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RESUMO 

 

A mamoneira (Ricinus communis) é uma oleaginosa com valor econômico 
considerável devido à composição do óleo de suas sementes. No entanto, há algumas 
limitações no seu uso para alimentação humana e animal devido à presença de proteínas 
tóxicas e alergênicas, as quais podem ser solucionadas ou minimizadas através da engenharia 
genética. Contudo, essa cultura é recalcitrante para técnicas de cultura de tecidos limitando a 
geração de plantas transformadas e os protocolos existentes não são bem estabelecidos. O 
objetivo desse trabalho foi avaliar a aplicabilidade de um protocolo de regeneração existente 
na literatura à cultivar Nordestina; determinar a via de regeneração e avaliar, através de 
técnicas histoquímicas, as células transformadas por biobalística em torno do meristema. Para 
este propósito, eixos embrionários foram cultivados em meio Murashig and Skoog (MS) 
suplementado com concentrações crescentes de tidiazuron (TDZ) (0,1; 0,5; 1,0; 2,0; 5,0 e 10,0 
mg.L-1). Observou-se que entre as concentrações de TDZ avaliadas a que apresentou a melhor 
resposta foi 0,1 mg.L-1, apresentando, em média, após 56 dias de incubação,7,42 partes aéreas 
por explante. Ácido giberélico (0,1 mg.L-1) e ácido-indol-3 butírico (1,0 mg.L-1) foram 
utilizados na tentativa de alongar e promover o enraizamento, respectivamente, das partes 
aéreas obtidas, contudo, nas concentrações utilizadas, não evidenciou-se nenhum efeito com 
estes reguladores de crescimento. Análises histológicas revelaram que as partes aéreas foram 
formadas de meristemas pré-existentes e neo-formados indicando organogênese direta. 
Observaram-se células transformadas pelo menos até a segunda camada celular. Análises da 
expressão estável do gene gus mostraram expressão do mesmo, 19 dias após o 
bombardeamento. Nas análises histológicas foram observadas células transformadas em 
divisão. Como conclusão a cultivar Nordestina foi capaz de formar múltiplas partes aéreas em 
meio contendo TDZ e este protocolo de regeneração foi compatível com um protocolo de 
transformação por biobalística.  

 

Palavras chave: Bombardeamento. Meristema. Tidiazuron 
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ABSTRACT 

 

 

Castor bean (Ricinus communis) is an oilseed crop with considerable economic value because 
of the composition of its oil seed. However, there are some constraints in your use for human 
and animal food because of the presence of toxic and allergenic proteins. This problem could 
be solved or reduced through genetic engineering. However, this crop is recalcitrant to tissue 
culture techniques, thus limiting the formation of transformed plants, and the protocols 
existing are not well established. The aim of this work was to test the applicability of the 
regeneration protocol which has been published for the Nordestina cultivar; to determine the 
regeneration way and to verify trough histochemical techniques, the transformed cells around 
the meristem. For this purpose, embryo axes were cultured on Murashig and Skoog (MS) 
medium supplemented with thiadiazuron (TDZ) (0,1; 0,5; 1,0; 2,0; 5,0 e 10,0 mg.L-1). 
Between the TDZ concentrations tested, 0,1 mg.L-1 presented the better results after 56 days 
of incubation with 7,42 shoots per explant. Gibberellic acid (GA3) (0,1 mg.L-1) and indole-3-
butyric acid (1,0 mg.L-1) were used for elongation and rooting, respectively, of the shoots 
obtained, however, in the concentrations used, any effect was evidenced. Histological analysis 
revealed that the shoots were formed by pre existing or neo formed meristems indicating 
direct organogenesis. Transformed cells were viewed at least in the second cellular layer. 
Analysis for stable gus expression showed gus expression 19 days after bombardment. In the 
histological analysis transformed cells in process of division were observed. In conclusion the 
Nordestina cultivar formed multiple shoots on medium supplemented with TDZ and this 
protocol of regeneration was compatible with a protocol for biolistic-mediated transformation. 

 

Key words: Bombardment. Meristem. Thiadiazuron  
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dias em concentrações crescentes de TDZ. 
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1  INTRODUÇÃO 

A mamoneira (Ricinus communis L.) é uma cultura oleaginosa, pertencente à 

família euforbiaceae, que não é utilizada na alimentação humana e animal. O valor comercial 

dessa espécie deve-se a composição do óleo presente em suas sementes o qual é constituído 

por aproximadamente 90% de ácidos graxos hidroxilados, o ácido ricinoléico, e, devido à 

presença desses ácidos graxos, é bastante apreciado na indústria química (BALDANZI et al., 

2002).  

Índia, China e Brasil são os principais produtores dessa cultura (VIGNOLO; 

NAUGHTON, 1991). Por ser uma oleaginosa, vem sendo visada para a produção de Biodiesel 

tornando-se muito importante para o Brasil e, em especial, para o Nordeste devido aos 

incentivos do governo para a produção do mesmo. Segundo o IBGE (2007) a área plantada da 

mamoneira em baga em 2007 foi de 153.850 e em 2008 a área a ser colhida é de 166.644 ha, 

uma variação percentual de 8,3. 

O cultivo e o processamento da mamoneira expõem os agricultores a uma proteína 

altamente tóxica, a ricina, e a proteínas alergênicas, as albuminas 2S (MACHADO; SILVA, 

1992; LORD, 1994). Essas limitações podem ser solucionadas ou minimizadas através da 

engenharia genética. 

Um dos passos limitantes na engenharia genética é o estabelecimento de 

protocolos de regeneração e transformação genética que sejam reproduzíveis e que possam ser 

utilizados para diversos genótipos. Entre as vias de regeneração, a organogênese direta 

apresenta como característica a não intervenção por calli, e, desta forma, não apresenta 

variação somaclonal. Em R. communis, protocolos de regeneração foram estabelecidos por via 

direta e indireta para cultivares indianas (SUJATHA; REDDY, 1998; KUMARI et al., 2008).  

Embora a transformação genética nessa espécie já tenha sido realizada via 

Agrobacterium e via biobalística (SUJATHA; SAIALAJA, 2005; MALATHI et al., 2006; 

SAIALAJA et al., 2008), não há na literatura protocolos de regeneração e transformação 

genética estabelecidos para cultivares brasileiras. Isso se torna necessário uma vez que essa 

cultura vem se tornando tão importante, em especial para o Nordeste. Através da engenharia 

genética poderia realizar-se o silenciamento dos genes responsáveis pela biosíntese da ricina e 

das albuminas 2S, proteínas tóxicas e alergênicas presentes nas sementes da mamoneira, 
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respectivamente, bem como a transformação genética visando à inserção de genes exógenos 

responsáveis por conferir resistência a pragas, por exemplo.  

 

1.1  Objetivos 

1.1.1  Objetivo geral: 

- Testar a aplicabilidade do protocolo de regeneração desenvolvido por Sujatha e Reddy 

(1998), para a cultivar Nordestina de Ricinus communis. 

 

1.1.2  Objetivos específicos: 

- Avaliar a qualidade fisiológica das sementes; 

- Identificar qual a origem das partes aéreas de R. communis a partir de eixos embrionários em 

meio de cultura contendo o regulador de crescimento tidiazuron; 

- Adaptar protocolo de transformação genética para R. communis, cultivar Nordestina, via 

biobalística; 

- Verificar o que ocorre com as células localizadas em torno do meristema apical da parte 

aérea de R. communis, depois de transformadas por biobalística, utilizando como explantes 

tecidos organogênicos da cultivar Nordestina.  
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2  REVISÃO DE LITERATURA 

2.1  A cultura da mamoneira 

A mamoneira (Ricinus communis L.) é uma xerófila oleaginosa pertencente à 

família Euphorbiaceae, classe Dicotiledoneae, ordem Geraniales (MOSHKIN, 1986). Devido 

à sua grande adaptabilidade, ela é encontrada em todo o território brasileiro (PINA et al., 

2005).  

Seu sistema de produção pode ser praticado por pequenos agricultores, utiliza 

mão-de-obra intensiva podendo ser plantada em consórcio e/ou rotação com outras culturas, 

além de utilizar pouco agrotóxico e adaptar-se bem as regiões semi-áridas do Nordeste. 

Os teores do óleo da semente variam de 35 a 55%, cujo padrão comercial é de 

45% (VIEIRA et al., 1998). É no óleo da mamoneira onde se encontra o seu valor comercial, 

pois a partir deste podem-se obter vários produtos, tais como: próteses para ossos humanos; 

cosméticos; lubrificantes; bases para pinturas, vernizes e diversos plásticos. Atualmente, com 

a crescente preocupação da queima de combustíveis fósseis vem se buscando fontes 

alternativas de combustível e uma opção é o Biodiesel. A mamoneira, por ser uma oleaginosa, 

vem sendo visada para a produção de Biodiesel tornando-se muito importante para o Brasil e, 

em especial, para o Nordeste devido aos incentivos do governo para a produção do mesmo. 

Segundo o IBGE (2007) a área plantada com sementes de mamona em baga em 2007 foi de 

153.850 ha e em 2008 a área colhida foi de 166.644 ha, significando um aumento de 8,3 % na 

produção. Estima-se um aumento para a produção, em toneladas, de 68,9%. Esses valores 

demonstram o aumento na importância socioeconômica dessa cultura para o país. 

O óleo da mamoneira apresenta características peculiares devido à presença da grande 

quantidade de ácidos graxos hidroxilados, em torno de 90%, conhecidos como ricinoleato ou 

ácido ricinoléico. Esses apresentam uma hidroxilação no carbono 12 do ácido oléico por meio de 

uma reação catalisada pela enzima oleato 12-hydroxilase (FAH12) (van de LOO et al., 1995) 

(Figura 1). Entre as características do óleo da mamoneira podem ser citadas: estabilidade; baixo 

ponto de fusão não e, devido a isso, é utilizado como aditivo em tanques de foguete e avião para 

evitar que o querosene congele em vôos muito altos onde a temperatura é muito baixa; alta 

viscosidade o que o torna apreciável para uso em lubrificante nos motores de alta rotação, pois 

lubrifica permitindo a queima sem deixar resíduos e nem perder a viscosidade; solubilidade em 

álcool; é um dos mais densos e viscosos de todos os óleos vegetais e animais (BELTRÃO, 2003).  
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Figura 1. Reação mediada pela enzima oleato 12-hidroxilase (FAH 12), responsável pela 

transformação do ácido oléico em ácido ricinoléico (van de LOO et al., 1995).  
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Por apresentar alta viscosidade o óleo da mamoneira não pode ser usado 

diretamente como biodiesel e para isso requer processamento. O principal processo de 

transformação do óleo da mamoneira em biodiesel é o conhecido como transesterificação o 

qual consiste na formação de ésteres de ácidos graxos, a partir de triglicerídeos e álcool, com 

a formação de glicerol. O glicerol era visto como um problema uma vez que, seu excesso, 

afetava os preços no mercado, porém esse problema está sendo contornado porque o governo 

está buscando alternativas para o uso deste subproduto.  

Além de ser importante como fonte de matéria-prima, a mamoneira é bastante 

utilizada como modelo em estudos fisiológicos. Doering-Saad et al., (2006) construíram uma 

biblioteca de cDNA do floema dessa cultura na tentativa de identificar transcritos presentes no 

mesmo, bem como especular sobre as funções dos genes expressos. Grandes quantidades da 

seiva elaborada “pura” podem ser obtidas nessa espécie por meio de exsudação e, além disso, 

a composição protéica é qualitativamente a mesma obtida quando a seiva elaborada é 

conseguida por insetos afídeos. Isso mostra a importância da mamoneira em estudos 

relacionados ao floema. Na mesma descobriu-se uma nova organela denominada ricinossomo, 

a qual está envolvida na Morte Celular Programada de tecidos senescentes, e estudos em torno 

dessa organela também utilizam a mamoneira como modelo (GIETL; SCHMID, 2001; 

GREENWOOD et al., 2005). 

Problemas na mamoneira relacionados a pragas e doenças poderiam ser 

minimizados ou solucionados através da engenharia genética. Um dos passos limitantes na 

engenharia genética é o estabelecimento de protocolos de regeneração e transformação 

genética que sejam reproduzíveis e que possam ser utilizados para diversos genótipos. Entre 

as vias de regeneração, a organogênese direta, na qual, a partir de um explante primário, há a 

formação de um eixo caulinar a partir de meristemas apicais, laterais ou axilares apresenta 

como característica a não intervenção por calli, e, desta forma, não apresenta variação 

somaclonal. Essa via de regeneração vem sendo a mais utilizada nos estudos de regeneração e 

transformação genética dessa cultura.  
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2.2  Teorias de formação dos meristemas 

2.2.1  Teoria túnica-corpo 

Durante o processo de organização da túnica/corpo vários padrões de expressão 

gênica são estabelecidos no meristema apical os quais são requeridos para a função normal do 

meristema (VEIT, 2004). Enquanto as células da túnica dividem-se na direção anticlinal, as 

células do corpo dividem-se nas direções anticlinal e periclinal. Assim, o corpo é um centro 

de células que aumenta o volume do meristema apical e a túnica é um manto de uma ou mais 

camadas de células que mantém sua continuidade sobre o corpo pelo crescimento em 

superfície (ESAU, 1977). A teoria túnica-corpo explica o arranjo e crescimento das células do 

meristema apical (ESAU, 1977).  

O comportamento distinto das divisões celulares na túnica e no corpo faz com que 

o ápice, em secções longitudinais medianas, seja visto em camadas (WEGNER, 2000). Essas 

são clonalmente distintas e podem ser divididas em camadas L1, L2 e L3 (Figura 2). A 

camada L1 dará origem a epiderme, nessa as células dividem-se de uma maneira estritamente 

anticlinal. A L2 é a primeira camada subepidérmica e também se divide anticlinalmente 

formando uma população de células completamente distinta das outras camadas. Esta dá 

origem às regiões subepidérmicas da planta (FLEMING, 2006).  Nos órgãos em 

desenvolvimento a camada L2 divide-se anticlinalmente e periclinalmente. A L3 é claramente 

definida e suas células dividem-se em várias direções dando origem aos tecidos mais internos 

da planta (CLARK, 2001). A camada L1 do meristema apical da parte aérea é a túnica 

externa, a L2 a túnica interna e a L3 o corpo (WEGNER, 2000). 

Após a formulação da teoria túnica-corpo observou-se que o meristema pode ser 

dividido em diferentes zonas cito histológicas. A separação do meristema apical da parte 

aérea em diferentes zonas, com base na diferenciação das células, foi primeiramente descrito 

em Ginkgo biloba (FOSTER, 1938). Baseado nessa separação, o meristema apical da parte 

aérea pode ser dividido em: zona central, localizada no topo do meristema, a qual é 

constituída de uma população de células tronco que se divide lentamente; zona periférica, que 

por sua vez é a zona que circunda a zona central, sendo caracterizada por possuir células 

menores com maior atividade de divisão; subjacente à zona central encontra-se a zona do 

meristema medular a qual é responsável pela formação da medula do caule (GOLZ, 2006).   
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Figura 2. Secção longitudinal do meristema apical da parte aérea mostrando a organização do 

mesmo em três camadas (L1, L2, L3). O fluxo de células como resultado do crescimento e 

divisão celular é indicado com as setas. Flanqueando o meristema formam-se os primórdios 

foliares após o rápido crescimento e divisão celular (CLARK, 2001). 
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Células da zona central podem continuar nessa região mantendo a integridade da população 

de células tronco, ou, podem ser deslocadas para a zona periférica ou para o meristema 

medular substituindo as células que foram comprometidas para a formação dos órgãos 

laterais. As células da zona periférica são as células que eventualmente formam os órgãos 

laterais, os meristemas axilares e a porção mais externa do caule (GOLZ, 2006). Essas regiões 

correspondem ao que Esau (1977) definiu como promeristema. 

 

2.2.2  Teoria da formação de meristemas axilares 

Os meristemas axilares são formados nas junções da base foliar e eixo caulinar, 

especificamente no lado adaxial, podendo se desenvolver ou ficar dormente. Há duas teorias 

que tentam explicar a formação dos meristemas axilares: a teoria do “meristema destacado” e 

a hipótese “de novo” (LONG; BARTON, 2000). A primeira estabelece que um pequeno 

número de células do meristema apical da parte aérea permanece associado com a axila da 

folha e, como a folha vai crescendo e se distanciando do meristema, forma-se um meristema 

destacado (GARRISON, 1955; SUSSEX, 1955). Em algum momento essas células, que não 

estavam ativas, são liberadas da repressão e se transformam no meristema axilar. Em 

contraste, a hipótese “de novo” estabelece que o meristema axilar é formado 

independentemente do meristema apical do caule após a organogênese da folha (SNOW; 

SNOW, 1942). Segundo essa hipótese, as células perdem sua identidade de células do 

meristema apical da parte aérea e se diferenciam e, em algum ponto no desenvolvimento da 

planta, readquirem sua identidade de células meristemáticas formando o meristema axilar. 

 Contudo, nenhum desses argumentos é forte o suficiente e eles representam 

possivelmente casos extremos de um mecanismo de formação (LEYSER, 2003). É sabido que 

a formação dos meristemas axilares é influenciada por fatores intrínsecos da planta, como a 

idade e o balanço hormonal, e fatores extrínsecos como condição nutricional e fotoperíodo 

(BENNETT; LEYSER, 2006). 

 

2.3  Formação dos primórdios foliares 

A formação dos primórdios foliares tem início quando divisões celulares ocorrem 

na região periférica do meristema apical e a localização dessas divisões é determinada pela 
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filotaxia da planta (ESAU, 1977).  Segundo o autor supracitado, em muitas angiospermas, as 

primeiras divisões são periclinais a superfície do meristema apical e ocorrem em uma ou mais 

camadas além da protoderme. Posteriormente, a protoderme, e camadas além dela, passam 

por divisões anticlinais e essas divisões em conjunto com as periclinais formam uma 

protrusão lateral. Em algumas espécies, as células da protoderme também podem se dividir 

periclinalmente como ocorreu em Vigna unguiculata quando se tentou a indução de 

embriogênese somática (RAMAKRISHNAN et al., 2005).   

Após ser formada, a protrusão lateral cresce ascendentemente formando o eixo 

foliar. Nos estágios subseqüentes o primórdio cresce em tamanho e em largura curvando-se 

em direção ao meristema apical, pois a região abaxial cresce mais do que a adaxial. 

Posteriormente, o primórdio se diferencia, acima da base, em uma nervura central e duas 

seções da lâmina foliar (ESAU, 1977).    

O crescimento inicial das folhas é dividido entre os meristemas apical e marginal, 

onde aquele é responsável pelo alongamento do primórdio. Os meristemas marginais são 

responsáveis pela expansão lateral do primórdio e estão localizados ao longo das duas 

margens opostas do eixo foliar. Em uma investigação em que se observaram os padrões do 

ciclo celular em folhas de Arabidopsis thaliana verificou-se que, o meristema marginal foi 

bastante ativo nos estágios iniciais de desenvolvimento do primórdio foliar enquanto que o 

estabelecimento dos tecidos e a expansão das regiões da lâmina foliar não foram dependentes 

da atividade meristemática a qual ficou restrita a uma zona particular (DONNELLY et al., 

1999) .  

O crescimento do limbo foliar ocorre pela atividade de um tecido meristemático, o 

meristema foliar, constituído de camadas paralelas de células que se dividem anticlinalmente 

(ESAU, 1977). As divisões celulares nesse meristema são as principais responsáveis pelo 

crescimento intercalar da folha até esta atingir o seu tamanho final.   

 

2.4  Regeneração em plantas a partir de meristemas da parte aérea  

A diferenciação de meristemas apicais é uma das formas de regeneração por via 

direta. A principal característica desse tipo de regeneração é que a plântula regenerada não 

passa pela fase de calo. Como a formação de calo é uma fonte de variação somaclonal, a 

regeneração por via direta tem como conseqüência a perfeita transmissão dos caracteres da 
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planta que deu origem à célula, tecido, ou órgão (PASQUAL, 2001). Entretanto, apesar dessa 

afirmação ser bem aceita, muitos trabalhos vem demonstrando que há variação somaclonal 

nos níveis morfológico, citoquímico, citológico, bioquímico e molecular em plantas derivadas 

de meristemas bem organizados (RANI; RAINA, 2000). 

Esse tipo de regeneração tem sido demonstrado em muitas culturas. Em Vigna 

radiata, plantas completas foram regeneradas diretamente da extremidade apical com um par 

de primórdios foliares, originada de plântulas após 7 dias de germinação (GULATI; JAIWAL, 

1992). Ápices caulinares de Arachis hypogaea isolados de plântulas após 5-7 dias de 

germinação in vitro foram capazes de formar plântulas regeneradas (HEATLEY; SMITH, 

1996). Em Vigna unguiculata, conseguiu-se a multiplicação de partes aéreas de explantes 

consistindo da extremidade apical do caule (5 mm) (BRAR et al., 1997), um sistema de 

regeneração in vitro foi conseguido a partir de ápices caulinares de plântulas após 3-5 dias de 

germinação (MAO, et al., 2006). Em Cactaceae, a micropropagação através de meristema 

apical e axilar é bem relatada (LLAMOCA-ZARATE et al., 1999; JUAREZ; PASSERA, 

2002; BRASIL et al., 2005; ESTRADA-LUNA et al., 2008).  

Na família Euforbiaceae esse método de regeneração tem sido usado em espécies 

economicamente importantes como, mandioca, pinhão manso e plantas daninhas. Em 

mandioca, desenvolveu-se um sistema de propagação em massa baseado em explantes nodais 

e meristemas axilares (KONAN et al, 1997). Utilizando esses explantes, meristemas 

secundários foram originados após 2 semanas, inclusive na superfície do meristema primário 

expandido. No pinhão manso há poucos relatos quanto a sua regeneração e alguns protocolos 

basearam-se na regeneração a partir de gemas axilares e extremidade apical (RAJORE; 

BATRA, 2005; SUJATHA et al., 2005).  

  

2.5  Transformação genética em plantas a partir de meristemas da parte aérea  

Há duas possibilidades para recuperação de plantas transgênicas via meristema 

apical caulinar: a primeira é a obtenção de linhagens transgênicas originadas diretamente da 

transformação de células subepidérmicas do meristema apical caulinar e a segunda é a 

transformação de células que participam na formação da flor, seguido do desenvolvimento de 

um órgão reprodutivo parcialmente transformado (STICKLEN; ORABY, 2005). Devido à 
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natureza desse método de transformação os transformantes primários quase sempre serão 

quimeras.  

Os métodos de cultivar e expor o meristema apical caulinar para que ele seja 

manipulado in vitro e utilizado para transformação genética são basicamente cinco. O 

primeiro é o uso de embriões imaturos coletados de sementes em um certo período após a 

polinização. Na mamoneira, o desenvolvimento de sementes em diferentes tempos após a 

polinização é bem descrito (GREENWOOD; BEWLEY, 1981; CHEN, et al., 2004).  O 

segundo envolve a remoção do meristema apical de plantas maduras. O terceiro consiste em 

expor diretamente o meristema apical caulinar pela remoção do topo de uma semente seca 

(CHEN; DALE, 1992). O quarto envolve a germinação da semente seguida pela multiplicação 

do meristema. O último é a retirada do eixo embrionário da semente e sua posterior 

germinação.   

As vantagens de usar o meristema apical da parte aérea como explante para 

transformação genética é a facilidade de sua cultura in vitro, a regeneração relativamente 

rápida, a competência para transformação genética e a obtenção de plantas geneticamente 

idênticas a parental (STICKLEN; ORABY, 2005).    

A transformação de plantas baseada em meristema apical caulinar vem sendo 

realizada em diversas culturas. Em cereais, tais como Zea mays, Sorghum bicolor, Pennisetum 

glaucum, Avena sativa obtiveram-se a transformação genética tanto via biobalística quanto 

via Agrobacterium (revisado por STICKLEN; ORABY, 2005). Em Vitis vinifera obtiveram-

se plantas quiméricas e não quiméricas via Agrobacterium em função da concentração do 

agente seletivo no meio, (DUTT et al., 2007). A transformação genética via Agrobacterium 

utilizando-se o meristema apical caulinar também foi alcançada em Helianthus annus 

(SCHRAMMEIJER et al., 1990); Vigna mungo (SAINI; JAIWAL, 2005) e Gossypium 

hirsutum (YUCEER; KOC, 2006; KATAGERI et al., 2007).   

 

2.6  Cultura de tecidos de Ricinus communis 

A mamoneira é uma espécie considerada recalcitrante à regeneração in vitro e 

poucos trabalhos, com essa cultura, mostraram resultados satisfatórios em relação a esse 

processo. A primeira pesquisa com cultura de tecidos de R. communis utilizou como explante 

o endosperma da semente. Nessa, conseguiu-se a formação de embrióides a partir de calo do 
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endosperma maduro, porém não houve a indução da organogênese (SATSANGI; MOHAN 

RAM, 1965 apud SRIVASTAVA, 1971). Na segunda pesquisa, utilizou-se novamente o 

endosperma da semente madura e alcançou-se a formação de calo em meio semi-sólido 

modificado de White suplementado com 2-4 D, CIN e extrato de levedura (SRIVASTAVA, 

1971). Os calos foram subcultivados após quatro semanas para o mesmo meio e, após o 

quarto subcultivo, mostraram um crescimento satisfatório e tornaram-se compactos. Ou seja, 

o endosperma maduro de R. communis foi induzido a se dividir e formar calo crescendo 

continuamente, porém não houve sucesso na indução da organogênese à partir do mesmo. 

Até então, os trabalhos relacionados à cultura de tecidos da mamoneira estavam 

limitados a indução de calo em endosperma. Em 1983, Athma e Reddy testaram a habilidade 

de formação de calo em diferentes explantes originados de plântulas (raízes, epicótilo e folhas 

cotiledonares) com a utilização dos reguladores de crescimento 2-4 D, BA e ANA, isolados e 

em diferentes concentrações. Calos surgiram em todos os explantes quando colocados em 

meio suplementado com 2-4 D. A maior eficiência na formação de calo foi obtida quando se 

utilizou o epicótilo em meio suplementado com 2-4 D, seguido das raízes em meio 

suplementado com BA, e das folhas cotiledonares em meio suplementado com 2-4 D. 

Conseguiu-se o enraizamento em todos os explantes, porém a regeneração direta só foi 

alcançada com o epicótilo, provavelmente devido à presença de meristemas pré-existentes no 

explante original como discutido pelos autores. Os autores não obtiveram sucesso em induzir 

organogênese a partir do calo, ocorreu apenas o esverdeamento do mesmo.  

Reddy et al. (1987) induziram a  formação de calo em folhas cotiledonares de 

mamoneira em meio MS suplementado com BA (2 mg.L-1) e AIA (1 mg.L-1) com o objetivo 

de formar compostos fenólicos nos calli formados através de irradiação gama. 

Folhas jovens de plântulas de R. communis com 12 dias de idade foram utilizadas 

como explantes e, através destas, conseguiu-se a formação de gemas adventícias e sua 

diferenciação (REDDY; BAHADUR, 1989). As gemas adventícias foram formadas quando 

os explantes foram colocados em meio MS suplementado com CIN (2 mg.L-1) e AIA            

(1 mg.L-1) foram transferidas para meio de enraizamento consistindo de meio ½ MS 

suplementado com CIN (0,5 mg.L-1) e NAA (2 mg.L-1). Por meio de análises histológicas 

observou-se que as gemas adventícias foram originadas do tecido epidérmico das folhas e, 

raramente, do tecido subepidérmico. Apesar do êxito na formação de gemas adventícias, a 

taxa de diferenciação dessas em plantas foi baixa devido ao seu retardado crescimento e a 
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constante presença de calo durante todos os estágios da organogênese, como discutido pelos 

autores.  

Um protocolo de micropropagação para mamoneira foi estabelecido utilizando-se 

como explantes gemas apicais e axilares de plantas com dois meses de idade cultivados em 

meio MS suplementado com diferentes concentrações de BA (MOLINA; SCHOBERT, 

1995). Nesse protocolo alcançou-se o maior número de partes aéreas quando os explantes 

foram colocados em meio com 1000 nM de BA, porém a taxa de multiplicação foi baixa 

atingindo um máximo de 4,4 partes aéreas por explante. Para o enraizamento, os autores 

obtiveram maior sucesso quando utilizaram o meio ½ MS com 225 mg.L-1 de NH4NO3 

suplementado com Ácido Indol Butírico (AIB) em uma concentração de 100 nM. Nesse 

trabalho conseguiu-se a formação de partes aéreas e o seu posterior enraizamento, porém a 

aclimatação dos regenerantes não foi realizada. 

Múltiplas partes aéreas de mamoneira também foram conseguidas quando se 

utilizou os explantes meristemáticos, eixo embrionário e ápice caulinar (SUJATHA; REDDY, 

1998). Utilizaram-se várias citocininas em diferentes concentrações. O maior número de 

partes aéreas, utilizando-se como explante o eixo embrionário, foi obtido quando esse foi 

colocado em meio contendo altas concentrações de TDZ (5,0 e 10,0 mg.L-1). Com relação ao 

ápice caulinar obteve-se a melhor resposta quando os explantes foram colocados em contato 

com meio contendo BA. Os resultados obtidos nessa pesquisa foram os melhores no que diz 

respeito à proliferação de partes aéreas, uma vez que se obtiveram até 81,7 partes aéreas 

quando eixos embrionários foram colocados em meio com TDZ. Antes do enraizamento das 

partes aéreas foi necessária a aplicação de GA3 para o alongamento dos nós uma vez que 

esses estavam muito curtos e, dessa forma, teriam um difícil enraizamento. A melhor resposta 

no enraizamento foi obtida quando se utilizou meio ½ MS suplementado com 1,0 mg.L-1 de 

IBA. Pela primeira vez, obteve-se a aclimatação das partes aéreas enraizadas e alcançou-se 

um percentual de sobrevivência de 60%.   

Partes aéreas adventícias foram formadas quando se utilizou como explante o 

hipocótilo de R. communis (AHN et al., 2007). Avaliaram-se os efeitos dos reguladores de 

crescimento TDZ e BA na formação de partes aéreas, bem como, de um pré-tratamento de 

escuro. O tratamento do escuro aumentou significativamente o comprimento do hipocótilo, 

bem como a formação de partes aéreas. A freqüência de formação das partes aéreas atingiu 

um máximo de 24,2 partes aéreas em meio suplementado com TDZ com um aumento de 82% 
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comparado com o controle, o qual não recebeu o pré-tratamento de escuro. O TDZ mostrou-se 

mais eficiente que BA na regeneração de partes aéreas adventícias de R. communis. Para o 

enraizamento testaram-se os reguladores de crescimento AIB e ANA. O primeiro, 

proporcionou os melhores resultados os quais foram refletidos no tamanho das raízes 

primárias, na formação de raízes laterais e no número de partes aéreas que tiveram suas folhas 

expandidas. O percentual de sobrevivência das plantas aclimatadas foi maior quando as 

plantas foram enraizadas em meio de cultura suplementado com AIB. Análises histológicas 

revelaram que os botões aéreos adventícios foram originados do córtex do hipocótilo.  

A regeneração adventícia da mamoneira também foi conseguida em 2008 por Ahn 

e Chen quando os autores utilizaram explantes cotiledonares isolados do embrião. Nesse 

trabalho, os explantes foram submetidos a um pré-tratamento de escuro de sete dias e foram 

avaliadas diferentes concentrações de TDZ. A maior taxa de regeneração foi obtida quando se 

utilizou a concentração de 5µM de TDZ e essa foi aumentada em aproximadamente seis vezes 

quando os explantes foram pré-incubados por sete dias no escuro atingindo um máximo de  

25 partes aéreas por explante. O pré-tratamento de escuro levou a um aumento no tamanho do 

explante e, conseqüentemente, no peso seco. Quando os explantes foram transferidos para o 

ciclo claro/escuro as partes aéreas foram surgindo em sua região proximal. Em alguns casos, 

os explantes que estavam no escuro desenvolveram pecíolos, e partes aéreas adventícias 

foram originadas na junção pecíolo-cotilédone. As partes aéreas desenvolveram-se mais 

vigorosamente na superfície adaxial dos cotilédones. O enraizamento foi conseguido com 

AIB e as plantas foram aclimatadas em casa de vegetação em potes contendo vermiculita. 

Análises histológicas da junção pecíolo-cotilédone foram realizadas e observou-se que as 

partes aéreas surgiram das células corticais e epidérmicas na região adaxial dessa junção. 

Como explicado pelos autores, o motivo pelo qual há um aumento na regeneração de partes 

aéreas quando plantas são submetidas há um pré-tratamento de escuro ainda não foi 

elucidado, mas pode ser devido a mudanças moleculares e celulares experimentadas nestas 

condições, tais como: menor degradação dos reguladores de crescimento endógenos e 

exógenos; alto nível de células não diferenciadas e um reduzido espessamento da parede 

celular ou de depósitos na mesma.  

A organogênese com uma passagem intermediária de calo em R. communis foi 

obtida quando se utilizou como explante cotilédones de plântulas (KUMARI et al., 2008). 

Alcançou-se a maior proliferação de calo organogênico em meio suplementado com sais MS, 

vitamina B5, BA (2,0 mg.L-1) e NAA (0,8 mg.L-1). Obteve-se a melhor resposta quanto à 
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proliferação de partes aéreas quando o calo foi colocado em meio de cultura suplementado 

com sais MS, vitamina B5, TDZ (2,5 mg.L-1) e ANA (0,4 mg.L-1), onde o número máximo de 

partes aéreas formadas foi de 17,8. Os autores demonstraram que a adição de PVP (15    

mg.L-1), para evitar a oxidação do meio, ocasionou um aumento na quantidade de partes 

aéreas de 17,8 para 20. A adição de alguns aminoácidos, em especial a glutamina, também 

mostrou aumentar a quantidade de partes aéreas regeneradas, onde foi obtida uma formação 

máxima de 22,1. As partes aéreas foram alongadas em meio suplementado com TDZ (1,5 

mg.L-1) e GA3 (0,3 mg.L-1). Quanto ao enraizamento, os melhores resultados foram obtidos 

quando as partes aéreas alongadas foram colocadas em meio suplementado com AIB (0,3 

mg.L-1) em combinação com AgNO3 (0,6 mg.L-1). As plantas enraizadas foram aclimatadas 

em potes contendo areia e vermiculita.  

Várias tentativas de regenerar a mamoneira, uma espécie considerada recalcitrante 

para tal processo, foram realizadas utilizando diferentes tipos de explantes e diferentes vias de 

regeneração. Nota-se a importância do estabelecimento de um protocolo que seja reproduzível 

e que apresente uma alta taxa de multiplicação. O protocolo estabelecido por Sujatha e Reddy 

(1998) foi o que apresentou a maior taxa de formação de partes aéreas, no entanto não se 

demonstrou nessa investigação qual a origem das mesmas. A identificação dessa origem 

torna-se importante uma vez que pode facilitar o tecido alvo da transformação genética.  

 

2.7  Transformação genética de R. communis 

As pesquisas realizadas na tentativa de transformar geneticamente a mamoneira 

utilizaram eixos embrionários como explante, sendo a transformação realizada via 

Agrobacterium tumenfaciens e via biobalística. 

A transformação genética da mamoneira utilizando um sistema de regeneração 

existente na literatura através da proliferação de meristemas foi realizada por Sujatha e 

Saialaja (2005). Esses autores adaptaram o protocolo estabelecido por Sujatha e Reddy (1998) 

e estudaram as condições ótimas para o estabelecimento de um protocolo de transformação 

via A. tumenfaciens. Utilizou-se o plasmídeo pCAMBIA o qual expressava o gene repórter 

gus e o gene hpt como marcador seletivo. As culturas foram mantidas a 26+2ºC sobre um 

fotoperíodo de 16 horas. A transformação genética foi obtida com sucesso sendo confirmada 

após três ciclos de seleção através de análises histoquímicas com o gene gus. A presença e a 
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integração estável do gene hpt foram confirmadas por PCR, RT-PCR, análise de seqüência, 

Southern blot e PCR da progênie. Nesse trabalho observou-se que, a densidade das células 

bacterianas e o explante foram significativos na expressão transiente do gene gus e parâmetros 

como o meio de seleção e o período de co-cultivo foram estabelecidos. Os explantes foram 

colocados em meio contendo 0,5 mg.L-1 de TDZ e, posteriormente, foram transferidos para 

meio de diferenciação das partes aéreas contendo BA mg.L-1. As partes aéreas com 2 ou 3 nós 

foram enraizadas em meio ½ MS suplementado com 2,0 mg.L-1 de ANA e, posteriormente, 

foram aclimatadas em potes contendo vermiculita. Com esse protocolo, transformantes 

primários foram desenvolvidos em cinco meses a partir do início da cultura com uma 

freqüência de transformação, após três ciclos de seleção, de 0,08%.  

Em outro trabalho em que se tentou a transformação da mamoneira via 

Agrobacterium, utilizou-se o plasmídeo pSB111 cryIAbbar expressando um gene exógeno 

desejável, cryIAb, o qual confere resistência à lagarta Achaea janata que ataca a cultura, e o 

gene bar, resistente a herbicida, como agente seletivo (MALATHI et al., 2006). A integração 

estável do gene gus foi confirmada quando os transformantes primários GUS positivos foram 

submetidos à análise de Southern blot. Esses foram submetidos ao teste ELISA para a 

verificação dos níveis da proteína Cry e, aqueles transgênicos que expressaram o gene cryIAb, 

foram submetidos a bioensaios contra a lagarta Achoea janata. Utilizou-se para a regeneração 

e proliferação de partes aéreas meio MS completo suplementado com 0,2 mg.L-1 de BAP e 

0,5 mg.L-1 de cinetina. Nesse trabalho foram utilizados como explantes eixos embrionários 

que por sua vez foram cultivados em meio de seleção contendo antibióticos e 0,5 mg.L-1 de 

BAP + 0,5 mg.L-1 de cinetina. Os tecidos sobreviventes e sadios oriundos do meio de seleção 

foram transferidos para o meio de regeneração e deram origem a partes aéreas. As partes 

aéreas foram alongadas em meio MS suplementado com BAP, cinetina e GA3 e, 

posteriormente, foram enraizadas em meio ½ MS contendo ANA. Os resultados do bioensaio 

mostraram 88% de mortalidade dos insetos. A freqüência de transformação nesse trabalho foi 

de 0,42% sendo 5,25 vezes maior que a freqüência de transformação obtida no trabalho citado 

anteriormente (0,08%), vale ressaltar que a cultivar utilizada em ambos os trabalhos foi a 

mesma mostrando que essa maior freqüência de transformação não foi devido a dependência 

do genótipo, mas pode ter sido devido ao protocolo de regeneração utilizado.  

A transformação genética da mamoneira via biobalística foi realizada por Sailaja 

et al., (2008) onde se utilizou eixo embrionário como explante. Utilizaram-se os plasmídeos 

pCAMBIA 1305.1, contendo os genes hpt e gus, e pCAMBIA 2301, com seleção para 
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canamicina. As culturas foram mantidas a 26+2ºC sobre um fotoperíodo de 16 horas. A 

integração estável dos genes incorporados foi confirmada por PCR e análise Southern blot das 

plantas T0 e T1. Os explantes foram incubados por 5-7 dias no escuro em meio MS 

suplementado com TDZ 0,5 mg.L-1 antes do bombardeamento. Após o bombardeamento, os 

explantes foram transferidos para meio de regeneração de partes aéreas constituído de meio 

MS suplementado com 0,5 mg.L-1 de BA e, após 15 dias, foram transferidos para meio de 

seleção com higromicina. Passados três ciclos de seleção as supostas partes aéreas 

transformadas foram transferidas para meio MS suplementado com 0,5 mg.L-1 de BA para 

posterior multiplicação e 0,2 mg.L-1 de BA para alongamento. Para o enraizamento, as partes 

aéreas alongadas foram transferidas para meio ½ MS contendo 1,0 mg.L-1 de ANA. As 

plantas enraizadas foram aclimatadas em vermiculita estéril. Avaliaram-se vários fatores 

relacionados ao bombardeamento que poderiam aumentar a expressão transiente do gene GUS 

e levar a integração estável dos genes introduzidos.  As condições ideais encontradas foram: 

eixos embrionários de sementes maduras a uma distância de 6,0 cm, pressão de gás hélio de 

1.100 psi, partículas de ouro de 0,6 μm e um único bombardeamento. A freqüência de 

transformação obtida foi de 1,4%. Esse foi o trabalho de transformação genética da 

mamoneira em que se obteve a maior freqüência de transformantes e a justificativa dos 

autores para isso é o maior número de explantes utilizados nos experimentos, mas pode ser 

também devido à via de transformação utilizada, onde a biobalística mostrou-se mais 

eficiente. 

Pelo que foi exposto observa-se que a mamoneira pode ser transformada tanto via 

Agrobacterium quanto via biobalística, esta última mostrando-se mais eficiente. Porém, 

apesar da recuperação de plantas transformadas, a taxa de transformação ainda é muito baixa 

mostrando que os protocolos de transformação existentes devem ser otimizados. Nesse ponto 

de vista, torna-se importante o conhecimento dos eventos que ocorrem com as células 

transformadas na tentativa de melhorar tais protocolos.  

 

2.7.1  Relação entre regeneração, transformação genética e os problemas da cultura 

Há relatos de que a mamoneira apresenta uma baixa variabilidade genética para 

características como resistência a pragas e esse problema pode ser minimizado através da 

Engenharia Genética. Além disso, uma preocupação muito grande em torno da mamoneira é a 

presença de proteínas tóxicas e alergênicas (ricina e albuminas 2S, respectivamente).  
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A ricina pertence a um grupo de proteínas conhecido como Proteínas Inativadoras 

de Ribossomos (RIPs). Essas proteínas possuem a propriedade de danificar os ribossomos de 

uma maneira irreversível prejudicando, dessa forma, a síntese de proteínas (STIRPE, 2004). 

Devido à toxicidade da ricina, presente nas sementes de mamona, a torta dessa espécie, 

resultante da extração do óleo, embora apresente alto teor de proteína, não pode ser fornecida 

na alimentação animal sem que antes seja realizado um tratamento para sua desnaturação. 

Em relação às albuminas 2S a maior preocupação em torno dessas proteínas é que 

o contato freqüente de pessoas com a mamoneira pode provocar sérias reações alérgicas 

trazendo problemas para os agricultores com o manejo da cultura.  

Diante do exposto, nota-se a importância do estabelecimento de um eficiente 

protocolo de regeneração para a cultura da mamoneira, o qual é imprescindível para a 

recuperação de plantas transformadas.  
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3  MATERIAL E MÉTODOS 

3.1  Material vegetal  

Sementes de mamona, cultivar Nordestina, cultivadas na Taíba-CE, foram 

colhidas e colocadas para secar em casa de vegetação. Antes de serem armazenadas, as 

sementes foram desinfestadas em etanol a 70% por 1 minuto seguido de Hipoclorito de Sódio 

a 1% por 10 minutos e, em seguida, foram lavadas em água corrente. As mesmas foram 

acondicionadas a 4° C em frascos de vidro bem vedados contendo sílica até sua utilização nos 

experimentos. 

3.2  Teste de Germinação x Vigor 

As sementes de mamona utilizadas no experimento foram avaliadas quanto a sua 

capacidade de germinação e vigor para verificar se as mesmas apresentavam qualidades 

fisiológicas adequadas e, desta forma, estavam aptas a responder aos tratamentos. As 

sementes foram semeadas em areia em casa de vegetação a temperatura média de 30º C.  

O teste de vigor utilizado foi o de primeira contagem, um teste fisiológico direto, 

que consistiu no registro das porcentagens de plântulas normais encontradas no sétimo dia 

após a semeadura conforme estabelecido pelas Regras para Análise de Sementes – RAS 

(BRASIL, 1992). 

Para a realização do teste de germinação o percentual de plântulas normais foi 

registrado sete dias (primeira contagem de germinação) e quatorze dias (segunda contagem de 

germinação) após a semeadura conforme estabelecido pelas RAS (BRASIL, 1992). 

Os testes de germinação e vigor foram realizados em função do tempo de 

armazenamento das sementes. Estas foram colocadas para germinar no tempo 0 (antes do 

armazenamento) e após 50 e 130 dias de armazenamento.  

O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado sendo 

constituído de 50 sementes e 4 repetições (n = 200).  

3.3  Preparação dos explantes 

 Sementes foram destegumentadas e permaneceram por 30 segundos em Etanol a 

70%. Posteriormente, foram tratadas com hipoclorito de sódio a 1% por 10 minutos e lavadas  
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por 5 vezes com água destilada autoclavada. Após o procedimento de assepsia o endosperma 

foi aberto e, conseqüentemente o embrião foi exposto. O eixo embrionário foi 

cuidadosamente destacado, após a excisão dos cotilédones, e utilizado como explante.  

3.4  Regeneração 

Para a regeneração da mamoneira cv. Nordestina utilizou-se o protocolo 

estabelecido por Sujatha e Reddy (1998) com algumas modificações. Após a retirada dos 

eixos embrionários da semente e após a assepsia dos mesmos, esses foram colocados em meio 

básico Murashige e Skoog (MS) (MURASHIGE; SKOOG, 1962) suplementado com 30 

mg.L-1 de sacarose; ágar a 0,7% e diferentes concentrações de TDZ, regulador com efeito de 

citocininas, (0,1; 0,5; 1,0; 2,0; 5,0 e 10 mg.L-1), onde permaneceram por 14 dias. Para o 

tratamento controle, os explantes foram colocados no meio citado anteriormente livre do 

regulador de crescimento TDZ. O experimento foi conduzido sob condições controladas em 

câmara de germinação sob um fotoperíodo de 16 horas a temperatura média de 27º C. 

Após esse período, exceto o tratamento controle, os eixos embrionários de todos 

os tratamentos tiveram suas radículas retiradas e foram transferidos para meio suplementado 

com sais MS e vitaminas MS; 30 mg.L-1 de sacarose; ágar a 0,7% e BA 0,5 mg.L-1 com o 

objetivo de avaliar o efeito cumulativo do TDZ ao passar os explantes de uma condição 

experimental para outra.  

Após 21 dias de permanência no meio supracitado, os explantes tiveram suas 

bases retiradas, por incisão, e foram transferidos para meio suplementado com sais MS e 

vitaminas MS; 30 mg.L-1 de sacarose; ágar a 0,7% e BA 0,2 mg.L-1 com o objetivo de 

multiplicar as partes aéreas. Após 30 dias no meio de multiplicação os explantes tiveram suas 

bases incisadas e foram transferidos para meio de alongamento suplementado com sais MS e 

vitaminas MS; 30 mg.L-1 de sacarose; ágar a 0,7% e BA 0,2 mg.L-1 + GA3 0,1 mg.L-1.  

Para o enraizamento, as partes aéreas que estavam com um tamanho maior ou 

igual a 0,7 cm, foram transferidas para meio suplementado com metade da concentração de 

sais MS; vitaminas MS; 30 mg.L-1 de sacarose; ágar a 0,7% e 1,0 mg.L-1 de AIB onde 

permaneceram até que o enraizamento fosse alcançado.  

O pH dos meios de cultura foi ajustado para 5,8 antes de serem autoclavados à 

121° C por 15 minutos. 
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3.5  Análises histológicas 

Para a condução das análises histológicas, os explantes permaneceram em meio de 

cultura suplementado com TDZ 0,5 mg.L-1 em diferentes intervalos (3, 4, 5, 6, 7 e 14 dias) e, 

após 14 dias, seguindo o protocolo de regeneração descrito, foram transferidos para meio 

suplementado com BA 0,5 mg.L-1 quando foram analisados nos intervalos de 3 e 8 dias. Os 

explantes foram fixados nos intervalos citados anteriormente em fixador desenvolvido por 

Karnovsky (1965) (glutaraldeído 1% e formaldeído 4%) por 48 horas. Posteriormente, foram 

lavados em tampão fosfato 0,2 M, pH 7,2 e desidratados em série etílica crescente (10, 20, 30, 

40, 50, 60, 70, 80, 90 e 100%) por 1 hora a cada passo. Posteriormente, foram colocados em 

uma solução de pré-infiltração contendo 50% de resina e 50% de etanol absoluto por um 

período de 24 horas. Em seguida, o material foi transferido para solução de infiltração por 

períodos variando de 3 a 11 dias, conforme o tamanho do explante, e foi emblocado. Secções 

de 5 µm foram obtidas em micrótomo LEICA 2065 e lâminas permanentes, coradas com azul 

de toluidina 0,12% em bórax a 5% e fucsina básica a 0,05%, foram preparadas e montadas 

com Entelan. As análises das lâminas e os registros dos resultados foram feitos no 

microscópio óptico Zeiss Jenalumar equipado com sistema de captura de imagem 

MOTICAM.  

3.6  Transformação genética 

O método de transformação de biobalística empregado utilizou um acelerador de 

partículas (modelo PDS-1000, Bio-Rad Laboratories) a base de gás hélio a alta pressão. Todas 

as placas contendo os explantes foram bombardeadas uma só vez sob uma pressão de 1.200 

psi e pressão de vácuo de 27 polegadas de Hg.  A distância utilizada entre a tela de retenção e 

material a ser bombardeado foi de 7 cm.  

3.6.1  Preparação dos explantes 

Para a realização dos experimentos de transformação genética selecionou-se o 

meio MS completo suplementado com 0,1 mg.L-1 de TDZ. Os explantes a serem 

bombardeados permaneceram por diferentes tempos (2, 4 e 6 dias) no meio citado. Após o 

período de permanência no meio contendo TDZ os explantes tiveram seus meristemas 

expostos pela retirada dos primórdios foliares que o circundavam e suas radículas foram 

incisadas. Os mesmos foram posicionados verticalmente, com o meristema apical posicionado  
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para cima, em placas contendo meio com sais MS e fita gel 0,8% e, posteriormente, procedeu-

se a transformação genética. Para cada intervalo de dias foram bombardeados de 20-30 

explantes. 

3.6.2  Vetor de transformação 

Utilizou-se o plasmídeo pBI246 para avaliar os níveis de expressão transiente do 

gene gus (Figura 3). O vetor é controlado pelo promotor duplicado 35S do vírus do mosaico 

da couve-flor (35S CaMV), contém uma seqüência líder do vírus do mosaico da alfafa (AMV) 

e uma fusão de uidA-nptII (DATLA et al., 1991). 

Avaliou-se a expressão a longo prazo do gene uidA em eixos embrionários de 

mamoneira utilizando-se o vetor de transformação pAG1 o qual contém o gene uidA e o ahas. 

O último confere resistência ao herbicida Imazapyr sob o controle do promotor act2 de 

Arabidopsis thaliana (ARAGÃO et al., 2000) (Figura 4). 

3.6.3  Esterilização e lavagem das micropartículas 

Utilizaram-se partículas de tungstênio com 1,0 μm de diâmetro. As partículas 

foram pesadas (60 mg) e transferidas para tubos (1,5 mL) contendo 1 mL de etanol a 70%. 

Posteriormente foram agitadas, mantidas em um agitador por 15 minutos em velocidade baixa 

e centrifugadas à 14.500 rpm por 5 minutos. O sobrenadante foi descartado; adicionou-se, ao 

precipitado, 1 mL de água destilada estéril; misturou-se vigorosamente em agitador e 

centrifugou-se nas condições supracitadas. Esse processo foi repetido duas vezes. Após a 

última lavagem, o sobrenadante foi descartado e as micropartículas ressuspendidas em 1 mL 

de glicerol a 50% sendo armazenadas a temperatura ambiente.   

3.6.4  Precipitação do DNA plasmidial sobre as micropartículas 

50 μL de partículas de tungstênio (60 mg.mL-1), 5 μL do DNA plasmidial 

(1μg.μL-1), 50 μL de CaCl2 (2,5 M) e 20 μL de espermidina (0,1 M) foram incubados à 

temperatura ambiente sob agitação lenta, por 10 minutos, Posteriormente, essa suspensão foi 

centrifugada a 14.500 rpm por 10 segundos e o sobrenadante removido cuidadosamente. Em 

seguida, adicionaram-se 150 μL de etanol absoluto ao precipitado que foi resuspenso e 

centrifugado a 14.500 rpm por 10 segundos, esse procedimento foi repetido uma vez e, ao 

final, as partículas  foram  suspensas  em  24 μL  de etanol absoluto e homogeneizadas 

vigorosamente.  
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Figura 3. Mapa de restrição do plasmídeo pBI426: 35S-35S, promotor duplicado 35S do 

CaMV; AMV, sequência líder do vírus do mosaico da alfafa; uidA-nptII, fusão dos genes para 

β-glucuronidase e neomicina transferase; NOS-T, terminador do gene da nopalina sintase.  
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Figura 4. Mapa de restrição do plasmídeo pAG1: act2, promotor de Arabidopsis thaliana; 

ahas, gene que confere resistência ao herbicida imazapyr; nos, gene terminador da nopalina 

sintase. 
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Distribuíram-se 3,2 μL desta suspensão na região central das membranas 

carreadoras, previamente posicionadas no suporte de membrana. Em cada bombardeamento, 

aproximadamente 1,67 µg de DNA estava associado com 1 mg de partículas de Tungstênio. 

Os discos contendo as membranas com as partículas foram deixados por 20 minutos em 

dessecador contendo sílica-gel.  

3.6.5  Ensaios  β-glucoronidase para expressão transiente do gene uidA  

Explantes colocados em diferentes tempos (2, 4 e 6 dias) em contato com TDZ 0,1 

mg.L-1 foram bombardeados e analisados histoquimicamente 24 horas após o 

bombardeamento com o plasmídeo pBI246. A análise hitoquímica foi realizada pela 

coloração dos explantes bombardeados com 5-bromo-4-cloro-3-indolil-glucoronidae, X-

GLUC, de acordo com Jefferson (1987).  Aproximadamente 20-30 explantes foram imersos 

na solução onde permaneceram por 24 horas à 37° C no escuro. Pontos azuis foram 

observados e contados com o auxílio de uma lupa e cada área azul foi considerada como um 

foco de expressão do gene uidA.  

3.6.6  Análises histológicas de explantes com expressão transiente do gene uidA 

Após serem analisados histoquimicamente, os explantes bombardeados foram 

analisados histologicamente para se verificar os eventos que ocorreram com as células 

transformadas após 24 horas. Para isso, explantes expressando o gene gus foram fixados em 

formaldeído ácido acético (FAA) (90% de etanol absoluto, 10% de ácido acético glacial e 

10% de formaldeído) e as etapas posteriores à fixação, exceto a coloração, foram realizados 

como descrito no item 3.5. A coloração foi realizada com fucsina básica a 0,05%. Esse 

corante foi escolhido porque delimita bem as células e, pelo tom rosado, não mascarar as 

pontuações azuis da atividade da  β-glucoronidase. 

3.6.7  Avaliação da expressão estável do gene uidA 

A expressão estável do gene uidA foi avaliada utilizando-se o plasmídeo pAG1. 

Os eixos embrionários utilizados nesse experimento permaneceram quatro dias em contato em 

meio suplementado com TDZ 0,1 mg.L-1. Após esse período os explantes tiveram seus 

meristemas expostos pela retirada dos primórdios foliares e foram bombardeados nas  
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condições descritas no item 3.6.4. Posteriormente, os explantes foram transferidos para meio 

de seleção contendo Imazapyr 300 nM e TDZ 0,1 mg.L-1. Nos intervalos de 3, 6, 10, 13 e 18 

dias no meio de seleção, os explantes bombardeados foram avaliados quanto a expressão 

estável do gene uidA. A cada intervalo, aproximadamente 20 explantes foram incubados em 

solução de X-GLUC por 24 horas a 37° C.  

3.6.8  Análises histológicas de explantes com expressão estável do gene uidA 

Após analisados histoquimicamente, como descrito no item anterior, os explantes 

foram submetidos aos processos descritos no item 3.5 e a coloração descrita no item 3.6.5. 

3.7  Análise Estatística 

Nos experimentos de regeneração utilizou-se o delineamento inteiramente 

casualizado composto de 5 repetições e 6 explantes por tratamento (n = 30). Realizou-se 

análise de variância (ANOVA) a nível de 5%  de significância para se testar a adequação do 

modelo de regressão linear simples aos dados.  
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4  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1  Germinação e Vigor 

As sementes de mamona utilizadas na condução deste trabalho foram previamente 

analisadas quanto a sua capacidade de germinação e vigor com o objetivo de avaliar a 

qualidade fisiológica das mesmas. O vigor, dado como o percentual de plântulas germinadas 7 

dias após a semeadura, variou de 90 – 99% (Tabela 1). Pode-se observar que até 130 dias de 

armazenagem o vigor apresentou uma tendência linear apresentando um pequeno decréscimo 

aos 50 dias de armazenamento (Figura 5). O percentual de germinação variou de 95,33 – 

100% e, após 130 dias de germinação, mostrou uma tendência linear com o decréscimo 

semelhante ao apresentado pelo vigor (Figura 5).  

De acordo com Matthews (1998) as sementes apresentam uma curva de 

sobrevivência a qual é dividida em três fases. A duração dessas fases pode variar de acordo 

com a espécie e diferentes condições de armazenagem. A primeira fase representa um período 

relativamente longo em que poucas perdem sua capacidade de germinar; na segunda fase há 

uma rápida queda onde a maioria delas não consegue germinar e a terceira fase representa um 

período relativamente longo em que as poucas sementes restantes capazes de germinar 

morrem. 

É notória a importância em se trabalhar com sementes que estejam na primeira fase 

de sobrevivência, em especial na cultura de tecidos quando se utiliza explantes oriundos de 

sementes tais como eixo embrionário, embrião e plântulas. Ao utilizar materiais na primeira 

fase da curva, mais explantes estarão aptos a responder aos tratamentos.  

No caso da mamoneira, cultivar Nordestina, nas condições de armazenagem 

utilizadas, a primeira fase de sobrevivência das sementes apresenta um período de pelo menos 

130 dias uma vez que estas apresentaram um percentual de germinação elevado (99%) nesse 

período de armazenagem. Dessa forma, pode-se trabalhar com segurança com sementes de 

mamona, cultivar Nordestina, com pelo menos 130 dias de armazenagem à 4° C em frasco de 

vidro bem vedado contendo sílica.  
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Tabela 1. Percentual de germinação e vigor de sementes de mamona, cultivar Nordestina, 

armazenadas a 4º C em frascos de vidro contendo sílica gel, em função do tempo de 

armazenamento. As sementes foram colocadas para germinar em areia em casa de vegetação a 

temperatura média de 30º C.  

 

 

* Contagem de plântulas 7 dias após a semeadura 

** Contagem de plântulas 14 dias após a semeadura 

  
      Percentual de plântulas 

germinadas   

Tempo de armazenamento (dias) 1º Contagem (Vigor)* 
2º Contagem 

(Germinação)** 

0 99 100 

50 90 95,33 

130 96 99 

Cada valor percentual representa a média de 4 repetições com 50 sementes (n=200) 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



41 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Percentual de germinação e vigor de sementes de mamona, cultivar Nordestina, 

armazenadas a 4º C em frascos de vidro bem vedados contendo sílica gel, em função do 

tempo de armazenamento. Cada valor percentual representa a média de 4 repetições com 50 

sementes (n=200). 
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Um fator importante que afeta a germinação e o vigor das sementes, em especial 

oleaginosas, é o tempo de armazenamento. É sabido que sementes oleaginosas perdem o seu 

vigor e sua capacidade de germinação num período relativamente curto. Sementes oleaginosas 

são deterioradas com maior facilidade devido a uma acidificação que ocorre nas mesmas 

ocasionada pelo aumento de ácidos graxos livres, de fosfatos ácidos e de aminoácidos, sendo 

que o aumento do primeiro é maior e mais rápido (PAULA et al., 1998).  

Lago et al. (1985) avaliaram a germinação de sementes de mamona vs período de 

armazenamento utilizando sementes + pericarpo e apenas sementes como tratamento e 

observaram que aquelas armazenadas com o pericarpo apresentaram maior longevidade com 

um percentual de germinação acima de 70% em 21 meses de armazenamento. Oliveira et al. 

(2006) armazenaram sementes de mamona sob condições refrigeradas e observaram uma 

queda no percentual de germinação de 53,57% aos 144 dias de armazenamento quando 

comparado com a testemunha (0 dia de armazenamento). Resultados obtidos com sementes 

acondicionadas sob condições controladas em câmara fria mostraram decréscimo inicial e 

posterior aumento na germinação e no vigor (FIGUEIREDO et al., 2006). Este 

comportamento pode ter sido ocasionado por uma possível quebra de dormência das sementes 

como justificado pelos autores. Em outros trabalhos em que foi verificada a relação do 

potencial germinativo e do vigor em função do tempo de armazenagem das sementes 

utilizaram-se valores médios, dessa forma impossibilitando observar as tendências de 

acréscimo e decréscimo desses parâmetros em função do tempo. 

A Figura 6 mostra o percentual de germinação das sementes de mamona em função 

do número de dias a partir da semeadura. Como pode ser observado o tempo necessário para 

que mais de 70% das sementes germinassem foi de 5 dias. Na figura 7 pode-se observar uma 

germinação bastante uniforme 5 dias após a semeadura. Esses dados são importantes, porque 

também demonstram a qualidade fisiológica das sementes refletida na velocidade e 

homogeneidade da germinação. Em outra investigação foram necessários 8,92 dias para que 

50% das sementes germinassem (SEVERINO et al., 2004).  

Diante do que foi exposto, é possível observar que as sementes utilizadas nos 

experimentos estavam em condições fisiológicas adequadas, o que foi refletido nos testes de 

germinação e vigor a que foram submetidas.  
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Figura 6. Percentual de germinação de sementes de mamona, cultivar Nordestina, 

armazenadas a 4º C em frascos de vidro bem vedados contendo sílica gel em função do 

número de dias após a semeadura. As sementes foram colocadas para geminar em areia em 

casa de vegetação a temperatura média de 30º C. Esses dados representam a média de 4 

repetições com 50 sementes (n=200). 
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Figura 7. Sementes de mamona, cultivar Nordestina, em processo de germinação com 5 dias 

após a semeadura. As sementes utilizadas foram armazenadas a 4º C em frascos de vidro 

contendo sílica gel e foram colocadas para geminar em areia em casa de vegetação a 

temperatura média de 30º C. 
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4.2 Regeneração 

Na primeira etapa do processo de regeneração os explantes foram colocados por 

14 dias em meio contendo concentrações crescentes de TDZ para a regeneração de partes 

aéreas. Nessa etapa, os explantes não formaram partes aéreas observou-se apenas uma 

expansão na região do meristema apical do caule e o desenvolvimento da radícula do eixo 

embrionário sem a formação de raízes laterais (Figura 8). Nos explantes do tratamento 

controle (meio sem TDZ) observou-se o desenvolvimento normal de uma plântula (Figura 8).   

Os resultados observados por Sujatha e Reddy (1998), quando os explantes foram 

colocados em meio contendo TDZ, culminaram com a formação de partes aéreas atingindo 

um mínimo de 33,3 por explante na concentração de 0,5 mg.L-1 e um máximo de 40 na 

concentração de 10 mg.L-1. As partes aéreas foram observadas concomitantemente com a 

expansão da região meristemática do caule no período de 3-4 semanas.   

É sabido que dentre os efeitos fisiológicos proporcionados por citocininas estão o 

desenvolvimento de gemas laterais e a formação de órgãos. O TDZ é uma difeniluréia substituída 

que apresenta, entre outras, atividade de citocininas. Esse fitoregulador parece estar relacionado 

com a síntese ou acúmulo de citocininas endógenas. O aumento na concentração de citocininas 

proporcionado pelo TDZ pode ser decorrente do aumento de sua síntese, decréscimo de seu 

catabolismo ou mesmo a liberação de citocininas da forma conjugada (MURTHY et al., 1998). 

Na maioria dos trabalhos existentes, com relação à regeneração da mamoneira, este composto tem 

se mostrado o mais eficiente na formação de partes aéreas (SUJATHA; REDDY, 1998; AHN et 

al., 2007; AHN; CHEN, 2008; KUMARI, 2008).  

Na segunda etapa avaliou-se o efeito cumulativo do TDZ o qual corresponde à 

capacidade desse fitoregulador de continuar proporcionando efeito nos explantes mesmo após sua 

retirada. Observou-se, após a permanência dos explantes por 21 dias em meio suplementado com 

BA 0,5 mg.L-1, a formação de estruturas que posteriormente dariam origem a partes aéreas, porém 

não foi possível contar as mesmas uma vez que não estavam completamente expandidas     

(Figura 9).   

Na investigação de Sujatha e Reddy (1998) observou-se uma grande multiplicação no 

número de partes aéreas onde se verificou um número mínimo de 36 por explante, na 

concentração 1,0 mg.L-1 de TDZ, e um número máximo de 81,7, na concentração 10,0 mg.L-1 de 

TDZ.  
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Figura 8. Eixo embrionário de mamoneira, cultivar Nordestina, com 14 dias de permanência 

em meio contendo diferentes concentrações de TDZ (mg.L-1). TDZ 0,0 (controle); 0,1; 0,5; 

1,0; 2,0; 5,0 e 10 (mg.L-1) da esquerda para a direita.  
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Figura 9. Eixos embrionários de mamoneira, cultivar Nordestina, após 21 dias de permanência 

em meio BA 0,5 mg.L-1 depois de serem submetidos por 14 dias em concentrações crescentes 

de TDZ. 

 

0,0 mg.L-1 0,1 mg.L-1 0,5 mg.L-1 

1,0 mg.L-1 2,0 mg.L-1 5,0 mg.L-1 
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A terceira etapa foi a de multiplicação das partes aéreas. Nessa etapa, as partes 

aéreas expandiram-se mais, e, ao final dos 21 dias em meio suplementado com BA 0,2    

mg.L-1, foi possível contá-las uma vez que a maioria estava completamente expandida  

(Tabela 2). Como pode ser observado na Tabela 2 as menores concentrações de TDZ (0,1 e 

0,5   mg.L-1) foram as que proporcionaram um maior número de partes aéreas (7,42 e 6,36, 

respectivamente). As concentrações intermediárias (1,0 e 2,0 mg.L-1) proporcionaram uma 

quantidade de partes aéreas intermediária 3,28 e 3,20, respectivamente, quantidade essa 

semelhante à do controle onde foram obtidas 3 partes aéreas. As maiores concentrações (5,0 e 

10 mg.L-1) proporcionaram as menores quantidades de partes aéreas (2,08 e 0,75, 

respectivamente). Para efeitos de contagem considerou-se parte aérea folhas completamente 

expandidas com presença de pecíolo.  

Apesar das partes aéreas contadas terem sido formadas somente no meio contendo 

BA 0,2 mg.L-1, a resposta aos tratamentos deve-se, pelo menos em parte, ao TDZ, uma vez 

que esse foi a única variável dos experimentos. Nos resultados observados por Sujatha e 

Reddy (1998) observou-se uma taxa de multiplicação de partes aéreas de 10 a 12 vezes a cada 

4-5 semanas.    

O efeito do TDZ em aumentar a quantidade de partes aéreas em relação ao 

controle pode ser explicado pela possível quebra de dominância apical, resposta que é sabida 

ser mediada pelo balanço de auxina e citocinina. Outra explicação pode ser o encurtamento do 

ciclo de divisão celular o que pode ter levado, em um menor período de tempo, a uma maior 

formação de partes aéreas. Baseado nessa hipótese, o tratamento controle poderia alcançar a 

maior quantidade de partes aéreas quando os explantes foram tratados com as menores 

concentrações de TDZ, porém em um período de tempo maior.  

A formação de partes aéreas depende das divisões celulares proporcionadas pelas 

regiões meristemáticas, do alongamento dessas células e de sua diferenciação. O número de 

células dos meristemas cotiledonares de abobrinha italiana aumentou mais rápido, em relação 

ao controle, quando esses foram tratados com citocininas (STOYNOVA-BAKALOVA; 

PETROV, 2006). A menor quantidade de células no controle foi compensada posteriormente 

com a progressão das divisões celulares, que por sua vez, cessou mais rápido nos cotilédones 

tratados com citocinina. Essas diferenças ocorreram devido às mudanças no ciclo celular dos 

cotilédones tratados o qual foi acelerado e teve seu tempo de progressão reduzido.  
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Tabela 2. Número de partes aéreas obtidas de eixo embrionário de mamoneira, cultivar 

Nordestina. Os explantes permaneceram 14 dias em meio contendo TDZ em diferentes 

concentrações (tratamentos); 21 dias em BA 0,5 mg.L-1 e 21 dias em BA 0,2 mg.L-1. Cada 

tratamento foi constituído de 5 repetições com 6 explantes (n=30).  

TDZ (mg.L-1) MÉDIA 
DESVIO 
PADRÃO 

COEFICIENTE 
DE 

VARIAÇÃO 
(%) DE 

OXIDAÇÃO 

0 3,00 0,00 0,00 0 

0,1 7,42 1,20 0,16 23,1 

0,5 6,36 2,05 0,32 60 

1 3,28 0,48 0,15 44,4 

2 3,20 0,63 0,20 57,9 

5 2,08 0,25 0,12 55,6 

10 0,75 0,25 0,33 94,1 
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O número de partes aéreas vs concentração de TDZ ajustaram-se bem à uma curva 

de regressão linear com correlação negativa, ou seja, a formação de partes aéreas foi 

aumentada com a redução da concentração de TDZ (Figura 10). O valor do coeficiente de 

determinação (R2) foi 0,6795 considerado alto para experimentos biológicos o que mostra que 

os dados ajustam-se bem ao modelo proposto. Conforme a equação da reta, em que o 

coeficiente de inclinação é negativo, pode-se observar que o incremento na concentração de 

TDZ proporciona redução na quantidade de partes aéreas formadas (Figura 10). Pela equação 

da reta pode se observar que, um incremento na concentração de TDZ leva a uma redução de 

0,552 no número de partes aéreas formadas.  

Durante a condução dos experimentos observou-se a oxidação dos explantes em 

todas as concentrações. Na menor concentração de TDZ (0,1 mg.L-1) foi observado menor 

percentual de explantes oxidados (23,1 %) (Tabela 2). Esse percentual de explantes oxidados 

aumentou com o incremento na concentração de TDZ chegando a 94,1% na maior 

concentração (10,0 mg.L-1). Notadamente há uma tendência em aumentar o percentual de 

explantes oxidados quando se aumenta a concentração de TDZ (Figura 11).  

Respostas fisiológicas associadas ao TDZ podem ser explicadas por uma indução 

de estresse como, por exemplo, o acúmulo de íons, e, para superar esse estresse fisiológico, os 

tecidos vegetais alteram o seu metabolismo culminado com a formação de regenerantes 

(MURTHY; MURCH, 1998). Observando-se os dados obtidos neste trabalho pode-se notar 

essa resposta de estresse refletida na oxidação dos explantes, que por sua vez é conseqüência 

da oxidação de compostos fenólicos. Porém, esse estresse proporcionou efeitos negativos, 

pois a quantidade de regenerantes foi inversamente proporcional ao estresse. Isso mostra que 

o efeito positivo em relação à formação de regenerantes causado em resposta ao TDZ vai 

depender do tipo de estresse a que o tecido é submetido. 
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Figura 10. Número de partes aéreas formadas em função da concentração de TDZ. As partes 

aéreas foram contadas após 14 dias de permanência em meio contendo TDZ, posteriormente, 

foram transferidas para meio contendo BA 0,5 mg.L-1, onde permaneceram 21 dias e, em 

seguida, foram transferidas  para meio BA 0,2 mg.L-1 onde permaneceram por 21 dias (56 

dias após o início do experimento). Cada ponto representa a média de 5 repetições com 6 

explantes (n=30). 
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Figura 11.  Percentual de eixos embrionários de mamoneira, cv. Nordestina, oxidados em 

função das concentrações de TDZ (mg.L-1). Cada ponto representa a média de 5 repetições 

com 6 explantes (n = 30). 
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A quarta etapa constituiu-se no alongamento das partes aéreas. Nessa etapa não se 

observaram diferenças quando os explantes foram transferidos para o meio de alongamento, 

pois as partes aéreas que não estavam alongadas continuaram pequenas (Figura 12). Foi 

realizado mais um subcultivo no meio de alongamento, porém sem muito sucesso. Pode-se 

observar na Figura 12 que as partes aéreas nas menores concentrações de TDZ ( 0,1 e 0,5 

mg.L-1) estavam bem mais alongadas quando comparadas com as partes aéreas nas 

concentrações maiores. 

Citocininas apresentam efeitos antagônicos em relação a GA. Altas concentrações 

de citocininas no meristema apical inibem a síntese de giberelinas, bem como ativam genes 

responsáveis pela degradação das mesmas (WEISS; ORI, 2007). Pode ter ocorrido, nas 

menores concentrações de TDZ, que esse, no papel de citocinina, não tenha sido suficiente 

para inibir a síntese de giberelinas e/ou ativar genes responsáveis pela degradação da mesma 

e, por isso, o maior alongamento nessas concentrações. Nos tratamentos com as maiores 

concentrações de TDZ pode ter ocorrido o inverso, a inibição da síntese de giberelinas e/ou a 

ativação de genes responsáveis pela degradação da mesma, impedindo, dessa forma, o 

alongamento das partes aéreas nessas concentrações mesmo com a adição de GA. As partes 

aéreas podem não ter obtido a resposta fisiológica de alongamento com a adição de GA 

devido a concentração desse fitoregulador ter sido baixa (0,1 mg.L-1). Não se testou uma 

maior concentração de GA, mas pode ser que, ao fazer isso, o alongamento das partes aéreas 

mediado por esse regulador possa ser alcançado nos tratamentos com as maiores 

concentrações de TDZ partindo do pressuposto que a relação GA/CIT esteja baixa.  

Nessa investigação levou-se em consideração o alongamento mediado por GA3 

em cada concentração de TDZ. Na investigação de Sujatha e Reddy (1998) levou-se em 

consideração apenas a freqüência de explantes alongados onde se observou um aumento de 

47,8 % quando comparado ao controle. Nesse caso, não houve distinção entre os tratamentos. 

Na etapa de enraizamento não se obteve êxito nos resultados, pois em nenhum dos 

tratamentos, as partes aéreas, mesmo após 35 dias no meio destinado para tal fim, não foram 

capazes de enraizar.  Diferentemente, Sujatha e Reddy (1998) conseguiram, nas mesmas 

condições, um percentual de enraizamento de 66,7% em 10 dias de cultura. 
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Figura 12. Eixos embrionários de mamoneira, cultivar. Nordestina, em meio de alongamento 

constituído de meio MS completo suplementado com GA3 0,1 mg.L-1 e BA 0,2 mg.L-1 após 

14 dias de permanência em meio contendo diferentes concentrações de TDZ; 21 dias em meio 

contendo BA 0,5 mg.L-1 e 21 dias em meio contendo BA 0,2 mg.L-1. 

 

TDZ 0,5 mg.L-1 

TDZ 1,0 mg.L-1 TDZ 2,0 mg.L-1 

TDZ 5,0 mg.L-1 TDZ 10,0 mg.L-1 

TDZ 0,1 mg.L-1
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Citocininas podem agir como reguladores positivos do desenvolvimento do 

meristema apical da parte aérea e como regulador negativo do desenvolvimento do meristema 

radicular. Werner et al., (2003) trabalhando com plantas transgênicas deficientes em 

citocinina observaram que esses mutantes apresentavam uma menor formação de primórdios 

foliares e um aumento no sistema radicular como resultado do alongamento mais rápido das 

raízes primária e laterais e de um aumento na formação de raízes laterais e adventícias o que 

indica o efeito antagônico das citocininas na promoção dos meristemas apicais do caule e da 

raiz. Com base nisso, a ausência de enraizamento pode ser explicada pelo fato do TDZ, agente 

modulador dos níveis endógenos de citocinina, ter aumentado o conteúdo de citocinina a 

concentrações que não permitiam o desenvolvimento de raízes.  

Como os tratamentos com as menores concentrações de TDZ proporcionaram o 

maior número de partes aéreas poder-se-ia realizar um experimento com concentrações ainda 

menores desse fitoregulador para aumentar o balanço AUX/CIT, ou mesmo utilizar 

concentrações maiores de AIB, para se obter um possível enraizamento.  

De uma maneira geral, os resultados de regeneração obtidos nesse trabalho foram 

muito diferentes daqueles obtidos por Sujatha e Reddy (1998). Essas diferenças foram 

refletidas em todas as etapas de regeneração. Nessa investigação, as concentrações de TDZ 

que proporcionaram maior formação de partes aéreas foram as menores; não foi possível 

observar taxa de multiplicação; o  alongamento mediado por GA3 não foi alcançado e o 

enraizamento mediado por AIB também não foi alcançado. Essas diferenças nos resultados 

podem ser devido a diferenças do genótipo. 

4.3  Origem das partes aéreas 

Para se identificar a origem das partes aéreas formadas a partir de eixos 

embrionários de mamoneira em meio contendo TDZ procederam-se análises histológicas com 

os explantes em diferentes períodos em contato com o meio. O tratamento com TDZ 

escolhido para avaliar a ontogênese das partes aéreas foi o TDZ 0,5 mg.L-1 uma vez que neste 

a variação dos dados foi pequena e a quantidade de partes aéreas formadas foi alta. Nos 

explantes do controle observou-se a presença dos meristemas (protoderme, procâmbio, 

meristema apical caulinar e meristema fundamental) e de dois primórdios foliares incipientes 

flanqueando o meristema apical do caule (Figura 13 A). Nos explantes fixados com 3-7 dias 

em  TDZ 0,5  mg.L-1 observou-se  nitidamente  a  zona  central  do  meristema (ZC), região de  
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Figura 13. Secções longitudinais de eixos embrionários de mamona colocados em meio contendo TDZ 0,5 mg.L-1. A – secção do explante 

controle: Pt- protoderme; Pc- procâmbio; Mf – meristema fundamental; Pi- primórdio foliar incipiente. B – secção de explante com 3 dias de 

germinação; P- primórdio foliar; Zp- zona periférica; Zc- zona central. C – secção de explante com 4 dias de germinação. D – secção de explante 

com 5 dias de germinação. E – secção de explante com 6 dias de germinação. F – secção de explante com 7 dias de germinação. Barras = 550 μm.  
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Figura 13. Secções longitudinais de eixos embrionários de mamona colocados em meio contendo 

TDZ 0,5 mg.L-1.G – seção de explante com 10 dias de germinação. H – seção de explante com 14 

dias de germinação; MA- meristema apical. I – seção de explante com 14 dias de germinação e 

permanência de 3 dias em BA 0,5 mg/L; GA- gema axilar; Cxv- conexão vascular. J – seção de 

explante com 14 dias de germinação e permanência de 8 dias em BA 0,5 mg/L. Barras = 550 μm. 
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células tronco caracterizada por apresentar baixa atividade de divisão (Figura 13 B-F). Nos 

explantes fixados com 3 dias em TDZ 0,5 mg.L-1 foi possível notar diferença no 

desenvolvimento do primórdio foliar comparando-se com o controle e uma grande expansão 

na região do meristema apical do caule (Figura 13 B). Nos explantes fixados com 4, 5, 6, 7 e 

10 dias em TDZ 0,5 mg.L-1 notou-se um aumento no tamanho e no número de primórdios 

foliares formados quando comparados ao controle (Figura 13 C-G). Foi possível observar a 

intensa atividade meristemática na zona periférica do meristema e nos primórdios foliares 

formados. A partir do 14º dia observou-se um afastamento ascendente do ápice em relação 

aos primeiros primórdios formados, porém sem a formação de nós (Figura 13 H). Nos 

explantes fixados com 14 dias em TDZ 0,5 mg.L-1; 14 dias em TDZ 0,5 mg.L-1 + 3 dias em 

BA 0,5 mg.L-1 e 14 dias em TDZ 0,5 mg.L-1 + 8 dias em BA 0,5 mg.L-1 observaram-se 

primórdios foliares bastante expandidos (Figura 13 H-J). Observou-se a presença de gemas 

axilares em secções longitudinais de explantes fixados por 14 dias em TDZ 0,5 mg.L-1 + 3 

dias em BA 0,5 mg.L-1, assim como  a presença de conexão vascular do tecido materno com 

primórdios foliares formados (Figura 13 I).  

A conexão vascular é a maior evidência de que a formação das partes aéreas deu-

se a partir de regeneração direta por meio da atividade do meristema apical caulinar e da 

formação e desenvolvimento de gemas axilares. Esses dados confirmam a observação de 

Sujatha; Reddy (1998) de que as partes aéreas formadas em mamoneira a partir de eixo 

embrionário em meio contendo TDZ foram originadas de gemas pré-existentes e de que 

gemas adventícias não foram formadas em outra região. Trabalhos que utilizaram eixos 

embrionários de mamoneira como explante não mostraram a via de regeneração das partes 

aéreas formadas, apresentaram apenas especulações (SUJATHA; REDDY, 1998; SUJATHA; 

SAIALAJA, 2005; MALATHI et al., 2006).  

A Histologia funciona como uma importante ferramenta nos estudos de 

regeneração de plantas uma vez que, através desta, é possível identificar o tecido de origem 

das formações vegetais de interesse. Esses conhecimentos revestem-se de fundamental 

importância na Transformação Genética de Plantas, pois a elaboração dos protocolos de 

transformação pode ser direcionada visando o tecido alvo a ser transformado o qual terá uma 

maior probabilidade de se conseguir regenerantes. Nesse contexto, a Histologia tem 

contribuído significativamente para um melhor entendimento dos sistemas de cultura in vitro 

(LO et al., 1997; GABA et al., 1999; MANDAL; GUPTA 2001; CHENGALRAYAN et al., 
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2001; CABONI et al., 2002; FERNANDO et al., 2003; BUDIMIR 2003/4; VILA et al., 2005; 

SUBOTIC; GRUBISIC 2007).   

Baseado nas análises histológicas sugere-se que a formação das partes aéreas 

tenha se dado da seguinte forma: algumas células da região periférica do meristema, região de 

intensa divisão celular, diferenciam-se formando os primórdios foliares e parece ter ocorrido 

uma quebra de dominância, porém sem a formação de entrenós bem definidos. O primeiro 

passo para a formação da folha é a determinação de células iniciadoras da folha no meristema 

apical da parte aérea (ITOH et al., 2006). Estas células são parte do meristema apical caulinar 

e não podem ser distinguidas histologicamente. As células iniciadoras da folha, 

posteriormente, se diferenciam e passam por mudanças no plano de divisão celular 

aumentando a razão de divisão celular e a expansão das células. Pode ter ocorrido que, nos 

tratamentos que receberam menores quantidades de TDZ (0,1 e 0,5 mg.L-1), uma maior 

quantidade das células iniciadoras de folhas tornaram-se determinadas para formar parte 

aérea, por isso a maior quantidade de partes aéreas formadas nesses tratamentos. Ou ainda, o 

efeito do TDZ pode ter sido o de promover um aumento na produção de células iniciadoras de 

folhas e posterior determinação dessas células.  

4.4 Transformação Genética 

4.4.1. Ensaios  β-glucoronidase para expressão transiente do gene uidA 

Em todos os intervalos avaliados (2, 4 e 6 dias em contato com o meio) observou-

se a expressão transiente do gene uidA (Figura 14 A-C). Os cortes histológicos de explantes 

com essa expressão podem ser observados na Figura 15. Observou-se que em explantes com 2 

dias de permanência no meio as micropartículas penetraram em camadas celulares mais 

profundas, até a 7ª camada (Figura 15 A e D). Nas seções longitudinais de explantes com 4 

dias de permanência no meio observou-se a penetração das micropartículas até a 2ª camada de 

células na região do meristema apical caulinar (Figura 15 B e E). As micropartículas 

penetraram até a 5ª camada celular em explantes com 6 dias de permanência no meio (Figura 

15 C e F). Nos 3 intervalos observou-se células transformadas em divisão.  

Como houve expressão transiente e observou-se a presença de células 

transformadas em divisão, sugere-se que as micropartículas tenham atingindo o núcleo e se 

integrado ao DNA da mamoneira. Em folhas de tabaco e em suspensão celular de milho 

observou-se que a expressão transiente  do  gene uidA após  48 horas limitou-se às células que  
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Figura 14. Eixos embrionários de mamoneira, cv. Nordestina, bombardeados após diferentes 

dias de germinação em meio MS completo suplementado com 0,1 mg.L-1 de TDZ. A – 

explantes após 2 dias de permanência no meio. B – explantes após 4 dias de permanência no 

meio. C – explantes após 6 dias de permanência no meio. Para cada tratamento foram 

bombardeados 20-30 explantes sob uma pressão de 1200 psi. Barra = 1mm. 
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Figura 15. Secções longitudinais de eixo embrionário de mamoneira bombardeado em 

diferentes tempos de permanência em meio MS completo suplementado com TDZ 0,1 mg.L-1. 

A e D- seções longitudinais de explantes com 2 dias de permanência no meio. B e E- seções 

longitudinais de explantes com 4 dias de permanência no meio. C e F- seções longitudinais de 

explantes com 6 dias de permanência no meio. Células azuis expressam o gene uidA. Setas 

indicam células transformadas em divisão. As figuras D, E e F representam as regiões 

circuladas nas Figuras A, B e C em uma escala maior. Barras em A, B e C = 545 μm. Barras 

em D, E e F = 137,5 μm.  
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continham uma micropartícula em seu núcleo (HUNOLD et al., 1994). A observação de que a 

expressão transiente ocorre em célula cuja partícula penetrou no núcleo também foi feita por 

Yamashita et al., (1991).  

Como foi observado os explantes bombardeados após 2, 4 e 6 dias de 

permanência no meio com TDZ 0,1 mg.L-1 apresentaram células transformadas até pelo 

menos a 2º camada. Esses resultados são promissores, uma vez que as primeiras camadas são 

as responsáveis pela formação da folha. Em Phaseollus vulgaris observou-se, por meio de 

microscopia de transmissão eletrônica, que as micropartículas concentraram-se 

principalmente na primeira e segunda camada de células sendo algumas vezes encontradas na 

terceira e quarta camadas (ARAGÃO et al., 1993).  

Todos os tratamentos mostraram-se promissores para serem usados em um 

protocolo de transformação uma vez que nesses as principais camadas celulares responsáveis 

pela formação da parte aérea foram transformadas. Porém, recomenda-se o bombardeamento 

dos explantes com 2 dias de germinação, pois os meristemas marginais, responsáveis pelo 

desenvolvimento do primórdio foliar, são mais ativos nos estágios iniciais (DONNELLY et 

al., 1999). Dessa forma, aumenta-se a probabilidade de se obter partes aéreas transformadas.   

4.4.2. Avaliação da expressão estável do gene uidA 

Após o bombardeamento, observou-se expressão do gene uidA em todos os 

intervalos analisados (Figura 16 A-E). Explantes analisados 3 dias após o bombardeamento e 

em meio de seleção apresentaram “pontuações” azuis pequenas (Figura 16 A). Já os explantes 

analisados 6, 10, 12 e 19 dias após o bombardeamento e em meio de seleção apresentaram 

pontuações azuis maiores indicando uma possível atividade de divisão celular (Figura 16 B-

E). 

Secções histológicas desses explantes foram realizadas com o objetivo de se 

verificar os eventos que ocorriam com as células transformadas. No explante analisado com 3 

dias após o bombardeamento observou-se células transformadas somente até a 1ª camada 

(Figura 17 A). No explante analisado com 6 dias observou-se células transformadas em 

divisão em camadas internas (Figura 17 B). O explante analisado após 10 dias do 

bombardeamento apresentou muitas células transformadas sendo possível observar algumas 

em divisão (Figura 17 C). Explantes com 12 e 19 dias de bombardeamento apresentaram 

tricomas transformados (Figura 17 D-F).  

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



63 
 

 

 

 

 

 

Figura 16. Eixos embrionários de mamoneira bombardeados após 4 dias de germinação em 

meio MS completo suplementado com 0,1 mg.L-1 de TDZ e analisados quanto a expressão do 

gene uidA em diferentes tempos. A – explantes com 3 dias após bombardeamento; setas 

mostram pequenas pontuações azuis. B – explantes com 6 dias após bombardeamento. C – 

explantes com 10 dias após bombardeamento. D – explantes com 12 dias após 

bombardeamento. E – explantes com 19 dias após bombardeamento. Para cada tratamento 

foram bombardeados 20-30 explantes sob uma pressão de 1.200 psi. Barra = 75 μm. 
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Figura 17. Secções longitudinais de eixos embrionários de mamoneira bombardeados após 4 

dias de germinação em meio MS completo suplementado com 0,1 mg.L-1 de TDZ e analisados 

quanto a expressão do gene uidA em diferentes tempos. A – secções de explantes com 3 dias 

após o bombardeamento, barra = 275 μm . B – secções de explantes com 6 dias após o 

bombardeamento; seta indica células em divisão, barra = 275 μm. C – secções de explantes 

com 10 dias após o bombardeamento, barra = 275 μm. D – secções de explantes com 12 dias 

após o bombardeamento; tricoma transformado, barra = 100 μm . E – secções de explantes 

com 12 dias após o bombardeamento, barra = 275 μm. F – secções de explantes com 19 dias 

após o bombardeamento, barra = 275 μm, . Células azuis indicam a expressão do gene uidA.  
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Como já foi discutido, é importante para o aparecimento de partes aéreas 

transformadas que o DNA exógeno seja integrado até pelo menos a 2ª camada de células. Os 

resultados apresentados tanto na expressão transiente quanto na expressão estável do gene 

uidA mostraram expressão do mesmo nas camadas mencionadas. Um fato que deve ser levado 

em consideração é a integridade física da camada L1, pois essa camada exerce um papel 

importante na organogênese e influencia o padrão de divisão celular das camadas internas 

suportando a idéia de que ela está de alguma forma, intimamente envolvida no processo de 

morfogênese da folha (FLEMING, 2006). Como o bombardeamento é um método de 

transformação que pode causar danos a célula recomenda-se o uso de técnicas que reduzam o 

mesmo, tais como tratamentos osmóticos. Em uma investigação em que se buscou qual o 

motivo de uma expressão estável tão baixa, visto uma expressão transiente relativamente 

grande em células expressando o gene uidA, observou-se que células injuriadas eram capazes 

de expressar o gene marcador, porém não eram capazes de crescer e se dividir (HUNOLD et 

al., 1994). Esses resultados mostram a importância da integridade física das células 

transformadas para a obtenção de regenerantes expressando o DNA exógeno.  

Como na análise da expressão estável do gene uidA observou-se células 

transformadas e em divisão, sugere-se que essas células não estavam injuriadas e, por estar 

em uma região meristemática, poderiam dar origem a partes aérea transformadas.   

Um fato interessante que ocorreu foi o aparecimento de tricomas transformados. 

Tricomas são pequenas protrusões de origem epidérmica que surgem em folhas e em outros 

órgãos de muitas plantas (SCHILMILLER, et al., 2008). Esses apêndices são reconhecidos 

em muitas espécies vegetais como um mecanismo de defesa contra herbívoros, patógenos e 

condições ambientais adversas (WAGNER et al., 2004). Funcionam também como estruturas 

que removem compostos tóxicos e desnecessários para a planta (UPHOF, 1962 apud 

SCHILMILLER et al., 2008). Como exemplo disso, tricomas de algumas plantas acumulam 

metais pesados (revisado por WAGNER et al., 2004). O aparecimento de tricomas 

expressando o gene uidA pode ter ocorrido pela simples coincidência da penetração da 

micropartícula nessa estrutura, ou pode ter ocorrido como uma resposta do explante a 

presença da partícula de tungstênio a qual é um metal tóxico para a planta (RUSSELL, et al., 

1992). Na última hipótese, o tricoma poderia ter removido a partícula de tungstênio para livrar 

o explante de sua toxicidade e, dessa forma, passou a integrar o DNA exógeno expressando o 

gene uidA. 
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5  CONCLUSÃO 

 

Regeneração 

O protocolo utilizado não se mostrou adequado a cultivar Nordestina, pois não foi possível 

regenerar plantas inteiras. Além disso, os resultados obtidos nesse trabalho, em todas as 

etapas do protocolo testadas, foram muito diferentes dos obtidos por Sujatha; Reddy (1998).  

Germinação vs. vigor 

Observou-se que as sementes de mamona da cultivar Nordestina, nas condições de 

armazenamento testadas mantiveram boas condições fisiológicas refletidas na germinação e 

no vigor, por um período de pelo menos 130 dias. 

Origem das partes aéreas 

As partes aéreas foram formadas a partir de meristemas pré-existentes e neo-formados por 

organogênese direta. 

Transformação genética 

As células transformadas foram capazes de se dividir e atingir camadas responsáveis pela 

formação de partes aéreas indicando que as mesmas poderiam dar origem a regenerantes 

transformados.  

O protocolo utilizado foi compatível com um protocolo de transformação via 

bombardeamento uma vez que se observou as expressões transiente e estável do gene uidA.  
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6  PERSPECTIVAS 

 

Nessa investigação conseguiu-se a formação de múltiplas partes aéreas em meio 

contendo TDZ, porém não se conseguiu a formação de plantas inteiras. Experimentos com 

maiores concentrações de GA3 devem ser realizados na tentativa de alongar as partes aéreas 

obtidas, pois com a concentração utilizada nesse experimento (0,1 mg/L) não se alcançou esse 

objetivo.  

Em relação ao enraizamento, o qual também não se conseguiu, propõe-se a 

realização de experimentos com maiores concentrações de AIB ou menores concentrações de 

TDZ para se aumentar a relação AUX/CIT. Propõe-se ainda a utilização de outros reguladores 

com efeito de auxinas. 

Quanto aos estudos de transformação genética, sugere-se a utilização de 

tratamentos osmóticos na tentativa de causar um menor dano às células e, dessa forma, obter-

se um maior número de regenerantes. A forma de seleção também deve ser avaliada para 

evitar o aparecimento de quimeras, uma característica da via de regeneração utilizada.   
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