘Hamlin’ e
‘Valência’ (Figura 11b), sendo que no cultivar ‘Valência’ estas brotações não se
desenvolveram após a microenxertia. Análise de PCR nas plantas GUS +
confirmaram a transformação genética. A presença de fragmentos de DNA com
600 pb corresponde ao gene GUS e 700 pb corresponde ao gene nptII (Figura
10c). Além disso, o resultado negativo na amplificação do gene virG nas plantas
transformadas

indicaram

que

não

houve

contaminação

residual

com

Agrobacterium (Figura 11d). A análise de Southern foi realizada para confirmar
a presença estável do gene nptII no genoma das plantas transformadas. A
digestão com a enzima de restrição HindIII permitiu hibridizar os fragmentos de
DNA 4,4 e 8,0 kb correspondentes ao gene nptII (Figura 11e), confirmando a
transformação genética das plantas. O uso de discos de folhas neste
experimento não foi eficiente, em virtude da baixa indução de gemas
adventícias e do super crescimento da Agrobacterium na superfície do explante,
resultando em alta proporção de perda de explantes, mesmo quando foram cocultivados por apenas um dia.
Diversos trabalhos em citros têm evidenciado uma grande
influência da espécie ou cultivar, seja na organogênese in vitro (Duran-Vila et
al., 1989; Ghorbel et al., 1998) ou na transformação genética (Moore et al.,
1992; Peña et al., 1995b; Gutiérez-E. et al., 1997), sugerindo a necessidade de
estudos específicos para ajustes de protocolos in vitro. Poncirus trifoliata e
híbridos relacionados têm demonstrado uma grande habilidade morfogênica e
alta afinidade para transformação com Agrobacterium (Cervera et al., 2000;
Peña et al., 1995a), sendo que os cultivares de laranja doce são mais
recalcitrantes para transformação genética (Moore et al., 1992; Peña et al.,
1995a; Gutiérez-E. et al., 1997). Os dados apresentados no presente estudo
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Tabela 10.

+

Diferenciação e regeneração de plantas GUS de laranja ‘Pera’, laranja ‘Hamlin’,
laranja ‘Natal’ e laranja ‘Valência’, em função do tempo de co-cultivo de
segmentos internodais (tecido adulto) com Agrobacterium (tempo de inoculação =
20 minutos e temperatura = 24 °C).

Tempo de co-cultivo
1 DIA
CULTIVARES

3 DIAS
+

5 DIAS
+

+

N° expl.

GUS /

N° expl.

GUS /

N° expl.

GUS /

com gemas

brotações

com gemas

brotações

com gemas

brotações

/total expl.

analisadas

/total expl.

analisadas

/total expl.

analisadas

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

‘Pêra’

32/100(32)

00/18(00)

00/100(00)

_

00/100(00)

_

‘Hamlin’

15/100(15)

06/15(40)

00/100(00)

_

00/100(00)

_

‘Natal’

19/100(19)

00/14(00)

00/100(00)

_

00/100(00)

_

‘Valência’

23/100(23)

00/19(00)

00/100(00)

_

00/100(00)

_

+

Tabela 11. Diferenciação e regeneração de plantas GUS de laranja ‘Pera’, laranja ‘Hamlin’,
laranja ‘Natal’ e laranja ‘Valência’, em função do seccionamento do explante
(tecido adulto) no co-cultivo com Agrobacterium (tempo de inoculação = 20
minutos, tempo de co-cultivo = 1 dia e temperatura = 24 °C).

Formas de seccionamento do explante

CULTIVARES

Explante cortado

Explante cortado longitudinalmente

(2-3 mm) e cultivado verticalmente

(0,8-1,0 mm) e cultivado

com a extremidade basal em

horizontalmente com a superfície

contato com o meio de cultura

cortada oposta ao meio de cultura.

+

+

N° expl. com

GUS /

N° expl. com

GUS /

gemas/total expl.

brotações

gemas/total expl.

Brotações

(%)

analisadas (%)

(%)

analisadas (%)

Pêra

00/100(0.0)

_

00/100(0.0)

_

Hamlin

10/100(10.0)

05/11(45.4)

00/100(0.0)

_

Natal

00/100(0.0)

_

00/100(0.0)

_

Valência

00/100(0.0)

_

20/100(20.0)

01/09(11.1)

a

b

Figura 10 - Formas de seccionamento do explante (tecido adulto)
no co-cultivo com Agrobacterium. a) segmento internodal de laranja
‘Hamlin’ cortado transversalmente (2-3 mm) com a extremidade basal
emcontatocomomeiodecultura;b)segmentointernodaldelaranja‘Valência’
cortado longitudinalmente e a superfície cortada oposta ao meio de
cultura. Barras=1,0mm.
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Figura 11 - Plantas transgênicas da laranja ‘Hamlin’ obtidas a partir de tecido
adulto. a) brotação transgênica microenxertadas in vitro sobre
citrange ‘Carrizo’; b) teste histoquímico de GUS na extremidade
basal de uma brotação regenerada; c) análise de PCR do DNA de
plantas GUS +. Colunas 1 e 10 = ladder 100 pb. Colunas 2 e 3 =
plantas nptII+. Colunas 6 e 7 = plantas GUS +. Colunas 4 e 8 =
controles positivos consistindo do plasmídeo. Colunas 5 e 9 =
controles negativos consistindo de DNA de plantas da laranja
‘Hamlin’ não transformada; d) análise de PCR do DNA de plantas
GUS+ para amplificação do gene virG. Colunas 1 e 6 = ladder 100
pb. Coluna 2 = controle positivo consistindo do DNA da
Agrobacterium. Coluna 3 = controle negativo consistindo de planta
não transformada. Colunas 4 e 6 = plantas GUS + e nptII+; e)
análise de Southern. Colunas 1 e 3 = plantas nptII+. Coluna 2 =
controle positivo consistindo do plasmídeo p35SGUSINT. Coluna
4 = controle negativo consistindo de planta não transformada.
Lambda DNA cortado com HindIII foi usado como marcador
(representado em kilobases).
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confirmam a dependência do cultivar na habilidade morfogênica e na afinidade
com Agrobacterium entre as laranjas doce. Nos cultivares estudados, o melhor
resultado para transformação genética foi obtido com laranja ‘Hamlin’.
Os protocolos para organogênese e transformação genética
descritos neste trabalho diferem daqueles citados por Cervera et al. (1998b)
para laranja ‘Pineapple’, no referente ao meio de cultura, período de cultivo no
escuro, período de co-cultivo com Agrobacterium e na temperatura de cocultivo. Naquele protocolo, os explantes foram co-cultivados por 3 dias com
baixa

concentração

de

Agrobacterium

(107 UFC mL-1). Entretanto, um

supercrescimento da bactéria na superfície do explante foi também observado
quando o co-cultivo foi feito por cinco dias. Este super crescimento da bactéria
está, provavelmente, associado ao tipo de explante, pois esse fato não tem sido
relatado em trabalhos envolvendo explantes de plantas juvenis de citros.
Portanto, sugere-se, para estudos futuros, que a utilização de menor
concentração de bactéria ou menor tempo de co-cultivo, possibilite um controle
do crescimento excessivo da bactéria. Aliado a esses parâmetros, como já
demonstrado para outras espécies (Dillen et al., 1997), uma menor temperatura
de co-cultivo parece ser efetiva na transformação genética de citros, sendo que
24 °C foi adequada neste estudo. A temperatura usual no co-cultivo em
transformação genética de citros tem sido de 26 e 27°C (Penã et al., 1995a;
Gutiérrez-E. et al., 1997), com apenas um relato utilizando 22 °C (Yang et al.,
2000).
Os resultados deste trabalho constituem-se em importante
contribuição para a transformação genética de plantas cítricas, demonstrando
ser possível a utilização de tecidos adultos para a introdução de genes com
interesse agronômico. A possibilidade de acelerar o processo de melhoramento,
seleção e liberação de novo cultivar, é de fundamental importância à indústria
citrícola mundial.
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6.4 Conclusões

Segmentos internodais mostraram-se mais eficientes na indução
de gemas adventícias, quando comparados com discos de folhas.
O cultivo dos explantes no escuro mostrou-se essencial para
indução de gemas adventícias em todos os cultivares e explantes utilizados.
A organogênese in vitro foi melhor induzida em meio de cultura
DBA3 modificado, suplementado com a concentração de 1,0 mg.L -1 de BAP e
0,5 mg.L -1 de NAA, em todos os cultivares estudados.
Gemas

adventícias

formaram-se

na

região

superficial

de

proliferação de calo, o qual se originou de sucessivas divisões das células
cambiais, caracterizando-se em organogênese indireta.
Na transformação genética foram obtidas plantas transgênicas de
laranja ‘Hamlin’ utilizando-se um dia de co-cultivo a 24 ºC, com e sem o
seccionamento do explante, bem como de laranja ‘Valência’, mas apenas
quando seccionou-se longitudinalmente o explante.

7 CONCLUSÕES GERAIS
Condições de cultivo in vitro para organogênese e regeneração de
plantas in vitro em segmentos de epicótilo de laranja ‘Natal’, laranja ‘Valência’,
laranja ‘Hamlin’ e limão ‘Cravo’ foram eficientemente obtidas utilizando-se o
meio de cultura MT suplementado com 1,0 e 0,5-2,5 mg.L -1 de BAP, na fase de
indução de brotações, para as laranjas ‘Natal’, ‘Valência’ e ‘Hamlin’ e limão
‘Cravo’, respectivamente. O enraizamento das brotações adventícias foi melhor
induzido no meio de cultura MT + 1,0 mg.L -1 de IBA.
A organogênese em segmentos de epicótilo de Citrus sinensis foi
direta.
As células morfogênicas responsáveis pela origem das gemas
adventícias nos segmentos de epicótilo localizaram-se no câmbio vascular.
Plantas transgênicas de laranja ‘Natal’ a partir de segmentos de
epicótilo foram obtidas utilizando-se 20 minutos de tempo de inoculação com a
Agrobacterium tumefaciens, 3 dias de co-cultivo na ausência de acetoseringona
e temperatura de co-cultivo de 23 e 27 ºC. Para o limão ‘Cravo’ e laranja
‘Valência’, plantas transgênicas foram obtidas nas mesmas condições anterior,
mas apenas quando utilizou-se a temperatura de 23 e 27°C durante o cocultivo, respectivamente.
A organogênese in vitro em segmentos internodais de plantas
adultas de laranja ‘Pera’, laranja ‘Valência’, laranja ‘Natal’ e laranja ‘Hamlin’, foi
induzida utilizando-se o meio de cultura DBA3 suplementado com 1,0 mg.L -1 de
BAP + 0,5 mg.L -1 de NAA e cultivando-se os explantes no escuro.
A organogênese in vitro a partir de segmentos internodais de
plantas adultas foi indireta.
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Sucessivas divisões das células cambiais foram responsáveis pela
proliferação do calo na extremidade dos segmentos internodais de plantas
adultas, onde se formaram as gemas adventícias.
Plantas transgênicas, a partir de segmentos internodais de plantas
adultas, foram obtidas em laranja ‘Hamlin’ utilizando-se 1 dia de co-cultivo com
Agrobacterium tumefaciens na temperatura de 24 ºC, com e sem o
seccionamento do explante, e em laranja ‘Valência’ apenas quando seccionouse o explante.

ANEXO
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Table 1 - Organogenic response of Citrus epicotyl explants to different concentrations of benzylaminopurine (BAP) in the
culture medium (Natal, Valencia, and Hamlin sweet oranges and Rangpur lime).

Natal
Concentration Responsive
BAP
explants
mg L-1
%
0.0
75.0 ab
0.5
35.7 bc
1.0
85.4 a
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
Mean

51.8 abc
42.8 abc
57.1 abc
42.8 abc
19.6 c
30.3 c
16.1 c
45.7 A

shoots
explant -1
nº
1.2 ab
1.4 ab
1. 6 a

Valencia
Responsive
explants
%
60.7 ab
53.6 ab
75.0 a

shoots
explant -1
nº
1.1 b
1.4 ab
1.8 a

1.3 ab
1.4 ab
1.3 ab
1.2 ab
1.0 b
1.0 b
1.0 b
1.2 B

51.8 ab
51.8 ab
41.1 ab
32.1 ab
37.5 ab
23.2 b
37.5 b
46.4 A

1.5 ab
1.2 ab
1.3 ab
1.1 b
1.2 b
1.1 b
1.0 b
1.3 B

CULTIVAR
Hamlin
Rangpur
Mean
Responsive
shoots Responsive shoots Responsive shoots
explants
explant -1 explants explant -1 explants explant -1
%
nº
%
nº
%
nº
71.1 ab
1.1 cd
35.7 a
1.O b
60.6 ab
1,1 c
67.8 abc
1.6 bc
39..3 a
1.1 ab
49.1 ab
1.4 b
71.4 ab
2.4 a
46.4 a
1.1 ab
69.6 a
1.7 a
64.3 abcd
60.7 abcd
48.2 abcd
46.4 abcd
30.3 bcd
26.8 cd
23.2 d
51.0 A

1.7 b
1.6 bcd
1.3 bcd
1.2 cd
1.2 cd
1.1 d
1.0 d
1.4 A

44.6 a
55.3 a
50.0 a
60.7 a
62.5 a
33.9 a
23.2 a
45.1 A

1.2 ab
1.4 ab
1.5 ab
1.6 a
1.5 ab
1.1 ab
1.0 b
1.3 B

53. 1 ab
52.7 ab
47.6 ab
45.5 bc
37.5 bc
28.6 bc
25.0 c

1.4 ab
1.4 b
1.3 bc
1.3 bc
1.2 bc
1.1 c
1.0 c

Means followed by the same letter do not diffe r significantly (Tukey, 0.05) (lower-case in columns and upper-case in line).

Figure 1 - Adventitious bud formation and rooting of shoot buds obtained from epicotyl segments of citrus. a) explants after five days in
culture showing the swollen area at the cutting edges; b) multipla adventitious buds after 15 days in culture; c) shoots 31.OCM
evaluated after 45 days in culture; d) plantlets rooted after 60 days in rooting medium. Bars: 1 cm (a), (c), (d); 1 m m (b).
Scientia Agricola, v.59, n..l, p.35-40, jan./mar. 2002
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MEIOS DE CULTURA

Soluções estoque do meio MT (Murashige & Tucker, 1969)

MT Macronutrientes estoque (50X)

g.L -1

NH4NO3

82,5

KNO3

95,0

MgSO4.7H20

18,5

KH2PO4

7,5

K2HPO4

1,0

MT Micronutrientes estoque (100X)

g.L -1

H3BO3

0,62

MnSO4.H20

1,68

ZnSO4.7H20

0,86

KI
Na2MoO4.2H20

0,083
0,025

CuSO4.5H20

0,0025

CoCl2.6H20

0,0025

MT Ferro estoque (200X)

g.L -1

Na2EDTA

7,45

FeSO4.7H20

5,57

MT Vitaminas estoque (100X)

g.L -1

Myo-inositol

10,0

Tiamina-HCl

1,0

Pyridoxina-HCl

1,0

Ácido nicotínico

0,5

Glicina

0,2
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MT Cálcio estoque (66X)
CaCl2.2H2O

g.L -1
29,33

Soluções estoque do meio MS (Murashige & Skoog, 1962)
MS Macronutrientes estoque (50X)

g.L -1

NH4NO3

82,5

KNO3

95,0

MgSO4.7H20

18,5

KH2PO4
MS Micronutrientes estoque (100X)
H3BO3

8,5
g.L -1
0,62

MnSO4.H20

1,68

ZnSO4.7H20

0,86

KI
Na2MoO4.2H20

0,083
0,025

CuSO4.5H20

0,0025

CoCl2.6H20

0,0025

MS Ferro estoque (50X)

g.L -1

Na2EDTA.2H2O

1,865

FeSO4.7H20

1,39

MS Vitaminas estoque (100X)

g.L -1

Myo-inositol

10,0

Tiamina-HCl

0,01

Pyridoxina-HCl

0,05

Ácido nicotínico

0,05

Glicina

0,2
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MT Cálcio estoque (50X)
CaCl2.2H2O

g.L -1
22,0

Composição dos meios de cultura

MS
MS Macronutrientes estoque (50X)

20 mL.L -1

MS Micronutrientes estoque (100X)

10 mL.L -1

MS Vitaminas estoque (100X)

10 mL.L -1

MS Cálcio estoque (50X)

20 mL.L -1

MS Ferro estoque (50X)

20 mL.L -1

Sacarose

30 g.L -1

Agar

8 g.L -1

MT
MT Macronutrientes estoque (50X)

20 mL.L -1

MT Micronutrientes estoque (100X)

10 mL.L -1

MT Vitaminas estoque (100X)

10 mL.L -1

MT Cálcio estoque (66X)

15 mL.L -1

MT Ferro estoque (200X)

5 mL.L -1

Sacarose

25 g.L -1

Agar

8 g.L -1

EME
MT Macronutrientes estoque (50X)

20 mL.L -1

MT Micronutrientes estoque (100X)

10 mL.L -1

MT Vitaminas estoque (100X)

10 mL.L -1

MT Cálcio estoque (66X)

15 mL.L -1

MT Ferro estoque (200X)

5 mL.L -1

Sacarose

50 g.L -1

138

Extrato de malte
Agar

0.5 g.L -1
8 g.L -1

DBA3
MT Macronutrientes estoque (50X)

18 mL.L -1

MT Micronutrientes estoque (100X)

9 mL.L -1

MT Vitaminas estoque (100X)

9 mL.L -1

MT Cálcio estoque (66X)

15 mL.L -1

MT Ferro estoque (200X)

5 mL.L -1

Sacarose

25 g.L -1

Agua de coco
Agar

20 mL.L-1
8 g.L -1

Todos os meios de cultura tiveram o pH ajustado para 5.8, antes de adicionar o
Agar, e foram autoclavados por 20 minutos (121 °C e 1,0 Kg/cm2).
YEP Sólido
Peptona

10 g.L -1

Extrato de levedura

10 g.L -1

NaCl

5 g.L -1

Agar

15 g.L -1

pH 7,0 antes de adicionar o Agar e autoclavar por 20 minutos (121 °C e 1,0
Kg/cm2).

YEP Líquido
Peptona

10 g.L -1

Extrato de levedura

10 g.L -1

NaCl

5 g.L -1

pH 7,0 antes de autoclavar por 20 minutos (121 °C e 1,0 Kg/cm2).

