
Seminário Interno de Avaliação da Iniciação Científica – PUCRS, 02 a 06 de junho de 2014 

 

 
 

Biobalística e Agrobacterium: Estratégias de Transformação 

Genética de Eucalyptus globulus. 

 
Kleiton Lima de Godoy Machado¹, Eliane Romanato Santarém¹ (orientador). 
  

 1Laboratório de Biotecnologia Vegetal; Faculdade de 
Biociências, PUCRS. 

 
Resumo 

 

A espécie Eucalyptus globulus é de grande importância econômica, pois sua madeira 

tem características únicas dentro do gênero, além de servir também para indústria do carvão e 

papel. Entretanto são vegetais suscetíveis a ataques de patógenos. A transgenia é uma 

excelente ferramenta para mitigar esta susceptibilidade, diminuindo o uso de substâncias 

tóxicas no controle de doença. Portanto, este projeto tem como objetivo o estabelecimento de 

um protocolo eficiente para transformação genética de E. globulus, utilizando biobalística e 

Agrobacterium tumefaciens. 

Sementes de E. globulus foram germinadas em casa de vegetação e, as plântulas foram 

desinfestadas em soluções de etanol 70%, hipoclorito de sódio 1% e fungicida Ridomil® (1,5 

g/L). Foram seccionados cotilédones e segmentos nodais de plantas de 3 e 8 semanas, 

respectivamente, e alocados em meio de indução de proliferação celular. Os segmentos nodais 

e os cotilédones permaneceram 5 e 20 dias neste meio de cultura, respectivamente. Após este 

período, os explantes foram expostos a diferentes protocolos de transformação. Segmentos 

nodais foram embebidos em solução com A. tumefaciens (EHA105) em densidade ótica 

(600nm) de 0,2 e 0,4 e inoculados em meio de indução de organogênese acrescido com 

acetoseringona (20 mg/L), por 2 dias. Ao termino do co-cultivo, uma amostra de 25% dos 

explantes foi retirada para teste da expressão transiente do gene β-glucuronidase. O ferimento 

do tecido foi testado como alternativa para otimização do processo. Os 75% dos explantes 

foram lavados com meio MS/2 acrescido de 400 mg/L de ticarcilina, e cultivados em meio de 

indução de brotos com 400 mg/L de ticarcilina durante 5 dias (pré-seleção). Após este 

período, os explantes foram transferidos para meio de seleção de células transformadas (com 

adição de canamicina; 60 mg/L). Como alternativa, foram utilizados agregados de brotações 
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in vitro como explantes para a transformação. Os calos provenientes de cotilédones serão 

utilizados para a transformação via biobalística.  

A inoculação dos segmentos nodais com A. tumefaciens nas D.O 0,2 e 0,4 resultou na 

média de 4,8 e 6,8 regiões azuis por explante, respectivamente. A densidade óptica ideal a ser 

utilizada é de 0,4. Entretanto densidades maiores de bactéria serão testadas a fim de aumentar 

a eficiência da transformação. O ferimento do tecido não aumentou a eficiência da 

transformação.  

 

 

 

 

 

 


