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Bolsa 3: Treinamento Técnico nível III 

i) Título: Otimização da transformação genética de cacaueiro (Theobroma cacao) visando a modulação na 

expressão de receptores de padrões moleculares de patógenos. 

ii) Nome do Supervisor: Prof. Dr. Antonio Vargas de Oliveira Figueira 

iii) Instituição Sede: Centro de Energia Nuclear na Agricultura/Universidade de São Paulo 

ii) Resumo: A análise funcional de proteínas e vias metabólicas envolvidas na patogênese de M. perniciosa e 

resistência tem sido fortemente restringida pela ausência de métodos eficientes para a manipulação genética 

do fungo e dos seus hospedeiros. Há poucos relatos de sucesso na obtenção de plantas transgênicas de 

cacaueiro, em parte devido a recalcitrância do cacaueiro ao cultivo in vitro (Maximova et al., 2003; Maximova 

et al., 2006; Scotton, 2012). Basicamente, explantes embriogênicos são incubados com Agrobacterium 

tumefaciens contendo o gene de interesse. Embriões somáticos são produzidos e então regenerados até a 

formação das plantas adultas transformantes. Um dos principais fatores limitantes nesse procedimento é a 

baixa eficiência de obtenção e recuperação dos embriões secundários, bem como a alta dependência do 

genótipo do cacaueiro para o sucesso da transformação. Até o momento, a única descrição relativa à interação 

do cacaueiro transgênico com algum patógeno foi a partir da superexpressão do gene TcChi1, codificante para 

uma quitinase do tipo 1. Folhas das plantas transgênicas exibiram maior resistência contra Colletotrichum 

gloeosporioides (Maximova et al., 2006).  

Certamente a manipulação genética do cacaueiro tem muito a contribuir para uma melhor compreensão 

dos processos que ocorrem durante a vassoura-de-bruxa. A manipulação genética de cultivares de interesse 

comercial pode levar a aumentos na tolerância a estresses biótico e abiótico, promovendo ganhos na qualidade 

e produtividade (Fita et al., 2015; Sree & Rajam, 2015). Destaca-se aqui a resistência contra fungos promovida 

após a inserção de genes relacionados ao reconhecimento e defesa contra patógenos (Wally & Punja, 2010), 

como ativadores das respostas naturais de defesa da planta (de Jong, 2000; van der Vossen et al., 2005; Yang 

et al., 2008; Albert et al., 2015), ou relacionados à produção de compostos antifúngicos (Lorito et al., 1998; 

Rajam et al., 2007; Maximova et al., 2006; Shukurov et al., 2012).  

Plantas reconhecem os patógenos através de padrões moleculares, por meio de receptores 

transmembrana, sendo que cada receptor reconhece um tipo específico de padrão molecular. Uma cascata de 

sinalização intracelular leva à ativação da resposta de defesa adequada. Por outro lado, patógenos evoluíram 

para produzir proteína efetoras que alteram o sistema de defesa do hospedeiro. Dessa maneira, as plantas 

apresentam um segundo tipo de reconhecimento e defesa, constituída por proteínas citoplasmáticas 

responsáveis por detectar os efetores ou os seus efeitos dentro da célula vegetal (Jones & Dangl, 2006). 

Atualmente, um dos grandes desafios é a dissecação molecular e funcional da resposta de defesa das plantas 

em diferentes patossistemas, bem como a identificação dos receptores celulares correspondentes a cada padrão 

molecular/efetor. Alguns receptores transmembrana já caracterizados em plantas são o FLS2 de Arabidopsis 

thaliana, que se liga ao peptídeo derivado da flagelina bacteriana (Gómez-Gómez & Boller, 2000); Cf-4 de 

tomate, reconhecendo a proteína AVR4 secretada por Cladosporium fulvum (Thomas, 1997); CEBiP de Oryza 
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sativa e CERK1 de A. thaliana que percebem fragmentos de quitina (Kaku et al., 2006; Miya et al., 2007); e 

RLP42 de A. thaliana, que reconhece endopoligalacturonases fúngicas (Zhang et al., 2014). Outro exemplo 

descrito é o receptor RLP23 de A. thaliana, o qual interage com um fragmento de 20 aminoácidos conservados 

da proteína NLP (Necrosis and ethylene-inducing peptide 1-like proteins; Albert et al., 2015). Esse receptor 

confere resistência contra patógenos que secretam NLPs, como o oomiceto Phytophthora infestans e o fungo 

Sclerotinia sclerotiorum. Moniliophthora perniciosa produz proteínas da família das NLPs (García et al., 

2007; Zaparoli et al., 2011). 

Notavelmente, em muitos casos, apenas a introdução destes receptores em plantas que não os possuem 

já é suficiente para conferir a resistência contra patógenos, indicando que os componentes responsáveis pela 

sinalização e ativação da resposta de defesa sejam conservados. Inclusive, o receptor RLP23 foi introduzido 

com sucesso na batata (S. tuberosum) (Van der Vossen et al., 2005; Yang et al., 2008; Albert et al., 2015). A 

transformação do cacaueiro com tais receptores, ou a modulação da expressão dos receptores endógenos, 

poderia constituir uma interessante alternativa de controle da ‘vassoura-de-bruxa’, visto que alguns destes 

padrões moleculares foram identificados na interação com M. perniciosa, tais como a quitina (componente da 

parede celular de todos os fungos), proteínas da família das NLPs (Garcia et al., 2007; Zaparoli et al., 2011), 

e a atividade de poligalacturonase (Carvalho et al., 2013). 

No período anterior (2017-2019), foi avaliada a capacidade de embriogênese somática do cacaueiro, e 

foram obtidas plantas regeneradas de cacaueiro. As tentativas de transformação usando as construções 

disponíveis com genes repórteres GFP e uidA (GUS), ou com uma construção superexpressando o gene 

endógeno do cacaueiro TcBax-Inhibitor-1 (Scotton et al., 2017) ainda não resultaram na regeneração de 

embriões somáticos e deve prosseguir. Houve dificuldades na clonagem dos genes de receptores de 

MAMP/DAMPs a partir de plantas de arabidopsis, mas foi obtida recentemente junto ao grupo de Albert et al. 

(2015), uma construção contendo o gene RLP23 no vetor pB7FWG2.0, que está sendo usada nesse momento 

em tomateiro MT e em cacaueiro. Essa construção utiliza o gene bialaphos acetyltransferase (bar), que confere 

resistência ao glufosinato de amônio, como marcador de seleção de plantas transformadas, e, portanto, ainda 

é necessária a otimização da dose letal de seleção tanto para tomateiro MT como cacaueiro para permitir a 

regeneração mais eficiente de plântulas. Em relação aos genes CERK1 e RLP42 (Miya et al., 2007; Zhang et 

al., 2014), devido à dificuldade de clonagem a partir de cDNA de arabidopsis, optou-se por empregar 

construções sintéticas desses genes para acelerar a clonagem. Portanto, será necessário um período adicional 

de bolsa TT-3 para permitir a condução dessas atividades. 

 

iii) Descrição dos objetivos: Transformar Theobroma cacao com o receptor RLP23, e com os receptores de 

padrões moleculares de patógenos derivados de arabidopsis CERK1 e RLP42. 

iv) Plano de trabalho incluindo metodologia e cronograma de resultados previstos. 

Metodologia: Receptores de padrões moleculares associados a patógenos (PAMPs) de arabidopsis CERK1, 

RLP42 e RLP23 (Albert et al., 2015; Miya et al., 2007; Zhang et al., 2014), que reconhecem quitina, 

poligalacturonases e NLPs, respectivamente serão explorados. Para clonagem dos genes, RNA será extraído 

de folhas de arabidopsis com o RNeasy Plant Mini Kit (Qiagen), segundo instruções do fabricante, e o cDNA 
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será sintetizado. Os iniciadores das sequências gênicas de interesse serão utilizados para amplificação 

utilizando Taq Polimerase High Fidelity (Invitrogen) e o produto de amplificação será purificado e 

posteriormente, clonado no vetor de entrada pCR8/GW/TOPO TA (Invitrogen) do sistema Gateway. Os 

plasmídeos positivos para a presença e direção correta do inserto serão sequenciados utilizando analisador 

automático de DNA ABI3500 (Applied Biosystems). Para a superexpressão dos genes será utilizado o 

plasmídeo de destino binário com resistência a higromicina pMDC32 para uso em cacaueiro (Scotton, 2012). 

Para a transferência do inserto do vetor de entrada para o vetor de destino será utilizado o kit Gateway LR 

Clonase II Enzyme Mix. Plasmídeos contendo o inserto correto serão usados para eletroporar células 

eletrocompetentes de Agrobacterium tumefaciens EHA105. As culturas serão incubadas durante 2 a 3 dias a 

28º C.  

Para indução e manutenção da embriogênese somática de T. cacao será empregado o protocolo descrito 

por Li et al. (1998) e Maximova et al. (2003). Brevemente, estaminóides e bases das pétalas serão cultivados 

em meio primário de crescimento de calo (PCG; Li et al., 1998) mantidas no escuro a 25 ± 2ºC por 14. Após 

esse período, os explantes serão transferidos para o meio secundário de crescimento de calo (SCG), onde 

permaneceram por 14 d no escuro a 25 ± 2ºC. Após esse período, os explantes serão transferidos para o meio 

de desenvolvimento de embriões (ED), mantidas no escuro a 25 ± 2ºC por 14 d, com subcultivos regulares até 

o aparecimento de embriões somáticos. Os embriões somáticos primários maduros com cotilédones 

desenvolvidos serão retirados dos calos, e seus cotilédones serão cortados em pedaços de 4 mm2, e 

subsequentemente cultivados no meio SCG por 14 d no escuro a 25 ± 2ºC (Maximova et al., 2003), para a 

produção embriões somáticos secundários, sendo subcultivados a cada 14 d para meio novo. Esses embriões 

secundários serão utilizados para a regeneração das plântulas e para a otimização da transformação genética. 

Os embriões somáticos maduros serão selecionados (até 2 cm de comprimento) com cotilédones 

distinguíveis, conforme descrito por Li et al. (1998), que emprega meio ED, seguido por cultivo em meio de 

regeneração (REG) composto por 1/4 da quantidade de sais e vitamina DKW suplementado com sacarose (20 

g L-1); glucose (1 g L-1) e solidificado com phytagel (2 g L-1), pH 5,8. Serão transferidos até 10 embriões 

horizontalmente por placa de Petri, mantidos sob fotofase de 16 h por 14 d. Após esse período, esses embriões 

serão individualmente transferidos para o mesmo meio de regeneração (REG) em frascos de 30 mL e 

subcultivados para o mesmo meio em intervalos de 20 d até a formação da parte aérea e de raízes. As plântulas 

com folhas verdes em desenvolvimento com mais de 3 cm de comprimento, e raízes com mais de 2 cm de 

comprimento serão aclimatadas. Esse mesmo protocolo será usado para regenerar embriões somáticos 

secundários transgênicos, exceto que os meios irão conter os antibióticos adequados para selecionar as 

plântulas. Para transformação genética do cacaueiro será seguido o protocolo de Maximova et al. (2003), com 

modificações. Colônias crescida por dois dias em placas serão inoculadas em 20 mL do meio bacteriano 523 

(Dandekar et al., 1989), e crescidas sob agitação orbital constante de 120 rpm a 28º C até que a cultura 

alcançasse a densidade ótica (O.D.600nm) igual a 0,5. A suspensão será sedimentada por centrifugação a 800 g 

por 20 min a 25ºC, e ressuspendida, no mesmo volume, em meio de indução, e a O.D.600nm será ajustada para 

0,5. O meio de indução será constituído por sais e vitaminas DKW, suplementado com sacarose (30 g L-1); 

glucose (1 g L-1); 100 µM de acetoseringona; 1,3 mM de prolina e pH ajustado para 5,2. A virulência será 
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induzida sob agitação constante de 100 rpm, 25ºC por 5 h. Após a indução, de 100 a 200 explantes 

cotiledonares de cacau serão adicionados a 20 mL de cultura de A. tumefaciens em tubos de 50 mL. Os 

explantes serão sonicados por 30 s, e após esse período, esses tubos serão transferidos para agitador orbital e 

mantidos sob agitação constante de 50 rpm, a 22ºC por 20 min. Após a infecção, a suspensão bacteriana será 

retirada e os explantes serão secos em papel de filtro estéril, transferidos para o meio semisólido SCG e 

incubados no escuro a 25ºC por 48 h de cocultivo. Após esse período, os explantes serão transferidos para 

meio semissólido SCG, contendo meropenem (6,25 mg L-1) ou timentim (150 mg L-1) para controle da A. 

tumefaciens e higromicina (20 mg L-1) ou kanamicina (100 mg L-1) para a seleção de eventos transgênicos 

 

Plano de atividades 

1. Cultivo de explantes de cacaueiro (pétalas e estaminóides) para indução de embriogênese somática; 

2. Obtenção de embriogênese somática secundária e terciária a partir de embriões primários; 

3. Regeneração de plântulas de cacaueiro; 

4. Clonagem a partir dos genes sintéticos e preparação das construções em vetor binário; 

5. Ensaios de transformação genética de cacaueiro; 

6. Regeneração de plântulas de cacaueiro transgênicos. 

 

Cronograma de execução 

 

 Ano/Trimestre 

 2019/20 2020/21 

Atividade 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 X X X X X X X  

2   X X X X X X 

3    X X X X X 

4 X X X X     

5    X X X X X 

6       X X 

 

v) Justificativa: A manipulação genética do cacaueiro deve ser explorada visando à introdução de genes de 

resistência; especificamente, receptores de padrões moleculares associados a patógenos e produzidos por M. 

perniciosa, tais como a quitina, proteínas da família das NLPs (Necrosis and ethylene-inducing peptide 1-like 

Proteins) e poligalacturonases. Por se tratar de atividade com certo risco, a atividade deve ser conduzida por 

profissional que não dependa de desenvolvimento de Tese ou Dissertação. 
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