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O gênero Urochloa ocupa a maioria da extensão das pastagens cultivadas em regiões tropicais e 
subtropicais dos continentes americanos, asiático na Oceania e principalmente na África. No 
Brasil, este gênero é amplamente utilizado como forrageira tropical por sua adaptação a 
diferentes condições edafo-climáticas. Sementes do gênero Urochloa, são plantadas em área com 
cerca de 70 milhões de hectares, sendo 85% desse total compostos das cultivares Basilisk e 
Marandu. Métodos eficientes para regeneração, propagação in vitro e transformação genética de 
plantas são essenciais tanto para estudos básicos como para o desenvolvimento de cultivares 
transgênicos. Em espécies forrageiras do gênero Urochloa poucos trabalhos foram desenvolvidos 
na área da biotecnologia.? O objetivo deste trabalho foi avaliar a citocinina thiadizuron (TDZ) para 
a regeneração de três espécies: U. brizantha cv. Marandu, U. decumbens cv. Basilisk, U. ruziziensis 
cv. Ruziziensis utilizando segmentos foliares basais isoladas de sementes, germinadas in vitro. As 
sementes foram escarificadas, descascadas e desinfestadas antes da inoculação em meio MS/2 no 
escuro durante 14 dias. Em seguida, os explantes foram excisados a partir da plântula seccionada 
em espessura de 1-2 mm e inoculados em meios MS com diferentes concentrações (1, 2, 3 e 4 
mg/L) da citocinina de thiadizuron (TDZ). Foram analisados o número de calos primários, o número 
de calos com brotos e a média de plantas regeneradas.?A regeneração foi calculada contando o 
número total de plântulas formadas em cada tratamento. Os dados em porcentagem foram 
transformados em arco seno ?x/100 e submetidos à análise de variância (ANOVA) para detectar 
diferenças significativas entre as médias pelo teste de Duncan (P < 0,05) usando o software 
estatístico ASSISTAT.  A concentração de 4 mg/L regenerou o maior número de plantas em todas 
as espécies, sendo em média 48,00 ± 14,01 para U. brizantha; 44,75 ± 10,45 para U. decumbens e 
21,50 ± 9,27 para U. ruziziensis, respectivamente.  Conclui-se que a citocinina TDZ foi eficiente em 
regenerar plantas em três espécies de Urochloa utilizando segmentos foliares basais como 
explante.     FAPESP 2016/06874-0     
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A preocupação com o cuidado do meio ambiente e cada vez maior frente aos grandes problemas 
ambientais da atualidade. Nesse sentido, na consciência e a responsabilidade de cada cidadão na 
busca de um mundo mais harmônico e sustentável e no desenvolvimento do seu papel como 
individuo consciente e ativo nos impõem como sociedade à busca de formas simples e eficazes de 
educar para preservação da natureza. Uma dessas formas é através da transformação de 
pequenas ações em resultados saudáveis e criativos. Como exemplo prático dessa necessidade, 
apresenta o desenvolvimento de uma horta vertical através da utilização de pequenos espaços em 
horta vertical para produção de alimentos e plantas ornamentais e produção de hortaliças. A 
pesquisa se justifica, objetivamente em sensibilizar pessoas de que a vida humana depende do 
ambiente, promovendo uma educação cidadã.  Ressaltar a importância da consciência para 
consumo de produtos desenvolvidos em pequenos espaços.  O projeto foi dividido em etapas, 
iniciou-se com a escolha do local, observando aspectos ambientais como sol, água e condições 
para organizar os recipientes onde foram efetuados o plantio e a proteção de ventos fortes e frios. 
Esta escolha foi realizada conjuntamente com professor orientador, que foram levados a refletir 
sobre os fatores ambientais que influenciam o crescimento dos vegetais. Posteriormente, foram 
adquiridos canos de PVC destinadas ao lixo; locais higienizadas, recortadas, montadas e fixadas no 
local escolhido. O projeto, ainda, conta com o desenvolvimento de experiências práticas sobre o 
reino dos vegetais, para se ter informações sobre o cultivo de plantas, suas estruturas e 
necessidades, além de pesquisar temas como a importância da alimentação saudável e da 
reciclagem.  O projeto do plantio de hortaliças em canos de PVC possibilitou que a experiência 
fosse multiplicada por outros, valorizando os conhecimentos adquiridos e adotando hábitos 
saudáveis e uma melhor qualidade de vida. A técnica da horta vertical vem demonstrar se 
adequada para pequenos espaços e adaptável ao ambiente urbano e proporcionou o 
aproveitamento dos espaços ociosos do ambiente familiar como também o cultivo de hortaliças 
de forma saudável. O aproveitamento de materiais descartáveis evidenciou a prática de 
recuperação de matérias que não tinham mais utilidade. O projeto da horta vertical em canos de 
PVC, sendo este modelo apresentado como opção vertical e horizontal foi realizado com o valor 
de 120 reais para a montagem da estrutura.   O projeto da horta vertical em canos de PVC, sendo 
este modelo apresentado como opção vertical e horizontal foi realizado com o valor de 120 reais 
para a montagem da estrutura. A construção de uma horta vertical se mostrou uma alternativa de 
baixo custo e viável na produção das hortaliças, visto que é de suma importância que as pessoas 
tenham uma alimentação saudável e que possam participar do processo de produção de parte de 
sua alimentação.         

 


