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Schinus terebinthifolius Raddi, comumente conhecida como pimenta rosa, é uma pioneira nativa do 
Brasil. De ocorrência espontânea nos mais diversos biomas, sua considerável ecoplasticidade aliada 
à dispersão antrópica contribuíram para que se tornasse uma das cem piores espécies invasoras do 
planeta. Por outro lado, a planta possui amplo histórico de utilização medicinal por populações 
tradicionais e, recentemente, estudos farmacológicos vêm destacando suas atividades 
antimicrobiana, antioxidante e antitumoral, de maneira que o Ministério da Saúde incluiu-a entre as 
espécies de interesse a serem distribuídas pelo SUS. Com o objetivo de oferecer uma alternativa de 
cultivo limpo e exploração de metabólitos em biofábricas, sem riscos ambientais relacionados à 
propagação a campo, neste trabalho foram avaliadas as respostas de diferentes genótipos de 
pimenta rosa submetidos à transformação mediada por Agrobacterium rhizogenes. Os genótipos, 
representando quatro ecossistemas, receberam as seguintes denominações: Itaparica - ITA 
(Restinga); Espírito Santo - ES (Floresta ombrófila densa); Santa Maria - SM (Floresta decídua) e 
Dourados - DDO (Cerrado). Foi escolhido o vetor binário de superexpressão pK7FWGF2: NLS-GFP 
cuja espinha dorsal é o plasmídeo pPZP200 (6.7kb) com origem de replicação em Agrobacterium 
(pVS1) e genes de resistência à estreptomicina e à espectinomicina para seleção em bactéria. Os 
genótipos cultivados ex vitro foram infectados por agroinfiltração de suas folhas que posteriormente 
foram excisadas e seus discos foliares colocados em meio de cultura livre de reguladores. A 
determinação de genótipos elite baseou-se na comparação de produção de raízes transformadas e 
frequência de transformação dos explantes. Os genótipos ITA e SM não responderam bem ao 
protocolo e manifestaram escurecimento e necrose tecidual antes mesmo da diferenciação de raízes 
na maioria dos discos foliares, com supercrescimento do Agrobacterium mesmo após desinfecção 
com diferentes antibióticos. O genótipo ES apresentou expressão de raízes transformadas por disco 
foliar (1,84) significativamente inferior ao genótipo DDO (7,36). Além disso, hairy roots regeneradas 
destes últimos apresentaram 98% de frequência de transformação aos 30 dias após infecção, sendo 
anatomicamente diferentes e de crescimento rápido e agressivo após sua excisão dos discos foliares. 
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