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RESUMO
CABRAL, G. B. Cultura de tecidos e transformação genética de espécies da
família Poaceae. 2012. 158f.Tese (Doutorado) - Centro de Energia Nuclear na
Agricultura, Universidade de São Paulo, Piracicaba, 2012.
Brachiaria é um gênero de forrageiras da família Poaceae que apresenta
plantas que se reproduzem por sementes sexualmente e assexualmente por
apomixia. A apomixia desperta interesse biológico e biotecnológico, pela
perspectiva de levar esta característica de clonagem de plantas via sementes a
outras espécies. As cultivares plantadas de B. brizantha cv. Marandu e B.
decumbens cv. Basilisk são poliplóides e reproduzem-se por apomixia, enquanto
as plantas sexuais da mesma espécie são diplóides, dificultando sobremaneira o
melhoramento pelo não pareamento dos cromossomos nos cruzamentos. A
transformação genética é uma estratégia que vem sendo incorporada aos
programas de melhoramento genético. A natureza apomítica dessas plantas
pode permitir a clonagem e estabilidade das plantas obtidas através de
transformação

genética.

Para

transformação

genética

é

necessário

o

desenvolvimento de um método eficiente de regeneração in vitro. B. brizantha é
considerada recalcitrante ao cultivo in vitro, desta forma, métodos eficientes
associados com os sistemas de transformação genética ainda não foram
descritos na literatura. O arroz (Oryza sativa) é uma Poaceae modelo para
estudos de genética reversa, no entanto cultivares tropicais do grupo Japônica
são recalcitrantes à transformação genética, como é o caso da cultivar
Primavera. O método direto de transformação genética mais amplamente
utilizado

é

a

biobalística

e

vem

sendo

aplicado

em

espécies

de

monocotiledôneas, uma vez que essas não são hospedeiros naturais de
Agrobacterium tumefaciens. No entanto, vários fatores têm sido testados no
sentido de favorecer a interação e transferência de genes durante a cocultura
para obtenção de transgênicos em diversas espécies de monocotiledôneas. Os
objetivos deste estudo foram obter sistemas de regeneração in vitro de B.
brizantha e de Oryza sativa cultivar Primavera para transformação genética
destas espécies. ParaB. brizantha foram obtidos sistema de micropropagação,
organogênese, calos embriogênicos, unidades embriogênicas e suspensões
celulares e para a cultivar Primavera de arroz foram obtidas unidades
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embriogênicas, que foram caracterizadas morfo-anatomicamente e quanto às
condições de indução, multiplicação e regeneração in vitro. Métodos de
expressão transiente e estável de genes marcadores foram estabelecidos para
B. brizantha via biobalística e Agrobacterium tumefaciens. A transgenia foi
confirmada por métodos histoquímico e molecular como PCR e Southern blot.
Os sistemas de regeneração e transformação obtidos mostraram-se eficientes e
contribuirão para os estudos da apomixia e introdução de genes de interesse em
braquiária.

Palavras-chave: Brachiaria brizantha cv. Marandu. Oryza sativa cv.
Primavera.embriogênese
somática.organogênese.biobalística.Agrobacterium
tumefaciens.genes marcadores.
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