
ESTUDO DE FATORES QUE INFLUENCIAM O PROCESSO DE 
TRANSFORMAÇÃO GENÉTICA EM CITROS VIA  

Agrobacterium tumefaciens  

JANAYNNA MAGALHÃES BARBOSA 

Dissertação apresentada à Escola 
Superior de Agricultura “Luiz de 
Queiroz”, Universidade de São Paulo, 
para obtenção do título de Mestre em 
Ciências, Área de Concentração: 
Fisiologia e Bioquímica de Plantas. 

P I R A C I C A B A 
Estado de São Paulo – Brasil 

Maio – 2002 



ESTUDO DE FATORES QUE INFLUENCIAM O PROCESSO DE 
TRANSFORMAÇÃO GENÉTICA EM CITROS VIA  

Agrobacterium tumefaciens  

JANAYNNA MAGALHÃES BARBOSA 

Engenheiro Agrônomo 

Orientadora: Profa. Dra. BEATRIZ MADALENA JANUZZI MENDES 

Dissertação apresentada à Escola 
Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”, 
Universidade de São Paulo, para obtenção 
do título de Mestre em Ciências, Área de 
Concentração: Fisiologia e Bioquímica de 
Plantas. 

 
 
 

P I R A C I C A B A 
Estado de São Paulo – Brasil 

Maio – 2002 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             
Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) 
DIVISÃO DE BIBLIOTECA E DOCUMENTAÇÃO  - ESALQ/USP 

 
 

Barbosa, Janaynna Magalhães 
Estudo de fatores que influenciam o processo de transformação 

genética em citros via Agrobacterium tumedaciens / Janaynna 
Magalhães Barbosa. - - Piracicaba, 2002. 

51 p. : il.  

Dissertação (mestrado) - -  Escola Superior de Agricultura Luiz de 
Queiroz, 2002. 

Bibliografia. 

1. Agrobacterium 2. Frutas cítricas 3. Melhoramento genético vegetal 
4. Transformação genética 5. Transferência de genes 6. Variedades 
vegetais I. Título 

CDD 634.3    
 

 
 

“Permitida a cópia total ou parcial deste documento, desde que citada a fonte – O autor” 
 
 
 



 

 

 

À minha mãe Lorene e à minha avó Balduína pela 

vida, pelo amor e carinho dedicados e pelo exemplo de vida, 

que muito tem me dado força durante minha caminhada. 

 

DEDICO 



AGRADECIMENTOS 

 

À Profa. Dra Beatriz Madalena Januzzi Mendes pela oportunidade, pela 

orientação, confiança e amizade; 

Ao Prof. Dr. Francisco A. A. Mourão Filho pela colaboração durante a realização 

deste trabalho; 

À Profa. Dra. Adriana P. M. Rodriguez pelo apoio profissional e pela amizade 

prestados durante este período; 

À Profa. Dra. Beatriz Appezzato-da-Glória pela colaboração durante a realização 

do trabalho; 

À farmacêutica Marli Kasue Misaki Soares, técnica do Laboratório de Anatomia 

Vegetal do Departamento de Ciências Biológicas da Escola Superior de Agricultura 

“Luiz de Queiroz” pelo auxílio nas técnicas de microscopia; 

Aos colegas de laboratório e de curso Fernanda, Sandra, Nailton, Carol, Raquel, 

Girlene, Flávio, Paulo Celso, Lílian, Welinton, Márcia, Cantídio, Maria Graziela, 

Regina, Mariza, Raul, Chryz e Amaral pelo convívio e amizade, e auxílio prestado;  

Ao Rafael R. Vasconcelos pelo auxílio nas análises estatísticas, pela solicitude e 

principalmente pela amizade; 

Às amigas Liliane, Adriana, Daniela, Hérika e Nívea pelo apoio nos momentos 

difíceis, pelas conversas e rizadas; 

À Joanne pelo apoio em casa, pelo companheirismo, amizade e dedicação; 

À Kelly, Mônica e Juliana, minhas amigas queridas, pela amizade sincera e pelo 

apoio em todas as minhas decisões, mesmo à distância; 

Aos amigos do COEM pela convicência e por me ensinar a ter humildade, 

paciência e resignação perante os acontecimentos da vida; 

Ao Gabriel, D. Marli e S. Camillo, pelo apoio quando ainda não tinha bolsa; 



 v

À minha família, pela compreensão nos momentos de ausência, pelo apoio 

incessante e pelo amor dedicado; 

Ao meu irmão querido, Miguel Angelo, pelo apoio, amor e carinho; 

Ao Luís Carlos Timm pela compreessão, apoio, amizade e carinho dedicados; 

À Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”, pela oportunidade de 

realização do curso de mestrado; 

À Capes, pelo suporte através de concessão de bolsa de estudo de mestrado e à 

Fapesp pelo auxílio financeiro à execução do projeto. 

 



SUMÁRIO 

 
 Página 

LISTA DE ABREVIATURAS E SÍMBOLOS............................................. viii 

RESUMO...................................................................................................... ix 

SUMMARY.................................................................................................. xi 

1 INTRODUÇÃO......................................................................................... 1 

2 REVISÃO DE LITERATURA.................................................................. 3 

2.1 O sistema de transferência de genes por Agrobacterium........................ 3 

2.2 Cultura de tecidos em citros.................................................................... 6 

2.3 Biotecnologia no melhoramento de citros............................................... 9 

2.3.1 Hibridação somática............................................................................. 10 

2.3.2 Transformação genética....................................................................... 11 

2.4 Fatores que afetam a transformação genética via Agrobacterium 

tumefaciens.................................................................................................... 

 

14 

3 MATERIAL E MÉTODOS....................................................................... 16 

3.1 Material vegetal....................................................................................... 16 

3.2 Manutenção e cultivo de A. tumefaciens................................................. 16 

3.3 Transformação genética e regeneração de plantas.................................. 17 

3.4 Análise estatística ................................................................................... 19 

3.5 Análise histológica associada ao teste histoquímico GUS...................... 19 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO............................................................... 20 

4.1 Fatores relacionados a indução dos genes vir......................................... 20 

4.2 Fatores relacionados ao tipo de explante e condição de incubação pós 

co-cultivo....................................................................................................... 

 

25 



 vii 

5 CONCLUSÕES.......................................................................................... 32 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS....................................................... 33 

 



ABREVIATURAS E SÍMBOLOS 

 

µM Micromolar 

35S Promotor do vírus do mosaico da couve-flor 

2 iP 2-isopentenil adenina 

2,4-D Ácido 2,4-diclorofenoxiacético 

AIA Ácido indol acético 

AS Acetoseringona 

BAP 6-Benzilaminopurina 

CaMV Vírus do mosaico da couve-flor 

céls mL-1 Células por mililitro 

GFP Gene da ‘green fluorescent protein’ 

g L-1 Gramas por litro 

GNA Gene da Galanthus nivalis aglutininina 

IBA Ácido indol butírico 

Kb quilobase 

mg L-1 Miligramas por litro 

MS Meio de cultura definido por Murashige & Skoog (1962) 

NAA Ácido naftaleno acético 

nptII Gene da neomicina fosfotransferase 

pb Pares de bases 

pTi Plasmídeo indutor de tumor 

pRi Plasmídeo indutor de raízes 

uidA Gene codante da enzima β-glucuronidase 

x-gluc 5-bromo-4-cloro-3-indolil-β-D-glucuronideo cicloexilamina 



ESTUDO DE FATORES QUE INFLUENCIAM O PROCESSO DE 

TRANSFORMAÇÃO GENÉTICA DE CITROS VIA Agrobacterium tumefaciens 

 

Autora: Janaynna Magalhães Barbosa 

Orientadora: Profa. Dra. Beatriz Madalena Januzzi Mendes 

 

RESUMO 

 
 A transformação genética está se tornando uma importante ferramenta, dentro 

dos programas de melhoramento genético de citros, e uma alternativa para contornar 

barreiras naturais da espécie, que dificultam o desenvolvimento de novas variedades 

pelo melhoramento convencional. Entretanto, os protocolos utilizados para 

transformação genética de citros têm resultado num baixo número de plantas 

transgênicas. Com o objetivo de estudar fatores que possam influenciar o processo de 

transformação genética de citros via Agrobacterium tumefaciens analisou-se o efeito do 

uso de acetoseringona em diferentes etapas do processo, as condições de incubação dos 

explantes durante e após o período de co-cultivo e o tipo de corte do explante. Foram 

utilizados segmentos de epicótilo de plântulas germinadas in vitro da variedade de 

laranja doce ‘Hamlin’ (Citrus sinensis L. Osbeck.) e da variedade citrange ‘Carrizo’ (C. 

sinensis x Poncirus trifoliata Raf.), inoculados com a estirpe EHA 105 de A. 

tumefaciens, contendo o plasmídeo p35SGUSINT, com o gene de seleção que codifica a 

enzima neomicina fosfotransferase II (nptII) e o gene repórter uidA que codifica a 

enzima β-glucuronidase (gus). O protocolo básico para transformação genética foi com a 

inoculação dos explantes por 20 minutos, com o período de co-cultivo de 3 dias em meio 

de cultura suplementado com acetoseringona (100 µM) e transferidos para meio de 

cultura  de  seleção, constituído  de meio de cultura EME,  suplementado com  BAP 



 x 

(1mg L-1), canamicina (100 mg L-1) e cefotaxime (500 mg L-1). As avaliações foram 

realizadas após 5-6 semanas de incubação, determinando-se o número de explantes com 

gemas adventícias, o número de gemas adventícias gus+ e calculando-se a eficiência de 

transformação genética, definida pela relação entre o número de gemas gus+ regeneradas 

e o número de explantes inoculados. Pelos resultados obtidos pôde-se observar uma 

maior eficiência de transformação genética para a variedade citrange ‘Carrizo’; e que a 

eficiência da transformação genética aumentou, principalmente para a variedade de 

laranja doce ‘Hamlin’, quando a incubação do material durante o período de co-cultivo 

foi feita sob temperaturas inferiores a 27 °C. A suplementação do meio de cultura de co-

cultivo com acetoseringona depende do pH deste meio de cultura. A utilização de 

explantes seccionados longitudinalmente não se mostrou favorável devido ao 

crescimento excessivo da bactéria na superfície do explante. 

 



 STUDY OF FACTORS THAT INFLUENCE THE CITRUS GENETIC 

TRANSFORMATION PROCESS VIA Agrobacterium tumefaciens 

 

 

Author: Janaynna Magalhães Barbosa 

Adviser: Profa. Dra. Beatriz Madalena Januzzi Mendes 

 

SUMMARY 

 
 Genetic transformation is an important biotechnological tool in citrus genetic 

breeding programs, and an alternative to overcome natural barriers to the development 

of new varieties, by conventional breeding. However, the protocols used for citrus 

genetic transformation have resulted in a low number of transgenic plants. Therefore, 

this research evaluated some factors that might influence citrus genetic transformation 

process via Agrobacterium tumefaciens, such as: the addition of acetosyringone in 

different steps of the process, the explant incubation conditions during and after the 

period of co-cultivation, and the explant type cut. Epicotyl segments from seedlings of 

‘Hamlin’ sweet orange (Citrus sinensis L. Osbeck) and ‘Carrizo’ citrange (C. sinensis L. 

Osbeck x Poncirus trifoliata Raf.) were inoculated with EHA 105 strain of A. 

tumefaciens harboring the binary plasmid p35SGUSINT containing the selection gene 

for neomicyn phosphotransferase II (nptII) and the reporter gene uidA for β-

glucuronidase (GUS). The basic protocol for genetic transformation included the explant 

inoculation for 20 minutes, and 3 days of co-cultivation in the culture medium 

supplemented with acetosyringone (100 µM). The epicotyl segments were transferred to 

selection culture medium, EME culture medium supplemented with BAP (1 mg L-1), 

kanamycin (100 mg L-1) and cefotaxime (500 mg L-1). The evaluations were done after 



 xii 

5-6 weeks of incubation, determining the number of explants with shoots, the number of 

gus+ shoots, and calculating the genetic transformation efficiency, defined by the 

relation between the number of gus+ shoots and the number of inoculated explants. The 

highest genetic transformation efficiency was observed in ‘Carrizo’ citrange. An 

increase of genetic transformation efficiency, mainly for the ‘Hamlin’ sweet orange 

occurred when the segments were incubated under temperatures below 27 oC. The 

supplementation of the co-cultivation culture medium with acetosyringone depends on 

pH value of itself. The use of explant sectioned did not favor transformation, probably 

due to the excessive bacterial growth on explant surface.  



1 INTRODUÇÃO 

 
               Os citros são plantas de clima tropical e subtropical, que apresentam melhores 

qualidades em regiões subtropicais, podendo ser cultivados a partir do Equador até 

latitudes de 44º norte ou sul (Simão, 1998). Entretanto, as principais áreas produtoras 

concentram-se em regiões subtropicais, em latitudes superiores a 20 ºN ou 20 ºS (Soost 

& Cameron, 1975). 

               O Brasil é o maior produtor de laranja do mundo, seguido pelos EUA. Na safra 

2000/2001 o Brasil produziu cerca de 14.484.000 toneladas métricas de laranja (FNP, 

2002), sendo que deste total o estado de São Paulo é responsável por 80%. Porém, o 

fruto in natura tornou-se um produto secundário, pois a produção do suco de laranja 

concentrado e congelado para exportação tem crescido bastante, sendo que quase 100% 

da produção é comercializada com outros países. Em 2000, foram exportadas 793.600 

toneladas métricas de suco de laranja, enquanto o volume comercializado para laranja in 

natura foi de 75.000 toneladas. 

               A distribuição das áreas de plantio é muito irregular ao redor do globo. Apenas 

dois, entre mais de cem países produtores de citros, detêm mais da metade da produção 

mundial, o Brasil e os Estados Unidos (FAO, 2001).  

               No Brasil, nos últimos anos, uma grande parte da área cultivada com espécies 

cítricas vem sendo substituída pelo cultivo da cana-de-açúcar, principalmente no estado 

de São Paulo, devido a disseminação de doenças como o cancro cítrico e a clorose 

variegada dos citros (CVC), fato que pode ser comprovado pela diminuição da produção 

de citros no ano de 2001 (FNP, 2002). 

               Além de problemas com doenças e pragas, o melhoramento de citros se torna 

uma prática difícil devido a características relacionadas com a biologia reprodutiva do 

gênero. Como principais limitações ao melhoramento de citros podemos citar: 
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esterilidade de óvulo e pólen, autoincompatibilidade, poliembrionia, alta 

heterosigosidade e longo período de juvenilidade (Gmitter et al., 1992). 

               O desenvolvimento de técnicas de biotecnologia tem oferecido novas 

alternativas para o melhoramento dos citros. Dentre estas técnicas, a transformação 

genética vêm mostrando ter um grande potencial, por tornar possível a introdução de 

genes que modificam características de interesse agronômico, mantendo-se as 

características originais da variedade e evitando-se a transferência de características 

deletérias (Vardi et al., 1990; Kaneyoshi et al., 1994; Peña et al., 1995a). 

               O objetivo do trabalho foi estudar o efeito de diferentes fatores, relacionados 

ao explante, condição de incubação e cultivo de Agrobacterium, na eficiência de 

regeneração de plantas transformadas, pelo cultivo in vitro de segmentos de epicótilo de 

citrange ‘Carrizo’(Citrus sinensis L. Osbeck. x Poncirus trifoliata Raf.) e laranja doce 

‘Hamlin’ (Citrus sinensis L. Osb.), a fim de otimizar o protocolo de transformação 

genética de citros via Agrobacterium tumefaciens. 



2 REVISÃO DE LITERATURA 

 
2.1 O sistema de transferência de genes por Agrobacterium  

               Agrobacterium é uma bactéria fitopatogênica do solo, tipo bacilo aeróbico, 

gram negativo, pertencente a família Rhizobiaceae que compreende, entre outros, os 

gêneros Rhizobium, Bradyrhizobium e Phyllobacterium, que são bactérias fixadoras de 

nitrogênio (Lipp-Nissinen, 1993). 

               Dentro do gênero Agrobacterium, A. tumefaciens e A. rhizogenes são 

conhecidas como patógenos de plantas, causando a doença conhecida como galha da 

coroa (Smith & Townsend 1) e a síndrome da raiz em cabeleira (Riker et al.2), citados por  

Van Sluys (1999).  

               Na natureza, um fragmento de DNA, parte do plasmídeo bacteriano, é 

transferido e integrado no genoma de células de plantas infectadas (Lee et al., 1995; 

Vicedo et al., 1996). No fragmento de DNA (T-DNA-‘Transferred DNA’) que é 

transferido para a célula vegetal estão genes que codificam enzimas envolvidas na 

síntese de opinas e de fitohormônios (Nam et al., 1997; Tinland, 1996), produtos que são 

responsáveis pela formação do tumor e sobrevivência da bactéria.  

               Os hormônios vegetais sintetizados, ácido indol acético (auxina) e isopentenil-

AMP (citocinina), induzem um desbalanço hormonal, que tem como conseqüência uma 

multiplicação descontrolada das células transformadas, assim como das células vizinhas, 

resultando na formação do tumor. Cultivando-se tecidos infectados in vitro, foram 

detectadas substâncias específicas nunca antes encontradas em tecidos vegetais (Lioret3), 

                                                 
1 SMITH, E.; THOWNSEND, C. A plant tumor of bacterial origin. Science, v.24, p.671-673, 1907. 
2 RIKER, A.; BANFIELD, W.; WRIGHT,W.; KEITT, G.; SAGEN, H. Studies on infectious hairy root of 

nursery apple trees . Journal Agricultural Research , v.41, p.887-890, 1930. 
3 LIORET, C. Les acides amines libres ds tissues de crown gall. Mise en evidence d’un acide amine 

particulier à ces tissues. Comptes Rendus Hebdomadaires des Seances de l’Academie des 
Sciences , v.244, p.2171-2174, 1957. 
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citado por Van Sluys (1999). Estas substâncias foram denominadas opinas e estão 

especificamente relacionadas com a estirpe bacteriana inoculada (Dessaux et al., 1993). 

Assim, o patógeno Agrobacterium cria para si um nicho favorável, pela modificação 

genética das células da planta, sendo este processo denominado “colonização genética” 

(Hooykaas & Beijersbergen, 1994) e assim, as estirpes de Agrobacterium são 

classificadas de acordo com o tipo de opina produzida. As opinas estão agrupadas em 

quatro famílias: octopina, nopalina, manopina e agrocinopina, tendo sido identificados 

cerca de 20 tipos de opinas (Weising & Kahl, 1996). 

               O plasmídeo Ti pode ser dividido em duas regiões, uma metade que possui o 

T-DNA (que abriga os oncogenes-onc) e a região de virulência-vir, que é indispensável 

para a transferência do T-DNA, e a outra metade que compreende os genes de replicação 

e incompatibilidade (ori/inc), função de conjugação (tra) (Clare & McClure, 1995), 

região de catabolismo de opina (opc), sendo que nenhuma delas é necessária à virulência 

(Hooykaas & Beijersbergen, 1994; Van Sluys et al., 1992). 

               A região-T ou T-DNA (‘Transferred DNA’), é a única parte do plasmídeo 

transferida para a célula vegetal. Os limites do T-DNA são definidos por 25 pb 

diretamente repetidos em cada extremidade, e definem a porção do plasmídeo que será 

transferida (Van Sluys, 1999). A presença da borda direita é essencial para que a 

transferência ocorra (Wang et al., 1984). 

               A região responsável pelo processo de transferência é denominada de região de 

virulência (vir). Essa região é ativada por compostos fenólicos liberados pelos tecidos 

vegetais lesados, iniciando o processo de transferência do T-DNA para a célula vegetal 

(Stachel et al., 1985; Van Sluys, 1999).  

               A região de virulência contendo os genes vir do plasmídeo forma um conjunto 

de operons corregulados pelas mesmas proteínas. Estas unidades transcricionais 

denominadas virA, virB, virC, virD, virE e virG possuem um tamanho de 

aproximadamente 40Kb, estando localizadas adjacente à borda esquerda do T-DNA 

(Hooykaas & Beijersbergen, 1994). Somente quatro locos vir são absolutamente 

essenciais para a formação do tumor (virA, virB, virG e virD), enquanto os outros afetam 

somente a eficiência de transferência (Weising & Kahl, 1996). Os plasmídeos tipo 

octopina possuem operons virF e virH e os tipo nopalina perderam virF e virH e contêm 
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um outro, denominado tzs (trans-zeatinsintetase). Todos os locos vir são induzidos na 

presença de compostos fenólicos e alguns monossacarídeos (Hooykaas & Beijersbergen, 

1994).  

               O processo de transferência do T-DNA pode ser divido em duas etapas: uma 

etapa bacteriana e uma etapa vegetal. A etapa bacteriana inclui eventos que levam à 

produção e exportação de um vetor funcional contendo a informação genética do T-

DNA. A etapa vegetal inclui os eventos que ocorrem dentro da célula vegetal até o 

momento da integração do DNA bacteriano no genoma nuclear da planta (Tinland, 

1996). 

               Após a indução da expressão dos genes vir, uma molécula de DNA linear de 

fita simples (fita-T) é produzida, sendo que as bordas repetidas (25pb) podem ser usadas 

para iniciar e terminar a produção da fita-T (Hooykaas & Beijersbergen, 1994; 

Zambryski, 1992). A fita T é transferida para o núcleo da célula vegetal como um 

complexo proteína-DNA (complexo-T) (Weising & Kahl, 1996;  Zupan & Zambryski, 

1997).  

               A primeira demonstração de que esta interação, bactéria-planta, poderia 

resultar em sistemas eficientes de transformação em plantas foi a introdução do gene que 

confere resistência ao antibiótico canamicina em plantas de fumo (Herrera-Estrella et al., 

1983), confirmando a possibilidade de manipulação do plasmídeo de Agrobacterium, 

permitindo assim, a passagem de uma informação genética desejada para o interior de 

uma célula hospedeira (Van Sluys, 1999). 

               Os vetores utilizados para sistemas de transformação são vetores chamados 

desarmados, isto é, não possuem os oncogenes em seu plasmídeo, mas retém os genes de 

virulência (região vir), localizados no plasmídeo Ti e os genes do cromossomo 

bacteriano (chv, pscA e att) (Klee et al., 1987). Estas construções de plasmídeos 

possuem promotores de plantas e genes bacterianos que conferem resistência a drogas 

ou antibióticos, fazendo com que estes marcadores sejam eficientes para a seleção de 

células ou plantas transformadas.  

               Os vetores podem ser divididos em dois tipos: cointegrado (sistema in cis) no 

qual os genes vir e o T-DNA modificado estão no mesmo replicon (Zambryski et al., 

1983) e binário (sistema in trans), onde o T-DNA modificado é mantido em um 
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plasmídeo distinto do Ti (Hoekema et al., 1983). 

 

2.2 Cultura de tecidos em citros 

               Os primeiros trabalhos de cultura de tecidos em citros foram realizados com o 

objetivo de produzir plantas isentas de vírus a partir do cultivo in vitro de tecido nucelar, 

obtendo-se embriões nucelares a partir de espécies monoembriônicas (Rangan et al., 

1968). 

               O resultado destes trabalhos incentivaram a utilização da cultura de tecidos não 

apenas na obtenção de plantas livres de vírus, mas no aperfeiçoamento destas técnicas 

visando obter plantas sadias e vigorosas, e para obtenção de novas variedades, a partir 

das técnicas de hibridação somática e transformação genética (Kobayashi & Uchimiya, 

1989; Peña et al., 1995a; 1995b; Cervera et al., 1998a;1998b). 

               Em cultura de tecidos de citros, o calo embriogênico é normalmente o material 

mais utilizado, podendo ser obtido a partir de tecido nucelar, retirado de sementes 

imaturas de frutos jovens (Vu et al., 1993; Oliveira et al., 1994) ou de óvulos não 

fertilizados, retirados de frutos maduros (Moore 1985; Kunitake et al., 1991). A 

eficiênc ia na obtenção de calos é normalmente baixa e dependente do genótipo, do meio 

de cultivo e do tipo de explante utilizado (Kochba et al., 1972). Uma vez obtidos os 

calos, estes podem ser cultivados por longos períodos, mantidos em meio de cultura 

adequado, de preferência na ausência de reguladores vegetais, devido ao fato destes 

provocarem variação somaclonal em caso de exposições prolongadas (Illg, 1990). 

               As suspensões celulares são obtidas cultivando-se calos friáveis em meio de 

cultura líquido incubados sob agitação contínua (Dixon, 1985; Cabasson et al., 1997), 

podendo ser uma boa alternativa para aumentar a quantidade de células embriogênicas 

num curto espaço de tempo. 

               A regeneração de plantas a partir de calos ou de células em suspensão ocorre 

via embriogênese somática (Cabasson et al., 1997) ou via organogênese. A presença de 

auxinas, citocininas ou giberilinas inibem a embriogênese somática em citros. Desta 

forma, a indução da embriogênese somática é realizada utilizando-se compostos 

inibidores de auxinas (Kochba et al., 1977) e giberilinas e diferentes fontes de 

carboidrato (Spiegel-Roy & Saad, 1986; Tomaz et al., 2001). Calos (Vardi et al., 1982; 
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Kobayashi et al., 1983) e cultura de células em suspensão (Kobayashi et al., 1985; 

Grosser & Gmitter Junior, 1990) na maioria dos protocolos, são os materiais mais 

utilizados para obtenção de protoplastos.  

               A regeneração de plantas no cultivo in vitro de citros pode também ocorrer via 

organogênese, quando se utiliza explantes não meristemáticos como segmento de 

epicótilo ou segmento internodal. 

               Podemos definir organogênese como sendo o processo pelo qual células e 

tecidos são induzidos a sofrer mudanças que levam a formação de uma estrutura 

monopolar, podendo ser uma estrutura caulinar ou radicular, cujo sistema vascular se 

encontra freqüentemente conectado ao explante de origem (Thorpe, 1994). 

               A regeneração de plantas pela organogênese in vitro pode ocorrer de forma 

indireta, com a formação de calos na região do corte antes da formação do órgão, ou de 

forma direta, onde não há formação de calos, mas apenas uma proliferação celular 

restrita às regiões seccionadas do explante, apresentando uma zona de intensa atividade 

meristemática (Handro & Floh, 1990). 

               Em cultura de tecidos, o controle da organogênese in vitro, é feito pela 

introdução exógena de sinais e de substratos diversos. A retirada de um fragmento de 

tecido a partir de um organismo íntegro e sua introdução em meio de cultura contendo 

nutrientes e reguladores vegetais traz como conseqüência a liberação de suas células do 

controle a que estavam submetidas nesse organismo, expondo-as a uma nova condição, 

onde a capacidade de divisão pode ser readquirida (desdiferenciação) e o genoma pode 

expressar-se de novas formas, conduzindo-as a novos padrões de diferenciação (Handro 

& Floh, 1990). 

               A resposta organogênica pode variar de acordo com a espécie, idade, posição 

do explante, época do ano (Barlass & Skene, 1982), composição do meio de cultura e 

condições de incubação (Pérez-Molphe-Balch & Ochoa-Alejo, 1997). 

               A regeneração via organogênese em Citrus, tem sido descrita para vários 

tecidos incluindo raízes (Bhat et al., 1992; Sauton et al., 1982; Sim et al., 1989; Edriss & 

Burger, 1984; Goh et al., 1995), discos de folha (Chaturvedi & Mitra, 1974), segmento 

internodal (Barlass & Skene, 1982; Durán-Vila et al., 1989; Moore, 1986), segmento de 

cotilédone (Sim et al., 1989; Goh et al., 1995), segmento de epicótilo (Sim et al., 1989; 
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Edriss & Burger, 1984; Goh et al., 1995; Magon & Singh, 1995; García-Luis et al., 

1999; Moreira-Dias et al., 2000) ou de hipocótilo (Magon & Singh, 1995).  

               Variações consideráveis tem sido relatadas com relação a resposta das culturas 

de citrus na morfogênese, estas variações podem ocorrer devido a diferenças genotípicas 

ou quanto a natureza do explante (Durán-Vila et al., 1989; Gmitter et al., 1992; Goh et 

al., 1995; Pérez-Molphe-Balch & Ochoa-Alejo, 1997). 

               Podemos verificar na literatura que diversos trabalhos foram realizados na 

tentativa de otimizar os protocolos de regeneração seja para obtenção de clones ou para 

introdução em programas de transformação genética. No início dos estudos em 

organogênese, houve uma preocupação em obter uma concentração ideal para manter o 

balanço citocinina/auxina (Edriss & Burger, 1984; Durán-Vila et al., 1992; Moreira-Dias 

et al., 2000) na tentativa obter uma maior eficiência de regeneração. Alguns trabalhos 

mostram bons resultados utilizando combinações de BAP com NAA (Durán-Vila et al., 

1992; Moreira-Dias et al., 2000), porém existem relatos de que o NAA inibe a 

organogênese em algumas espécies de Citrus (Edriss & Burger, 1984; Moore et al., 

1986). 

               A citocinina BAP tem mostrado melhores resultados em organogênese direta 

ou indireta, e vem sendo utilizada  em  concentrações variando entre 0,5-1,0 mg L-1 para 

variedades de laranja doce, 2,5 mg L-1 para limão ‘Cravo’ (Moura et al., 2001) e de 2,0 

mg L-1 em Poncirus trifoliata (Pasqual & Ando, 1989).  

               Moura et al. (2001) mostram que explantes de laranja ‘Pêra’ apresentaram 

maior número de gemas por explante quando utilizaram a citocinina BAP na 

concentração de 1 e 2 mg L-1. Porém, o uso de altas concentrações de citocininas pode 

inibir a formação de gemas (Edriss & Burger et al., 1984) 

               Muitos estudos tem focalizado a obtenção de uma composição ideal do meio de 

cultura, entretanto, a temperatura de incubação e a taxa de radiação fotossintética 

também influenciam o desempenho da cultura de tecidos in vitro (Durán Vila et al., 

1992). 

               Durán-Vila et al. (1992) conseguiram melhores resultados de regeneração 

quando os explantes de laranja doce foram incubados à temperatura de 27 ºC, e a 

formação de gemas diminuiu drasticamente quando esta temperatura foi elevada. 
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Quando os explantes foram incubados no escuro houve um aumento na eficiência de 

organogênese indireta. Mas, existem resultados mostrando alta eficiência de 

transformação quando segmentos internodais de C. reticulata Blanco (Pérez-Molphe-

Balch & Ochoa-Alejo, 1997) ou segmentos de epicótilo de citrange ‘Troyer’ (Moreira-

Dias et al., 2000) foram incubados sob fotoperíodo de 16-h de luz. Uma vantagem da 

incubação no escuro é o aumento do tamanho das gemas regeneradas e sua maior 

eficiência de enraizamento na ausência de auxinas (Moreira-Dias et al., 2000). 

               Existem também diferenças na resposta com relação ao grau de maturidade do 

tecido, onde o tecido maduro responde melhor com concentrações mais baixas de BAP, 

em segmentos internodais de citrange ‘Carrizo’ (Barlass & Skene, 1982). Porém na 

maioria dos trabalhos com tecido maduro houve uma freqüência de regeneração muito 

baixa ou quase nula (Sim et al., 1989; Bhat et al., 1992), sendo que as mais altas taxas de 

regeneração têm sido obtidas a partir de tecido juvenil (Edriss & Burger, 1984; Goh et 

al., 1995; Moreira-Dias et al., 2000; Pérez-Molphe-Balch & Ochoa-Alejo, 1997; Moura 

et al., 2001). 

               Estas muitas diferenças no comportamento dos citros podem estar relacionadas 

à posição do explante no meio de cultura (Moreira-Dias et al. 2000). García-Luis et al. 

(1999) mostraram que segmentos de citrange ‘Troyer’ inseridos verticalmente no meio 

respondem de forma diferente daqueles explantes cultivados horizontalmente, sendo esta 

última a melhor posição para regeneração de gemas. Resultados similares foram obtidos 

com segmentos seccionados longitudinalmente e incubados com a região do corte em 

contato com o meio de cultura (Pérez-Molphe-Balch & Ochoa-Alejo, 1997; Ghorbel et 

al., 1998; Moreira et al., 2001). 

               Todas estas variações na resposta dos citros ao cultivo in vitro, chamam a 

atenção para a necessidade de obtenção de um sistema de regeneração eficiente via 

organogênese para o estabelecimento de protocolos de transformação genética para estas 

espécies (Moreira-Dias et al., 2000). 

 

2.3 Biotecnologia no melhoramento de citros 

               A incorporação de técnicas de biotecnologia em programas de melhoramento 

de citros, permite facilitar e acelerar a utilização da variabilidade disponível (Grosser & 
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Gmitter Junior, 1990) bem como utilizar germoplasma ainda não explorado (Grosser et 

al., 1996), criando assim, novas combinações que poderão ser incluídas em programas 

de melhoramento convencional, ou resultar em variedades novas (Gmitter Junior et al., 

1992). 

 

2.3.1 Hibridação somática 

               A fusão de protoplastos é uma forma alternativa para a produção de híbridos de 

espécies e gêneros sexualmente incompatíveis (Kobayashi & Ohgawara, 1988). Em 

citros a hibridação somática via fusão de protoplastos se aplica tanto ao melhoramento 

de variedades copa como porta-enxerto (Grosser et al., 1988a). 

               O termo “protoplasto” é normalmente usado para descrever células vegetais 

desprovidas de parede celular. As células vegetais neste estado transitório, podem ser 

manipuladas à semelhança das células animais e microorganismos, conservando ainda as 

potencialidades das células vegetais completas (Carneiro et al., 1998). 

               O primeiro isolamento e cultivo de protoplastos totipotentes em citros foi 

realizado com laranja ‘Shamouti’, porém foi obtido somente a regeneração de embriões 

somáticos que não se converteram em plantas (Vardi et al., 1975). 

               Protoplastos de citros têm sido isolados a partir de calos (Vardi et al., 1975; 

1982; Kobayashi et al., 1983), cultura de células em suspensão (Kobayashi et al., 1985; 

Grosser & Gmitter Junior, 1990), folhas (Grosser & Gmitter Junior, 1990) e cotilédones 

(Burger & Hackett, 1982). 

               O primeiro relato de hibridação somática em citros foi descrito por Ohgawara 

et al. (1985), produzindo um híbrido alotetraplóide pela fusão de protoplastos, com PEG 

(polietilenoglicol), isolados a partir de calos embriogênicos de Citrus sinensis e de 

folhas de Poncirus trifoliata. Desde então, outros trabalhos foram realizados, com o 

objetivo de produzir híbridos somáticos interespecíficos (Mourão Filho et al., 1996; 

Grosser et al., 1998a; Mendes-da-Glória et al., 2000; Mendes et al., 2001), híbridos 

somáticos intergenéricos com parentais sexualmente compatíveis (Ohgawara, 1985, 

Grosser et al., 1988a; Grosser et al. 1996; Louzada et al., 1992) e os híbridos 

intergenéricos de Citrus com parentais sexualmente incompatíveis (Grosser et al. 1988b; 

1996; Motomura et al., 1995), de variedades copa e porta-enxerto com o intuito de 
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aproveitar características relacionadas a resistência ao frio, tolerância a solo salino e 

resistência a doenças. 

               Kobayashi et al. (1991) relataram que híbridos somáticos em condições de 

campo apresentam bom desenvolvimento com fertilidade de óvulo e pólen. Algumas 

combinações têm demonstrado uma redução no porte das árvores como tangerina 

‘Cleopatra’ + citrumelo ‘Swingle’ e laranja azeda + limão ‘Cravo’ (Grosser et al., 

1998b). Os híbridos de laranja azeda + lima doce ‘Palestina’ e laranja azeda + citrange 

‘Carrizo’ mostraram resistência ao vírus da tristeza, apresentaram bom desempenho no 

campo e estão produzindo frutos com semente (Grosser et al., 2000). Híbridos somáticos 

contendo o parental trifoliata ‘Flying Dragon’ possuem grande potencial para redução do 

porte de árvores e na precocidade de produção, além dessas características, plantas 

enxertadas sobre estes híbridos, geralmente produzem frutos maiores do que aquelas 

enxertadas sobre trifoliata ‘Flying Dragon’ (Grosser et al., 1998b). 

 

2.3.2 Transformação genética 

               Dentre os métodos de transformação genética existentes, a introdução direta de 

DNA em protoplastos e a transformação mediada por Agrobacterium tem sido os mais 

utilizados na obtenção de plantas de citros transgênicas (Moore et al., 1992; Fleming et 

al., 2000). 

               O primeiro relato de transformação genética em citros foi feito por Kobayashi 

& Uchimiya (1989), utilizando polietileno glicol (PEG) para introdução direta de DNA 

em protoplastos de laranja doce ‘Trovita’ (Citrus sinensis L. Osbeck). 

               Outros trabalhos de transformação genética em citros vem sendo realizados 

desde então, pelo tratamento com PEG em protoplastos de limão rugoso (Citrus jambhiri 

Lush.) (Vardi et al., 1990) e laranja doce ‘Itaboraí’ (Fleming et al., 2000), 

bombardeamento de partículas em células embriogênicas de tangelo (Yao et al., 1996) e 

pelo co-cultivo com Agrobacterium tumefaciens (Hidaka et al., 1990; Moore et al., 

1992; Peña et al., 1995a; 1995b; 1997; Kaneyoshi et al., 1994; Cervera et al., 1998a; 

1998b; Gutiérrez-E. et al., 1997; Bond & Roose, 1998; Yang et al., 2000) e 

Agrobacterium rhizogenes (Pérez-Molphe-Balch & Ochoa-Alejo, 1998). 

               Em trabalhos mais recentes o sistema mais utilizado para espécies cítricas tem 
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sido o método de transformação indireto, mediado por Agrobacterium tumefaciens (Peña 

et al., 1995a; 1997; Gutiérrez-E. et al., 1997; Cervera et al., 1998a;1998b;1998c) 

utilizando diversos tipos de explantes (Moore et al., 1992; Pérez-Molphe-Balch & 

Ochoa-Alejo, 1998; Moore et al., 1992; Kaneyoshi et al., 1994; Peña et al., 1995b; 1997; 

Cervera et al., 1998a;1998b; Bond & Roose, 1998) e testando vários fatores que afetam 

a eficiência do processo (Durán-Vila et al., 1992; Kaneyoshi et al., 1994; Peña et al., 

1995a; 1995b; Bond & Roose, 1998;). 

               Na tentativa de aumentar a eficiência de transformação genética em citros, 

vários trabalhos foram realizados utilizando diferentes tipos de explantes: segmento 

internodal (Moore et al., 1992; Peña et al., 1995; Pérez-Molphe-Balch & Ochoa-Alejo, 

1998; Cervera et al., 1998a; Ghorbel et al.,1999), células em suspensão (Hidaka et al., 

1990), protoplastos (Fleming et al., 2000) e segmentos de epicótilo (Moore et al., 1992; 

Kaneyoshi et al., 1994; Peña et al., 1997; Cervera et al., 1998b; 2000; Bond & Roose, 

1998, Yang et al., 2000). 

               Os métodos para transformação genética em citros utilizam em sua maioria 

tecido juvenil, porém existe um grande interesse em se utilizar tecido maduro para a 

obtenção de plantas transformadas, já que na transformação genética de tecido juvenil, 

as características só poderão ser avaliadas quando as plantas deixarem a fase juvenil, o 

que poderá demorar até 20 anos no caso de laranja doce (Cervera et al., 1998a). Cervera 

et al. (1998a) obtiveram plantas transformadas de laranja doce a partir de tecido maduro, 

porém com uma freqüência de regeneração menor do que aquela obtida a partir de tecido 

juvenil. Estas plantas obtidas estão em condições de casa-de-vegetação e apresentaram 

florescimento após 14 meses.  

               Várias estirpes de Agrobacterium têm sido testadas em citros, dentre elas,  

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

& Roose, 1998) mostraram melhores resultados. Quando a estirpe LBA 4404 foi testada 

para laranja doce e citrange ‘Carrizo’ não houve regeneração de plantas transgênicas 

(Bond & Roose, 1998). 

               Ainda assim, a freqüência de regeneração de plantas transformadas proveniente 

de sistemas baseados em Agrobacterium tumefaciens tem sido baixa. A eficiência de 

transformação obtida em segmentos internodais de citrange ‘Carrizo’ foi de 2 % (Moore 
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et al. 1992), em laranja doce 7,9% (Peña et al., 1995a) e em lima mexicana de 6,7% 

(Peña et al., 1997). Além da baixa eficiência de regeneração de plantas transformadas, 

Moore et al., (1992) relatam sérias dificuldades no enraizamento das plantas obtidas. 

               Como solução ao problema de enraizamento tanto para plantas provenientes de 

tecidos juvenil ou maduro, tem sido proposta a enxertia in vitro de ápices meristemáticos 

sobre porta-enxertos vigorosos (Peña et al., 1995a; 1995b; 1997), o que tem aumentado 

o número final de plantas transformadas. 

              Os sistemas acima descritos, tem utilizado o gene GUS como gene repórter, 

mas o gene GFP já foi utilizado para citros (Ghorbel et al., 1999; Fleming et al., 2000). 

Como gene marcador de seleção o gene nptII tem sido mais utilizado em citros (Hidaka 

et al., 1990; Peña et al., 1995a; Gutiérrez-E. et al., 1997), porém a maioria dos trabalhos 

relatam a regeneração de uma grande porcentagem de escapes, mostrando que a 

canamicina restringe mas não inibe completamente a regeneração de gemas não 

transformadas (Peña et al., 1997).  

               Apesar da baixa eficiência de regeneração de plantas no sistema mediado por 

Agrobacterium, alguns genes de importância agronômica estão sendo introduzidos em 

citros com sucesso, como tolerância ou resistência ao vírus da tristeza dos citros pela 

introdução do gene da capa protéica do vírus da tristeza em laranja azeda (C. aurantium 

L.), lima (C. aurantifolia (Christm.) Swing) (Gutiérrez-E. et al., 1997) e em lima 

Mexicana (Domíngues et al., 2000), tolerância a salinidade pela introdução do gene 

HAL2 em citrange ‘Carrizo’ (Cervera et al., 2000), em grapefruit (Citrus paradisi Macf.) 

o gene GNA que confere resistência contra afídeos (Yang et al., 2000) e plantas de 

citrange ‘Carrizo’ expressando constitutivamente os genes LEAFY e APETALA1 de 

Arabidopsis, que tiveram o período de juvenilidade diminuídos, florescendo já no 

primeiro ano de cultivo (Peña et al., 2001). 

 

2.4 Fatores que afetam a transformação genética via Agrobacterium tumefaciens: 

               Além de um protocolo de regeneração in vitro seguro e eficiente, existem 

diversos outros fatores que podem afetar a eficiência da transformação genética via 

Agrobacterium tumefaciens. Dentre os fatores que afetam a eficiência de transformação 

via Agrobacterium estão o cultivo (Sarmento et al., 1992; Cervera et al., 1998b; Peña et 
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al., 1995b; Confalonieri et al., 1995) e a estirpe de Agrobacterium (Holford et al., 1992; 

Gutiérrez-E. et al., 1997; Bond & Roose, 1998), o tipo de explante, o genótipo 

(Pawlicki, et al., 1992; Jacq et al., 1993; Gutiérrez-E. et al., 1997), e as condições de 

incubação no co-cultivo (Jacq et al., 1993; Alt-Moerbe et al., 1988) e pós co-cultivo. 

               A adição de acetoseringona no meio de crescimento bacteriano apresentou 

efeitos positivos para a espécie arbórea Populus nigra L. (Confalonieri et al., 1995) e em 

Arabidopsis thaliana (Sheikholeslam & Weeks, 1987), já no meio de co-cultivo não 

mostrou efeitos benéficos para beterraba (Jacq et al., 1993) e cenoura (Pawlicki et al., 

1992), porém aumentou a freqüência de transformação em citrange ‘Carrizo’ (Cervera et 

al., 1998b), laranja doce (Bond & Rose, 1998) e outras espécies de citros (Cervera et al., 

1998b). Possivelmente algumas espécies já tenham compostos fenólicos endógenos 

suficientes para induzir a região vir, não havendo a necessidade de adicionar compostos 

sintéticos.  

               A adição de auxina no pré-cultivo em Arabidopsis thaliana (Sangwan et al., 

1992) ou no co-cultivo com explantes de citrange ‘Carrizo’ (Cervera et al., 1998b), lima 

(Peña et al., 1997) e laranja azeda (C. aurantium L.) (Domínguez et al., 2000) resultou 

em uma melhoria da eficiência de transformação. 

               Alguns autores mencionam que o efeito combinado de acetoseringona com 

temperatura (Dillen et al., 1997; Kapila et al., 1997) e pH baixo (Holford et al., 1992; 

Sheikholeslam & Weeks, 1987) tem mostrado um aumento na eficiência da 

transformação genética.  

               Em Nicotiana tabacum, a melhor temperatura de co-cultivo ficou entre 19-22 

ºC e 22 ºC para Phaseolus acutifolius A. Gray, mostrando que a transferência de T-DNA 

é dependente da temperatura (Dillen et al., 1997). Houve um efeito positivo em 

Arabidopsis thaliana quando adicionou-se acetoseringona ao meio de crescimento 

bacteriano com pH ajustado para 5,6 (Sheikholeslam & Weeks, 1987). Estes resultados 

indicam que a indução da região vir é dependente de pH ácido (5,0-5.7) na presença de 

acetoseringona (Alt-Moerbe et al., 1988). Em citros, o efeito do pH ainda não foi 

testado, porém Yang et al. (2000) diminuíram a temperatura de co-cultivo para 22 ºC e 

adicionaram acetoseringona em todas as etapas do processo de transformação. 

               Durán-Vila et al. (1992) relataram primeiro a incubação de explantes 
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internodais de laranja doce no escuro em meio de seleção. A exposição dos explantes ao 

escuro após o período de co-cultivo tem sido empregada para estimular a regeneração de 

gemas em citrange ‘Carrizo’ (Peña et al., 1995a), laranja doce (Peña et al., 1995b), lima 

(Peña et al., 1997) e outras espécies frutíferas lenhosas tais como maçã (Maheswaran et 

al., 1992; James et al., 1993) e pêra (Mourgues et al., 1996). Porém Kaneyoshi et al. 

(1994) relataram em seu trabalho uma alta freqüência de regeneração de P. trifoliata 

sem exposição dos explantes ao escuro. 

               Um fator chave parece ser uma fase de proliferação de calos transformados 

antes da indução de regeneração de gemas, o que poderia ser obtido pela combinação de 

um período de escuro longo e variação nas concentrações de reguladores vegetais 

(Mourgues et al., 1996). 

 

 



3 MATERIAL E MÉTODOS 

 
3.1 Material vegetal  

               Sementes de citrange ‘Carrizo’ (Citrus sinensis L. Osbeck x Poncirus trifoliata 

L. Raf.) e laranja doce ‘Hamlin’ (Citrus sinensis L. Osbeck) extraídas de frutos maduros, 

tiveram sua casca retirada e foram submetidas a assepsia em uma solução 3:1 

(água:hipoclorito de sódio), por 15 minutos. Após a assepsia, as sementes foram lavadas 

em água destilada esterilizada e introduzidas em tubos de ensaio contendo meio de 

cultura MS (Murashige & Skoog, 1962) básico, sem adição de fitohormônios, com pH 

ajustado para 5,8. As sementes foram incubadas no escuro, a 27 ºC, durante 4-6 semanas 

para germinação e alongamento do epicótilo. Após este período, as plântulas germinadas 

foram transferidas para condições de fotoperíodo de 16-h de luz, por um período de 7-10 

dias, quando foram retirados os segmentos de epicótilo (0,8-1,0 cm). 

 

3.2 Manutenção e cultivo de Agrobacterium tumefaciens:  

               A. tumefaciens EHA 105 (Hood et al., 1993) contendo o plasmídeo binário 

p35SGUSINT (Vancanneyt et al., 1990) foi mantida em solução 50% glicerol, a –80 ºC. 

A bactéria foi cultivada em meio de cultura YEP sólido (10 g L-1 de peptona, 10 g L-1 de 

extrato de levedura, 5 g L-1 de NaCl e 15 g L-1 de ágar),  contendo  canamicina (50 mg 

L-1) e rifampicina (50 mg L-1), por 48 h. Após este período, uma única colônia foi 

transferida para um frasco erlenmeyer, contendo 250 ml de meio de cultura YEP líquido, 

suplementado com os antibióticos, incubados sob agitação a 200 rpm, 28 ºC, por 16h. A 

suspensão bacteriana foi centrifugada a 15 ºC e 4800 rpm, por 10 min. O pellet foi 

resuspendido em meio de cultura MS, na concentração de 109 céls/ml.  

               Agrobacterium tumefaciens EHA 105 é uma estirpe desarmada derivada da 

estirpe de A. tumefaciens A281 (Hood et al., 1993), que é comprovadamente 
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supervirulento em citrange ‘Carrizo’ (Cervera et al., 1998c). O T-DNA contém o gene 

neomicina fosfotransferase (nptII) controlado pelo promotor e terminador nopalina 

sintase (NOS), usado como marcador de seleção (NOS pro-NPTII-NOSter) e o gene 

uidA, controlado pelo promotor e terminador do CaMV35S, como gene repórter (35S 

pro-GUSINT-35Ster). O intron inserido na região codificadora de proteína do gene GUS 

bloqueia a expressão do gene em A. tumefaciens.  

 

3.3 Transformação genética e regeneração de plantas: 

               Segmentos de epicótilo (0,8-1,0cm) foram incubados na solução bacteriana por 

20 minutos. Após a incubação, os explantes foram secos em papel de filtro estéril e 

incubados em meio de cultura EME (Grosser & Gmitter Junior, 1990), suplementado 

com sacarose (25 g L-1), BAP (1 mg L-1) e acetoseringona (100 µM), no escuro, por um 

período de 3 dias. Após o co-cultivo, os segmentos foram transferidos para meio de 

cultura EME suplementado com BAP (1 mg L-1), canamicina (100 mg L-1) e cefotaxime 

(500 mg L-1) e foram mantidos no escuro, a 27 ºC, durante um período pré determinado 

para cada variedade, citrange ‘Carrizo’ durante 2 semanas e laranja ‘Hamlin’ durante 4 

semanas. Os explantes foram subcultivados a cada 2 semanas. 

               Após o desenvolvimento das gemas, as mais vigorosas foram transferidas para 

meio de cultura EME, suplementado com GA3 (1mg L-1), canamicina (100 mg L-1) e 

cefotaxime (500 mg L-1) para alongamento. Para enraizamento, as plantas foram 

cultivadas em frascos tipo Magenta, contendo meio de cultura MS, com a metade da 

concentração dos sais e livre de reguladores vegetais ou  tiveram seus ápices caulinares 

microenxertados em plântulas de porta-enxerto cultivadas in vitro. 

               Para avaliar os fatores que influenciam a frequência da transformação genética, 

diferentes experimentos foram realizados: 1) segmentos de epicótilo foram co-cultivados 

sob 4 temperaturas 21, 24, 27 ou 30 ºC, no escuro, com ou sem acetoseringona (100 

µM); 2) segmentos de epicótilo foram incubados no escuro ou em fotoperíodo de 16-h 

após o período de co-cultivo; 3) acetoseringona (100 µM) foi adicionada em diferentes 

etapas do processo de transformação genética (meio de cultura de crescimento da 

bactéria, meio de cultura para resuspensão do ‘pellet’ da bactéria e inoculação dos 
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explantes ou no meio de cultura de co-cultivo), como descrito na Tabela 1) segmentos de 

epicótilo foram co-cultivados em meio de cultura com pH ajustado para 5,2, 5,5 ou 5,8 

com ou sem acetoseringona (100 µM); 5) segmentos de epicótilo foram co-cultivados 

em meio de cultura suplementado com auxina (2 mg L-1 de AIA, 1 mg L-1 de 2- iP e 2 

mg L-1 de 2,4-D), como descrito por Ghorbel et al. (2001), com ou sem acetoseringona 

(100 µM); 6) segmentos de epicótilo foram seccionados, para proporcionar maior área 

de contato entre a bactéria e as células do câmbio vascular, e foram cultivados na 

posição horizontal.  

 

 

Tratamentos Meio de crescimento 
bacteriano 

Suspensão 
bacteriana 

Meio de 
co-cultivo 

A + AS + AS + AS 
B + AS + AS - AS 
C + AS - AS - AS 
D - AS + AS + AS 
E - AS + AS - AS 
F - AS - AS - AS 

 
               Após um período de 2 meses de incubação, realizou-se a avaliação quanto ao 

número de gemas produzidas por explante, em cada tratamento. Após a realização do 

ensaio histoquímico GUS, calculou-se a eficiência de transformação genética definida 

por Peña et al. (1995b), como sendo o resultado do número de gemas transformadas 

obtidas em relação ao número de explantes inoculados. Os experimentos foram 

realizados utilizando o delineamento experimental inteiramente casualizado, sendo que 

cada tratamento continha de 3-5 repetições, cada repetição contendo de 25-30 explantes, 

sendo assim, para cada tratamento foram utilizados de 75-150 explantes.  

               Para análise das prováveis gemas transformadas foi realizado o ensaio 

histoquímico GUS, baseado na clivagem do substrato 5-bromo-4-cloro-3-indolil-β-D-

glucuronídeo cicloexil amina(X-gluc) pela enzima β-glucuronidase. O produto desta 

reação, na presença de oxigênio, forma dímeros, resultando em um precipitado 

insolúvel, de cor azul (Jefferson, 1987). 

               Folhas de plântulas regeneradas e segmentos de epicótilo foram incubados em 

solução X-gluc no escuro, a 37 ºC. Esta reação pode levar alguns minutos até 16 horas 

Tabela 1. Esquema dos tratamentos para o experimento com 
acetoseringona (100 µM) em diferentes etapas do processo de 
transformação genética em citrus. 
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ou mais. Após, o tempo de reação o material é lavado em álcool 70% e observado em 

microscópio estereoscópico. 

 

3.4 Análise estatística 

               Os experimentos foram realizados utilizando-se de 3 a 5 repetições, cada 

repetição contendo 25 ou 30 explantes. O delineamento estatístico foi inteiramente 

casulalizado. A análise estatística foi realizada utilizando-se o “software” ESTAT, 

desenvolvido na UNESP, Jaboticabal, SP. Primeiramente foi aplicado um teste de 

variância e em seguida aplicado o teste Tukey, para comparação das médias. Os dados 

de eficiência de transformação foram transformados para (x + 0,5)1/2. 

 

3.5 Análise histológica associada ao teste histoquímico GUS 

               Segmentos de epicótilo seccionados após 3 dias de co-cultivo, foram incubados 

em solução X-gluc, mantidos a 37 ºC, durante 24 horas. Após este período foram fixados 

em solução de Karnowsky por 24 horas e então desidratados em série alcoólica etílica 

até 70%. A clorofila foi removida com trocas de álcool 70% até sua completa remoção. 

Foram realizados cortes a mão livre, que foram observados em microscópio para análise 

dos pontos de expressão transiente do gene uidA.  



4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
               A obtenção de plantas de Citrus geneticamente modificadas tem sido feita na 

maioria das vezes utilizando o sistema Agrobacterium tumefaciens (Moore et al., 1992; 

Kaneyoshi et al., 1994; Peña et al, 1995a; 1995b; 1997; Cervera et al., 1998; Bond & 

Roose, 1998). Porém, os protocolos utilizados mostram uma baixa eficiência de 

transformação. Os fatores que afetam a eficiência de indução dos genes vir e 

transferência do T-DNA são muitos, e têm sido testados na tentativa de otimizar os 

protocolos de transformação genética para Citrus.  

               Os dados apresentados a seguir são representativos das duas variedades 

estudadas, porém a análise estatística foi realizada separadamente, não sendo o objetivo 

testar interação entre as duas variedades e sim observar quais as condições ideais para 

cada uma delas.  

 

4.1 Fatores relacionados à indução dos genes vir 

               Acetoseringona e outros compostos fenólicos estão diretamente ligados ao 

processo de ativação dos genes da região vir, responsáveis pela transferência do T-DNA 

para a célula vegetal (Stachel et al., 1985).  

               Em citrange ‘Carrizo’ a eficiência de indução de gemas GUS+ foi levemente 

maior quando acrescentou-se acetoseringona ao meio de crescimento da bactéria, porém 

este aumento não foi significativo estatisticamente, enquanto em laranja doce ‘Hamlin’ 

os resultados foram opostos, as maiores taxas de regeneração de plantas transformadas 

foi obtido quando o meio de cultura para crescimento da bactéria não foi suplementado 

com acetoseringona (Figura 1). A análise estatística mostra que o tratamento D foi o 

mais eficiente, porém não difere estatisticamente dos tratamentos C e E (Tabela 1). 
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               Acetoseringona tem promovido um aumento nos níveis de transformação 

genética em várias espécies (Sheikholeslam & Weeks, 1987; Mathews et al., 1990; 

Godwin et al., 1991; Jacq et al., 1993; James et al., 1993; Confalonieri et al., 1995). Em 

citros, a acetoseringona já vem sendo utilizada em protocolos de transformação de 

laranja doce (Bond & Rose, 1998), citrange ‘Carrizo’ (Cervera et al., 1998b) e grapefruit 

Rio Red (Citrus paradisi Macf.), onde acetoseringona foi adicionado em todas as etapas 

do processo de transformação genética (Yang et al., 2000). Kaneyoshi et al. (1994) 

utilizaram acetoseringona na suspensão bacteriana e no meio de co-cultivo em Poncirus 

trifoliata obtendo uma eficiência de transformação de 55,4%. 

               Porém, nem sempre a adição de acetoseringona proporciona um incremento na 

eficiência de regeneração de gemas transformadas. Em cenoura (Pawlicki et al., 1992), 

tabaco e tomate (Fillati et al., 1987) esse aumento não foi significativo, indicando que 

estas espécies possuem quantidades suficientes de compostos fenólicos para ativar os 

genes de virulência. 

               Além de compostos fenólicos, outro fator relacionado a transferência do T-

DNA, é a temperatura de incubação durante o período de co-cultivo, sugerindo 

fortemente que a termo-sensibilidade no desenvolvimento da ‘galha da coroa’ reflete a 

Figura 1- Eficiência de transformação genética em segmentos de epicótilo de laranja 
doce ‘Hamlin’ e citrange ‘Carrizo’ em relação ao uso de acetoseringona em 
diferentes etapas do processo de transformação genética. Médias 
correspondentes a 3 repetições, contendo cada uma 30 explantes. Letras iguais 
não são significativamente diferentes a 0,01 pelo teste Tukey. CV=7,5 
(Hamlin) e CV= 16,8 (Carrizo). 
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dependência da temperatura para transferência do T-DNA (Dillen et al., 1997). 

               O efeito da temperatura no co-cultivo foi estudado em Nicotiana tabacum e 

Phaseolus acutifolius, onde as melhores temperaturas ficaram entre 19 e 22 °C. Estes 

resultados vão de encontro àqueles encontrados por Riker (1926), onde a formação de 

tumor em planta foi obtido à temperatura de 22 °C.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2-  Eficiência de transformação genética de segmentos de epicótilos de 
laranja doce ‘Hamlin’ (A) e citrange ‘Carrizo’ (B) sob diferentes 
temperaturas de co-cultivo associada a presença ou ausência de 
acetoseringona ao meio de cultura. Médias correspondentes a 3 
repetições, contendo cada uma 25 explantes. Letras minúsculas 
representam o fator acetoseringona e letras maiúsculas representam o 
fator temperatura, sendo que letras iguais não são significativamente 
diferentes a 0,05 pelo teste  Tukey.  CV= 9,6 (Hamlin) e CV=16,8 
(Carrizo) 

A 

B 
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               Em citrange ‘Carrizo’ o uso de temperaturas abaixo de 27 °C aumentou a 

eficiência de transformação genética, porém não foi observada nenhuma interação entre 

acetoseringona e temperatura (Figura 2). Para laranja doce ‘Hamlin’ a utilização de 

temperaturas inferiores a 27 ºC proporcionou um incremento na eficiência de 

transformação, não havendo diferença estatística entre as temperaturas de 21 e 24 ºC. A 

temperatura escolhida como sendo a mais adequada para realização dos experimentos foi 

24 ºC. Temperaturas mais baixas (22 ºC) durante o co-cultivo foram utilizadas na 

transformação genética de pomelo resultando em altas taxas de transformação genética 

(Yang et al., 2000). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3- Eficiência de transformação genética de segmentos de epicótilo de laranja doce 
‘Hamlin’ (A) e citrange ‘Carrizo’ (B) sob diferentes pH no meio de cultura de 
co-cultivo associada a presença ou ausência de acetoseringona. Médias 
correspondentes a 3 repertições, contendo 25 explantes. Letras minúsculas  
representam o fator acetoseringona e letras maiúsculas o pH do meio de co-
cultivo, sendo que letras iguais não são significativamente diferentes a 0,01 pelo 
teste Tukey. CV=5,3 (Hamlin) e CV=13,82 (Carrizo). 

A 

B 
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               Sabe-se que a acetoseringona ativa os genes vir a pH baixo (5,0-5,5) e assim dá 

início ao processo de transferência do T-DNA (Stackel et al., 1985; 1986). A 

importância do pH na presença de um agente indutor de virulência tem sido relatada em 

diversos trabalhos. Godwin et al. (1991) e Holford et al. (1992) obtiveram um 

incremento na freqüência de transformação de Antirrhinum majus quando o pH foi 

abaixado, porém isto ocorreu somente na presença de acetoseringona. O mesmo ocorre 

com algumas espécies de orquídeas (Belarmino & Mii, 2000) e em Brassica campestris 

L. (Zhang et al.,2000), onde foi utilizado pH 5,4 e 5,2 com a adição de acetoseringona 

ao meio cultura para o co-cultivo.  

               Os resultados em laranja doce ‘Hamlin’ confirmam estes relatos. A análise 

estatística mostra uma interação entre os fatores pH e acetoseringona, obtendo-se uma 

maior eficiência de transformação genética quando a acetoseringona é adicionada ao 

meio de cultura de co-cultivo com pH mais baixo (5,2 e 5,5), entretanto quando o pH foi 

ajustado para 5,8 a adição de acetoseringona não aumentou a eficiência de 

transformação (Figura 3). Em citrange ‘Carrizo’ este efeito não foi observado, a adição 

de acetoseringona não mostrou um efeito significativo sobre a eficiência de 

transformação. 

               Trabalhos utilizando ‘feeder plates’ ou cultura de células em suspensão de 

tomate, que são ricos em auxina, têm sido utilizados com sucesso em sistemas de 

transformação genética via Agrobacterium em citros (Peña et al., 1997; Cervera et al., 

1998; Domíguez et al., 2000). Cervera et al. (1998) mencionam a importância das 

auxinas na indução de células competentes para transformação em citrange ‘Carrizo’, 

possivelmente devido ao aumento da taxa de desdiferenciação e conseqüente indução de 

divisão e diferenciação celular (Cervera et al., 1998). 

               Os resultados obtidos com a suplementação do meio de cultura de co-cultivo 

com auxina (AIA, 2,4-D e 2-iP-Ghorbel et al., 2001) não mostraram aumento na 

eficiência da transformação genética, porém a adição de acetoseringona somente no co-

cultivo tem proporcionado melhores resultados tanto para laranja doce como para 

citrange ‘Carrizo’(Figura 4). 
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Em citrus o efeito da acetoseringona adicionada ao meio de co-cultivo já foi 

relatada em vários trabalhos. Temperaturas mais baixas e o efeito sinergístico entre pH e 

acetoseringona parecem ter grande influência  sobre a ativação dos genes vir e a 

consequente transferência do T-DNA para a célula vegetal. 

 

4.2 Fatores relacionados ao tipo de explante e condições de incubação pós co-cultivo 

               A organogênese in vitro em explantes de citrus ocorre de forma direta (Figura 

6b), sem a formação de calos quando estes explantes são incubados sob fotoperíodo de 

16-h, ou de forma indireta (Figura 6a, 6c), quando são incubados em ausência de luz, 

havendo neste caso, a formação de calos e a regeneração de gemas adventícias a partir 

destas células. 

               Em experimentos de transformação genética de citros a incubação dos 

explantes no escuro após o co-cultivo tem proporcionado um aumento na eficiência de 

transformação. Peña et al. (1995a; 1995b) obtiveram aumento na eficiência de 

transformação de citrange ‘Carrizo’ e laranja doce, quando utilizaram um período de 8 

semanas de incubação no escuro antes de transferir para fotoperíodo de 16-h. Porém 

longos períodos de exposição ao escuro produziram gemas estioladas que mostraram 

abscisão, embranquecimento e morte, mais recentemente este tempo de incubação foi 

Figura 4- Eficiência de transformação genética de segmento de epicótilo de laranja 
doce ‘Hamlin’ e citrange ‘Carrizo’ em meio de cultura de co-cultivo 
contendo auxina e acetoseringona. Médias correspondentes a 5 repetições, 
contendo cada uma 25 explantes. Letras iguais não são sinificativamente 
diferentes a 0,01 pelo teste Tukey. CV= 6,27 (Hamlin) e CV=13,1 
(Carrizo). 
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reduzido e adaptado de acordo com o genótipo (Peña et al., 1996). Durán-Vila et al. 

(1992) também obtiveram resultados semelhantes com laranja doce. Porém, existem 

trabalhos resultando em aumento na freqüência de regeneração de plantas de citros 

transformadas quando os segmentos foram transferidos diretamente para a luz após o co-

cultivo (Kaneyoshi et al.,1994).  

               Explantes expostos a fotoperíodo de 16-h regeneram maior percentagem de 

gemas, mas também apresentam maior número de escapes, com pouca ou nenhuma 

formação de calos. O cultivo dos explantes no escuro favorece a formação de calos  e 

desta forma aumentam o número de gemas transformadas que são GUS+, e ao mesmo 

tempo evitando a regeneração de escapes que poderiam ser estimuladas pela exposição 

dos explantes diretamente na luz (Cervera et al., 1998). 

 

 

 

 

 

             Quando estes explantes foram mantidos no escuro durante um tempo maior as 

gemas estiolaram, se tornaram aclorofiladas e morreram assim como relatado por Peña 

et al. (1997). Os resultados obtidos neste trabalho confirmam relatos anteriores onde os 

explantes incubados no escuro apresentaram maior número de gemas transformadas. 

Após exposição de 4 semanas no escuro, segmentos de laranja doce ‘Hamlin’ 

apresentaram uma eficiência de transformação de aproximadamente 2 vezes do que foi 

Figura 5- Eficiência de transformação genética em segmento de epicótilo de citrange 
‘Carrizo’ e laranja doce ‘Hamlin’ cultivados sob fotoperíodo de 16-h luz ou na 
ausência de luz após o período de co-cultivo. Médias corrspondentes a 5 
repetições, contendo cada uma 25 explantes. Letras diferentes representam 
diferença estatística a 0,01 pelo teste Tukey. CV=7,18 (Hamlin) e CV=8,99 
(Carrizo) 
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obtido quando se transferiu os segmentos diretamente para a luz, para segmentos de 

citrange ‘Carrizo’ este número foi 10 vezes maior durante um tempo de duas semanas no 

escuro (Figura 5). A partir de observações realizadas, explantes de citrange ‘Carrizo’ 

foram incubados por 2 semanas e os de laranja ‘Hamlin’ por 4 semanas, a 27 °C. Este 

período foi suficiente para início de formação de gemas. 

               Trabalhos de histologia realizados em culturas organogênicas com objetivo de 

visualizar a origem de gemas adventícias em variedades cítricas indicam que a origem se 

dá a partir de células cambiais (Almeida et al., 2002; García-Luis et al., 1999).  

                Em laranja doce, a organogênese direta inicia-se no câmbio com o aumento do 

número de camadas de células seguido pela formação de áreas meristemáticas a partir 

das quais surgem as gemas (Almeida et al., 2002). Segundo Mukhopadhayay et al. 

(1992) a origem endógena das gemas pode reduzir a eficiência de transformação 

genética devido a dificuldade de contato entre a bactéria e as células meristemáticas. Isto 

poderia explicar a menor eficiência de regeneração de células transformadas em 

variedades de laranja doce. 

                García-Luis et al. (1999), estudando a regeneração de segmentos de epicótilo 

de citrange ‘Troyer’ nas mesmas condições de cultivo utilizadas por Almeida et al. 

(2002) para laranja doce. Porém, segundo os autores, explantes cultivados na posição 

horizontal apresentam proliferação de calos a partir do câmbio, sendo indireta a origem 

das gemas.  

               Partindo-se do princípio de que as origem das gemas é endógena em culturas 

de variedades cítricas, foi realizado um experimento variando o tipo de corte do 

explante, seccionando-o longitudinalmente a fim de expor uma maior superfície da 

região cambial aumentando assim o contato entre o tecido cambial e a bactéria. Alguns 

segmentos seccionados de citrange ‘Carrizo’ foram coletados após o período de co-

cultivo e incubados em solução X-gluc para realização de cortes histológicos. A análise 

dos cortes mostra a expressão do gene uidA (gus) em células parênquimáticas das 

últimas camadas do córtex, em todo o floema e na região cambial (Figura 6f). 
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               Embora, a superfície exposta à bactéria tenha sido maior no corte longitudinal 

do explante e a reação positiva do ensaio histoquímico gus tenha coincidido com a área 

de regeneração das gemas, não houve uma diferença significativa no número de gemas 

transformadas obtidas com este tipo de secção quando comparado ao explante inteiro 

(Figura 7). Isto pode ser afirmado porque o número de gemas formadas no explante 

seccionado longitudinalmente e cultivado com Agrobacterium foi muito inferior 

comparando-se com a regeneração de gemas a partir de explantes não cultivados com a 

bactéria. Talvez o crescimento da Agrobacterium ao longo da superfície do explante não 

tenha sido eficientemente controlado pelo antibiótico, podendo ter interferido na 

capacidade organogênica do tecido, o explante não seccionado foi utilizado nos demais 

experimentos realizados. 

 

 

 

 

 

               Outras tentativas foram realizadas buscando o tipo e posição de cultivo do 

explante para citros, segmentos internodais ou de epicótilo foram cultivados na posição 

vertical, com apenas uma gota de suspensão sobre o corte (Moore et al., 1992; Peña et 

al., 1995a), mas o explante não seccionado cultivado na posição horizontal tem mostrado 

Figura 7- Eficiência de transformação genética de segmento de epicótilo citrange 
‘Carrizo’ inteiro ou seccionado longirudinalmente. Médias correspondentes a 
4 repetições, contendo cada uma 25 segmentos. Letras iguais não são 
significativamente diferentes a  0,01 pelo teste Tukey. CV=10,01 (Carrizo) 
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melhores resultados (Kaneyoshi et al., 1994; Peña et al., 19955b; 1997; Cervera et al., 

1998; Bond & Roose, 1998; Luth & Moore, 1999).  

               Segmentos internodais retirados de plantas cultivadas em casa-de-vegetação 

apresentam problemas de contaminação por bactéria endógena, e a freqüência de 

transformação é mais baixa quando comparada a segmentos de epicótilo retirados de 

plântulas germinadas in vitro. 

               A baixa eficiência em transformação de citrus é devido ao crescimento de 

gemas não transformadas e a dificuldade de enraizamento de gemas transgênicas (Peña 

et al., 1995a; Gutiérrez-E. et al., 1997; Yang et al., 2000). A média de escapes foi de 

16,4% e 17,8% para laranja ‘Hamlin’ e citrange ‘Carrizo’ respectivamente, mostrando 

que nos experimentos avaliados o efeito seletivo da canamicina foi eficiente 

contrastando com números altos de regeneração de escapes (Moore et al., 1992). Alguns 

autores relatam altos índices de escapes justificados por 1) uma proteção que as células 

transformadas exercem sobre as não transformadas; 2) atividade endógena não 

específica do gene nptII em células transformadas; 3) ou por contaminação de 

Agrobacterium (Moore et al., 1992; Peña et al., 1995b; Gutiérrez-E. et al.,1997). 

 

 
 
 

Fatores estudados Eficiência de transform. 

‘Hamlin’ (%) 

% de escapes 

‘Hamlin’ 

Eficiência de transform.  

‘Carrizo’ (%) 

% de escapes 

‘Carrizo’ 

pH 27,3 1,9 107 14,4 

temperatura 47,2 12,4 90,2 12 

acetoseringona 19,6 11,3 118 9,5 

auxina/aceto 38 20 163 9,3 

cortes 12 33 91 29 

condição pós co-

cultivo 

114,5 20 66,5 32,6 

 

               O problema de enraizamento das plantas regeneradas foi contornado 

realizando-se microenxertia de ápices caulinares em plantas porta-enxerto germinadas in 

vitro (Figura 6h) ou cultivando as plântulas regeneradas em meio MS contendo a metade 

Tabela 2. Relação das médias de eficiência de transformação genética e de escapes para experimentos 
realizados com segmentos de epicótilo de citrange ‘Carrizo’ e laranja doce ‘Hamlin’. 
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da concentração dos sais, sem adição de reguladores vegetais e mantendo-as em 

fotoperíodo de 16-h por 40-60 dias até o aparecimento das raízes (Figura 6i). Estas 

plantas tem sido aclimatizadas com relativa facilidade e algumas já estão sendo 

cultivadas em condições de casa-de-vegetação. 

               No geral pode-se afirmar que a eficiência de transformação nestes 

experimentos foi satisfatória, sendo que em alguns experimentos este valor foi de 100% 

ou superior, entendendo-se que para 25 segmentos inoculados por repetição, uma ou 

mais gemas transformadas foram regeneradas utilizando-se este protocolo.  

               Em síntese, pode-se dizer que temperatura de 24 ºC no co-cultivo, meio de co-

cultivo com pH ajustado para 5,8 com ou sem adição de acetoseringona, com explante 

transversal cultivado na posição horizontal e incubados no escuro durante 2 semanas 

após o período de co-cultivo são condições ideais para obtenção de plantas de citrange 

‘Carrizo’ transformadas. Para laranja ‘Hamlin’, temperaturas de 21 ou 24 ºC durante o 

co-cultivo, porém a adição de acetoseringona ao meio parece ter maior efeito quando o 

pH é mais baixo do que 5,8. Os experimentos de pH foram realizados à temperatura de 

24 ºC e os experimentos de temperatura foram realizados em meio de cultura com pH 

ajustado para 5,8, mas a acetoseringona foi adicionada ao meio de co-cultivo em ambos 

experimentos. O tempo de permanênc ia no escuro após o período de co-cultivo foi de 4 

semanas, utilizando o mesmo tipo de explante e posição de cultivo. 



5 CONCLUSÕES 

 

• a transformação genética via Agrobacterium tumefaciens em citros é genótipo 

dependente e a estirpe utilizada, EHA 105, mostrou uma maior afinidade para 

transformar células da variedade citrange ‘Carrizo’; 

• pH, temperatura e acetoseringona afetam a eficiência de transformação em 

citrange ‘Carrizo’ e laranja ‘Hamlin’; 

• existe interferência da quantidade de luz na incubação dos explantes após o 

período de co-cultivo na eficiência de transformação; 

• uma maior exposição das células próximas à região do câmbio, no 

seccionamento longitudinal do explante, aumentou a freqüência de 

organogênese, mas o mesmo não ocorreu com a eficiência de transformação.  
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