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Transformação genética de milho com o gene de
tolerância ao alumínio SbMATE isolado de sorgo
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A toxicidade do alumínio (AI·:1)é um dos principais fatores limitantes ao desenvolvimento das plantas em solos
ácidos, que representam 68%ou 250 milhões de hectares do território brasileiro e, aproximadamente, 50% das
terras agricultáveis do planeta. Recentemente. em sorgo foi identificado e isolado pela técnica de clonagem
posicional auxiliada pela genômica comparativa, um gene de maior efeito à tolerância ao alumínio. denominado
SbMATE. Este gene codifica um membro de uma família de transportadores de membrana. responsável pelo
efluxo de citrato em raízes de sorgo.Apresente pesquisa tem como base a utilização deste gene para a geração de
cultivares transgênicas de milho com patamares superiores de adaptação aos solos ácidos. Calos embriogênicos
de milho da linhagem HiII,foram transformados viaAgrobacterium tumefaciens com o gene SbMATE. Aconstrução
gênica usada na transformação contem o gene SbMATE sob o controle do promotor da ubiquitina. e o gene bar
direcionado pelo promotor CaMV35S. Células transformadas foram selecionadas em meio contento o herbicida
glufosinato de amônio. Apresença dos genes SbMATE e bar foi confirmada em quatro e cinco plantas transgênicas,
respectivamente. através de PCR com primers específicos. Análises de PCR em tempo real confirmaram a alta
expressão do gene SbMATE em quatro plantas transgênicas de milho quando comparadas à planta não transgênica.
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