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Resumo 

O feijão nhemba (Vigna unguiculata) é uma leguminosa que constitui a base da alimentação em muitos países 
subdesenvolvidos e particularmente em Moçambique. Contudo, este apresenta baixa produtividade devido 
essencialmente à suscetibilidade a fatores abióticos e pragas e, por isso merece especial atenção, do ponto de vista de 
melhoramento da cultura em si. O presente trabalho descreve a primeira tentativa de estabelecer um protocolo de 
transformação e regeneração de plantas eficiente para uma variedade local moçambicana de feijão nhemba mediado 
pelo Agrobacterium tumefaciens. Foram inicialmente testados 36 meios de cultura com diferentes concentrações de 
fitorreguladores de modo a avaliar a resposta à morfogénese dos explantes utilizados (hipocótilos, epicótilos, discos 
foliares e sementes). 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 tendo-se verificado uma baixa 
infectividade e/ou uma baixa competência para a transformação genética mediada pelo Agrobacterium por parte dos 
vários tipos de explante utilizados, materializada pela quase total ausência de marcação histoquímica do gus. Assim 
sendo, é recomendado que se explore um maior número de parâmetros envolvidos no processo de co-cultura de forma 
a conseguir níveis mais elevados de transformação e regeneração neste genótipo. 

Palavras chave: Agrobacterium, gene gus, transformação, Vigna unguiculata 

 

* 

INTRODUÇÃO 

O feijão nhemba (Vigna unguiculata L.) é uma leguminosa pertencente à família das Fabáceas, rica em 

proteínas, tolerante à seca e, dada a sua capacidade de fixação de azoto, pode ser cultivada em solos pobres, 

melhorando-os (LOPES et al., 2001). Este, é utilizado na alimentação humana e animal, e constitui um dos 

alimentos básicos da alimentação da população rural e urbana em Moçambique (FERY et al., 2000). 

Segundo dados da FAO estima-se que 8 dos 12,5 milhões de hectares no mundo destinados ao cultivo do 

feijão nhemba pertençam ao continente africano (LOPES et al., 2001) (Fig. 1) de modo que esta cultura deve 

merecer especial atenção no que concerne ao seu melhoramento em termos agronómicos, genéticos e de 

produtividade (Fig. 1) 
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Fig.1 -  Regiões de cultivo do feijão nhemba em África.  
As regiões marcadas a laranja claro e escuro representam os locais pouco e mais favoráveis ao seu cultivo 

respetivamente. Adaptado de Victorino (2008). 

 

Segundo Segeren, 1994 diversos fatores afetam o cultivo do feijão nhemba (condução da cultura, a 

qualidade da semente, os fatores abióticos e bióticos - vírus, bactérias, fungos, fitoplasmas, nemátodes e 

insetos, sendo este último o maior limitante à produção em Moçambique. 

Como forma de contornar os problemas causados pelos fatores bióticos, os produtores tem optado pelo uso 

de herbicidas e pesticidas, muitas vezes tóxicos para o homem e para o ambiente, dispendiosos e pouco 

eficazes devido a tolerância que se pode gerar (FRAZÃO e SILVA, 2005). Deste modo, a utilização de 

variedades geneticamente resistentes a doenças e pragas torna-se a opção mais barata, eficiente e não 

tóxica (ODUTAYO et al, 2005; CHEEMA e BAYA, 2005). 

O feijão nhemba pode ser geneticamente transformado, expressando genes exógenos com sucesso, 

tornando-se uma possível fonte para a produção de substâncias bioactivas ou de importância industrial, com 

potencial para atrair riqueza e investimento para a região onde é cultivado (MENANCIO-HAUTEA et al., 1993; 

MENENDEZ et al., 1997; ARCHANA e JAWALI, 2007). 

A Biotecnologia Vegetal reúne a Biologia Molecular e várias técnicas de cultura in vitro com vista a obter 

produtos com melhores características, quer do ponto de vista económico quer do ponto de vista genético e 

com o intuito de transformar plantas de feijão vários trabalhos foram realizados, tendo no entanto, falhado 
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devido a inexistência de sistemas eficientes de transferência de DNA e regeneração das suas plantas 

(MCCLEAN et al., 1991). 

O método de transformação mediada pelo Agrobacterium tumefaciens envolve a utilização de um plasmídeo 

bacteriano, o plasmídeo indutor de tumores (Ti) de A. tumefaciens, para introduzir um ou vários genes nas 

células duma planta (THAKUR et al., 2005). 

Após a transformação propriamente dita as plantas podem ser regeneradas por embriogénese somática - a 

partir de embriões imaturos e/ ou a partir da organogénese direta da parte aérea ou a partir de calos, 

induzida pelo cultivo de meristemas apicais ou axilares sob altas taxas de citocininas (PERES et al., 1999a; 

LERCARI et al., 1999; Peres et al., 1999b). 

O feijão nhemba é um organismo diplóide, com 2n=22 cromossomas e possui, entre as leguminosas, um dos 

menores genomas – aproximadamente 400 a 500 Mb, (TEÓFILO et al., 2001; ARCHANA e JAWALI, 2007). Por 

ser uma espécie autogâmica de genoma estável, reduz a possibilidade de “fuga” de genes para indivíduos 

selvagens ou para plantações circunvizinhas, e também impede a introgressão de caracteres indesejáveis 

(MENENDEZ et al., 1997). 

A técnica de transformação mediada por Agrobacterium embora já reportada por alguns autores 

(MUTHUKUMAR et al., 1996; CHOWRIRA et al., 1995; KONONOWICZ et al., 1993, 1995, 1997) possui 

desvantagens como a suscetibilidade da cultura ou genótipo alvo, elevada contaminação endógena por 

fungos e bactérias e carácter recalcitrante da espécie Vigna (COUTINHO et al., 2003). No entanto as 

vantagens que são nomeadamente a sua fácil execução, o baixo custo, e a inserção de uma cópia única do 

gene nas plantas transgénicas evitando a formação de mosaicos sobrepõem-se (LEWIN, 2000; Ferrer et al., 

2000). 

O presente trabalho apresenta como principal objetivo o estabelecimento de um sistema de transformação 

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

pelo ensaio com diferentes explantes com vista a identificar o tecido mais competente para a regeneração 

de plantas, em paralelo com a testagem de diferentes composições do meio de cultura. 

 

Metodologia 

• Material biológico 

a) Material vegetal 
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As sementes de Vigna unguiculata variedade 1T-18 foram cedidas pela Dra. Marcela Libombo, do Ministério 

de Agricultura em Moçambique. 

b) Plasmídeos e Bactérias 

Quatro estirpes de Agrobacterium tumefaciens (C58C1, LBA4404, LBA2915 e EHA105) com o plasmídeo p35S 

GUSINT. O T-DNA contém: 1)o gene neomicina fosfotransferase II (nptII) usado como marcador de seleção 

confere tolerância a canamicina está sob o controle regulatório do promotor 35S do vírus do mosaico da 

couve-flor (CaMV) e 2) o gene gus, marcador repórter. Uma vez que o gene gus possui um intrão de origem 

vegetal, este só será expresso dentro de células eucariotas. 

c) Fitorreguladores 

Usaram-se como fitorreguladores o BAP (6-benzilaminopurina), o 2,4-D (ácido diclorofenoxiacético), o IAA 

(ácido indolacético), e a KIN (kinetina). 

d) Antibióticos 

Utilizaram-se os antibióticos Canamicina (Km), Cefotaxima (Cef) e Rifampicina (Rif). 

 

• Metodologia 

a) Desinfeção, esterilização e germinação do material vegetal 

As sementes foram passadas por álcool etílico a 70% (v/v) durante cerca de dois minutos, seguidos de 

imersão em solução de hipoclorito de cálcio a 2% (v/v) por 15 minutos, sob agitação manual. A partir daqui, 

o processo decorreu na câmara de fluxo laminar, com as lavagens com água destilada esterilizada (3x). Das 

plantas jovens eliminaram-se as raízes, com uma pinça e estas foram lavadas em abundante água corrente e 

seguidamente introduzidos num frasco de vidro com uma solução contendo Tween na proporção 1:2:5, 

durante 30 minutos. Esta solução foi retirada em assepsia para um frasco de plástico enxaguando-se com 

água destilada. 

Após o processo de desinfeção 100 sementes foram dispostas nas placas de Petri com meio MS e mantidas a 

24 °C (± 2°C) com fotoperíodo de 16 horas. Outras 100 sementes foram colocadas sob uma camada de 

algodão embebido em água no escuro durante 5 dias. Findo este período, transferiu-se cada pé para areia 

para que continuasse a germinar. 

b) Meios de cultura 
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Os meios de cultura foram confecionados a partir de soluções concentradas 10x contendo macro, 

micronutrientes e vitaminas da composição escolhida, preparadas a partir de meios liofilizados. Os meios 

subdividiram-se em MS + sacarose para germinação das sementes (MURASHIGE e SKOOG, 1962), meio base 

MS e meio base Nitsch e Nitsch com 5 mg/l de 2,4-D para indução da morfogénese. 

Ensaiaram-se 36 combinações com seis diferentes concentrações de BAP combinadas com outras seis de 2,4-

D, com vista a induzir morfogénese nos discos foliares de feijão nhemba (tabela 1). 

 

Tabela 1. Combinações das diferentes concentrações de BAP e 2,4-D utilizadas. 
Na tabela estão ilustradas as diferentes concentrações testadas durante a experiência. 

 

 

 

a) Indução da morfogénese 

Utilizaram-se inicialmente 4 tipos de explantes nomeadamente, folhas, sementes, hipocótilos e epicótilos 

(cerca de 2 cm), obtidos a partir de plantas jovens que foram colocados em placas de Petri, com meio base 

MS. As culturas mantiveram-se a 24 °C (±2° C) com fotoperíodo de 16 horas durante 6-8 semanas para 

indução de morfogénese. Colocaram-se discos foliares em placas com os 36 meios testados e 

posteriormente em meio de Nitsch e Nitsch (1969) suplementado com 2,4-D a 5 mg/l. Numa segunda fase 

utilizaram-se apenas os discos foliares da planta jovem com 3 cm de diâmetro. Os calos obtidos foram 

transferidos para novas placas de Petri tendo-se deixado a 24 °C (±2° C) com fotoperíodo de 16 horas 

durante 8 semanas verificando-se periodicamente o aspeto do mesmo. 

b) Transformação mediada pelo A. tumefaciens e seleção 

A transferência de genes para o feijão nhemba foi mediada pelo Agrobacterium tumefaciens conforme 

descrito por Victorino (2008). Para tal, colocaram-se as 4 estirpes bacterianas a crescer em meio líquido a 24 
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°C (±2° C) com fotoperíodo de 16 horas em constante agitação até se obter uma densidade ótima. 

Dispuseram-se os discos foliares em placas de 15 cm de diâmetro com meio base MS suplementado com 5 

mg/l de 2,4-D e sem BAP onde permaneceram em pré-cultura durante 48 horas a 24 °C (±2° C) com 

fotoperíodo de 16 horas. Nas placas isentas de contaminação, adicionaram-se 200 μl de suspensão, 

contendo cada placa, uma das estirpes bacterianas em suspensão. A imersão dos explantes durou cerca de 

oito minutos, sendo de seguida retirado o excesso de suspensão com papel de filtro estéril. O material foi 

mantido durante 48 horas no mesmo meio MS suplementado com antibiótico. Após 48 horas, procedeu-se a 

deteção da expressão transiente do gene gus através da análise da actividade da β-glucuronidase colocando 

os discos mergulhados ao máximo em X-gluc (±200 μl) durante 16-24 horas, a 37 °C. Após este período, o X-

gluc foi removido, adicionou-se álcool a 70 °C até ¾ do frasco e substituído a cada 24 horas durante uma 

semana. Repetiu-se o passo de imersão dos explantes em X-gluc após 48 e 72 horas de incubação dos discos 

em suspensão bacteriana, incluindo a passagem por álcool a 70 °C.  

Resultados 

Verificou-se que as sementes de feijão nhemba da variedade 1T-18 apresentavam uma morfologia 

heterogénea entre si (Fig. 2A) e, estes após colocados em meio base MS apresentaram altas taxas de 

contaminação endógena na maior parte das placas (Fig. 2B). No entanto, também se observou a germinação 

de determinadas sementes tal como representado no gráfico 1. 

 

   

Fig. 2 - Heterogeneidade na morfologia e na germinação das sementes da variedade IT-18 de feijão nhemba.  
A. Aspeto geral das sementes demonstrando a diferença na morfologia das sementes dentro do lote. B. Variabilidade 

no grau de germinação das sementes dentro das placas com meio MS.  
 

 

 

 

 

A B 



Página 7 de 14 
 

ATAS DO CONGRESSO INTERNACIONAL SABER TROPICAL EM MOÇAMBIQUE: HISTÓRIA, MEMÓRIA E CIÊNCIA 
IICT – JBT/Jardim Botânico Tropical. Lisboa, 24-26 outubro de 2012 

 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN 978-989-742-006-1 
©Instituto de Investigação Científica Tropical, Lisboa, 2013 

 

Gráfico 1. Grau de resposta das sementes à germinação em meio MS com sacarose. 

 

 

Foi possível identificar como melhor processo de germinação a germinação em areia uma vez que se 

obtiveram mais plantas germinadas (gráfico 2), com melhor aspeto num curto espaço de tempo 

relativamente ao processo de germinação em terra (Fig. 3). 

 

Gráfico 2. Avaliação da resposta das sementes quando germinadas em areia e em terra. 

 

 



Página 8 de 14 
 

ATAS DO CONGRESSO INTERNACIONAL SABER TROPICAL EM MOÇAMBIQUE: HISTÓRIA, MEMÓRIA E CIÊNCIA 
IICT – JBT/Jardim Botânico Tropical. Lisboa, 24-26 outubro de 2012 

 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN 978-989-742-006-1 
©Instituto de Investigação Científica Tropical, Lisboa, 2013 

 

Figura 3. Diferença apresentada pelas sementes em relação a percentagem de germinação em areia e terra. É notória a 
fraca taxa de germinação em terra, havendo copos em que não se verificou germinação (setas) enquanto na areia 
passado o mesmo período de cultivo sob as mesmas condições se verificou que maior parte das plantas germinou 

 

Foram observados os efeitos do BAP e 2, 4-D tanto isolados quanto associados e testou-se a resposta de 4 

tipos de explantes - hipocótilos, epicótilos, sementes e folhas a 36 meios. Observou-se que os dois primeiros 

aumentaram de tamanho mas poucos formaram calos tendo sido descartados. Os cotilédones foram o tipo 

de explante que pior respondeu, não formando calos nenhuns e, ainda ganharam um tom acastanhado 

resultante da libertação de fenóis. As folhas desenvolveram calos e fizeram-no com alguma rapidez 

relativamente aos outros. Os calos formados foram classificados em duas categorias conforme descrito na 

tabela 2. 

 

Tabela 2. Classificação dos diferentes calos obtidos durante a experiência.  
Verificou-se a presença de calos friáveis e com aspeto de flocular e outros mais rígidos de tonalidade variável. 
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Da indução de morfogénese nos discos foliares verificou-se diferença na resposta ao meio MS base e ao 

meio Nitsch Nitsch (gráfico 3) facto que levou a se usar apenas os calos formados no meio MS na 

regeneração. 

Gráfico 3. Avaliação da resposta dos discos foliares aos meios MS base e Nitsch Nitsch+5mg/l de 2,4D. 

 

 

Não foi possível inferir uma relação entre a concentração do meio e a formação de calos uma vez que os 

calos formados possuíam na sua generalidade aspetos diferentes, alguns deles com necrose (não mostrado 

aqui). 

Dos ensaios com X-gluc verificou-se que 60% dos discos foliares foram descartados por se encontrarem em 

mau estado, 25% estavam ainda em bom estado mas não mostraram marcação azul após 7 dias de 

incubação, e 15% mostraram uma ténue marcação azul (tabela 3). 

 

Tabela 3. Resposta à transformação genética dos discos foliares.  
Verificou-se que apenas 3 discos foliares mostraram ténue marcação azul 

 

Parâmetros avaliados Observações 

Número de discos foliares com marcação azul 3 (15%) 

Número de discos foliares sem marcação azul 5 (25%) 

Número de discos foliares em mau estado 12 (60%) 

Número total de discos 20 (100%) 
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Decorrido o tempo previsto para a realização da experiência, não se verificou nenhuma alteração nos calos 

pelo que se recomenda que a experiência seja repetida num intervalo maior de tempo para se poder 

verificar a regeneração da planta a partir do calo. 

DISCUSSÃO E CONCLUSÃO 

Como referido anteriormente o feijão nhemba apresenta elevada taxa de contaminação por fungos e 

bactérias e isto foi verificado também neste trabalho. Coutinho e seus colaboradores (2003) também 

reportaram este facto ao trabalhar com sementes de feijão. No entanto, algumas sementes foram capazes 

de originar rebentos evidenciando o comportamento diferenciado numa variedade dentro de um mesmo 

lote. 

Apesar de não ter sido feita a avaliação da composição do solo e da areia, verificou-se germinação em ambas 

com diferentes graus tendo sido a germinação mais eficaz em areia tal como Silva e colaboradores (2007) 

reportam. Existem infeções específicas da fase de armazenamento das sementes conforme referido por 

Menten (1991) o que poderá ter contribuído para o insucesso da germinação de algumas sementes. É de se 

referir que apesar da elevada taxa de contaminação endógena, também se verificou que as sementes 

apresentavam boa qualidade fisiológica, já que se obtiveram bons níveis de germinação em areia. 

Contrariamente a muitos autores que utilizaram com sucesso as sementes como explante para regeneração 

de feijão nhemba (SAINI e JAWAL, 2005; ODUTAYO et al., 2005; POPELKA et al., 2006; OLIVEIRA et al., 2006; 

AZEVEDO et al., 2007; BHOMKAR et al., 2008) nesta experiência pôde-se concluir que o melhor tipo de 

explante para o processo foram os discos foliares uma vez que com estes eliminou-se o problema da 

contaminação (repetidamente obtida nas sementes). A partir dos discos foi possível obter-se calo que 

contrariamente ao epi e hipocótilo, sofreram menor oxidação pelos compostos fenólicos. No entanto, após a 

imersão em álcool etílico a 70% estes sofreram oxidação o que pode ter dificultado a posterior o processo 

regenerativo pós transformação. 

Dos 36 meios testados, todos se mostraram adequados a morfogénese uma vez que na maior parte deles 

houve formação de calos ainda que com diferentes taxas. 

Foi referido por Oliveira e colaboradores (2006) que o BAP sozinho não cumpre o papel de indutor de 

formação de calos, mas, no entanto os explantes regeneram positivamente na sua presença. As placas que 

não continham 2,4-D apresentaram calos necróticos, mesmo com concentrações elevadas de BAP, o que 

mostra que não basta a presença de BAP para que ocorra a regeneração. A presença de 2,4-D também actua 

e até se pode dizer que tem maior importância pois nos meios sem BAP, mas com 2,4-D (incluindo baixas e 
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elevadas concentrações), se verificou a formação de calos. Exemplos disso, foram as placas com 1 mg/l de 

2,4-D, com 2 mg/l de 2,4-D e 1 mg/l de BAP, com 3mg/l de 2,4-D e sem BAP, com 4 mg/l de 2,4-D e sem BAP 

e por último com apenas 5 mg/l de 2,4-D. 

Também se verificou a formação de calos na sua maioria friáveis e alguns do tipo “floco de algodão” o que 

dá a ideia de que existia uma elevada taxa endógena de auxinas no próprio feijão, pois Coutinho e seus 

colaboradores (2003) verificaram anteriormente que este fator podia ser apontado como fundador deste 

tipo de calos. 

A eficiência da transformação pode ser avaliada com base no PCR ou através de testes histoquímicos. 

Segundo Pinto-Sintra (2001), por vezes os explantes não mostram a cor azul no teste histoquímico sugerindo 

que não houve inserção do gene apesar de a amplificação por PCR indicar a presença deste. Noutros casos, a 

eficiência da transformação pode ser afetada pelas características da própria estirpe de A. tumefaciens. 

Nesta experiência observou-se uma ligeira marcação azul apenas nos discos inoculados com as estirpes LBA 

2915 e LBA 4404 facto que sugere que possa existir falta de competência das células do feijão nhemba, no 

genótipo alvo portanto, na aquisição de novos genes. Um maior período de co-cultura dos explantes ou o 

uso de outro tipo de explante também poderão ajudar a realçar a marcação. Por outro lado, pode também 

ocorrer uma fraca suscetibilidade do nhemba ao método utilizado contrariamente ao descrito por TRINCA et 

al., 1991; HOOYKAAS e SHILPEROORT, 1992; WORDRAGEN et al., 1992; TORRES et al., 2000; SAINI e JAIWAL, 

2005; POPELKA et al., 2006 e CHAUDHURY et al., 2007 no género Vigna e noutras espécies também 

consideradas recalcitrantes como o Vigna unguiculata. 

O facto de as folhas do feijão nhemba não suportarem uma exposição prolongada à bactéria degradando-se 

precocemente também sugere que ainda é necessário um estudo mais aprofundado no que concerne a 

otimização dos parâmetros de regeneração após a transformação de feijão nhemba. 
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