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O feijão nhemba (Vigna unguiculata) é uma leguminosa que constitui a base da alimentação em muitos 

países subdesenvolvidos e particularmente em Moçambique. Contudo, apresenta baixa produtividade 

devido essencialmente à fraca adaptação das cultivares as condições edafo-climáticas da região, às pragas e 

à falta de remoção das plantas daninhas. Entre as grandes dificuldades no estabelecimento de ensaios in 

vitro com Vigna, destaca-se a contaminação endógena por fungos e bactérias e a capacidade de 

regeneração, devido ao seu carácter recalcitrante daí que esforços no sentido d melhorar esta cultura devem 

ser encorajados. O presente trabalho teve como objectivo o estabelecimento de um sistema de 

transformação e regeneração de plantas eficiente para o feijão nhemba mediado pelo Agrobacterium 

tumefaciens. Esta bactéria é responsável pela formação da doença da galha em muitas plantas 

dicotiledóneas como o feijão nhemba daí que pode ser uma ferramenta importante para os melhoradores, 

pois, além de aumentar a variabilidade genética existente, torna possível criar variabilidade não disponível 

via métodos de melhoramento convencional. Para a realização deste trabalho, testaram-se inicialmente 36 

meios com diferentes concentrações de fitorreguladores de modo a avaliar a resposta à morfogénese dos 

explantes utilizados (hipocótilos, epicótilos, discos foliares e grãos). De forma a estudar e implementar um 

protocolo de transformação, utilizou-se como gene repórter o gene gus da β-glucuronidase e como 

marcador de selecção o gene nptII. Na globalidade, verificou-se uma baixa competência para a 

transformação por parte dos vários explantes de feijão nhemba, materializada pela quase total ausência de 

marcação histoquímica do gus. Não se observou regeneração das plantas durante o tempo pré-estabelecido 

concluindo-se que será necessário explorar um maior número de parâmetros envolvidos no processo de co-

cultura de forma a conseguir maiores níveis de transformação e regeneração neste genótipo.  
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