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REVOLUÇÃO VERDE E GIBERELINAS 
 

A Revolução Verde, ocorrida na década de 60, caracterizou-se pela implementação 

de novas técnicas de biotecnologia visando o aumento da produção, principalmente de 

grãos. Esta foi uma época marcada pelo uso de grandes quantidades de fertilizantes 

nitrogenados. Apesar de serem essenciais para o aumento da produção de grãos, esses 

fertilizantes promovem o alongamento do caule e das folhas. As plantas tornam-se mais 

altas, o que pode provocar acamamento, fenômeno indesejável na agricultura. O 

problema foi contornado com o uso de variedades semi-anãs, principalmente de arroz e 

trigo. Essas plantas mostraram-se mais resistentes ao dano provocado pelo vento e 

chuvas, além de serem mais produtivas (Silverstone & Sun, 2000). 

Os “genes da Revolução Verde”, que causam o fenótipo semi-anão, foram mais 

tarde identificados e são: Reduced heigt1 (Rht1) em trigo e seus ortólogos, GA insensitive 

(GAI) e repressor of ga1-3 (RGA) em Arabidopsis thaliana, Dwarf8 (D8) em milho, 

Slender1 (Sln1) em cevada e Slender rice1 em arroz. Todos esses genes codificam 

reguladores negativos de giberelina, GA (Sakamoto & Matsuoka, 2004). 

O conhecimento dos genes relacionados com a biossíntese de GA e o progresso no 

entendimento de seu metabolismo motivaram os pesquisadores a manipulação destes 

genes na tentativa de diminuir os níveis de GA na planta. Para tanto, foram utilizadas 

basicamente duas abordagens: a de supressão da biossíntese de GA e a do aumento do 

catabolismo deste hormônio. Em uma tentativa de controlar geneticamente o tamanho de 

plantas de arroz, geraram mutantes anti-sense para o gene OsGA3ox2, da GA 3- oxidase, 

que controla a síntese de GAs bioativas (Itoh et al., 2002). No entanto, poucas plantas 

expressaram o fenótipo semi-anão e este não foi transmitido estavelmente para a 

descendência. Os autores sugeriram que essas instabilidades fenotípicas são decorrências 

da homeostase de GA, sendo que o decréscimo na concentração do hormônio estimula 

positivamente outros genes de sua biossíntese. A super-expressão do gene de uma 

enzima do catabolismo de giberelina, a GA 2-oxidase, foi conduzida em arroz. Essa enzima 

é capaz de hidroxilar giberelinas bioativas e seus precursores, convertendo-os em uma 

forma inativa.  
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A região codificadora do gene OsGAox1 foi fusionada a um promotor constitutivo 

forte, o da actina. Essa construção foi usada para transformação genética de arroz via 

Agrobacterium tumefaciens. Conforme esperado, os pesquisadores obtiveram plantas anãs 

com níveis endógenos de GA reduzidos, porém esses transformantes também 

apresentaram deficiências no desenvolvimento de flores e grãos, o que indica que a 

giberelina é essencial para o desenvolvimento de órgãos reprodutivos (Sakamoto et al., 

2001). 

Na tentativa de produzir plantas de arroz geneticamente modificadas com baixos 

níveis de GA, portanto anãs, mas sem apresentarem anomalias no desenvolvimento, uma 

nova abordagem foi utilizada: os mutantes d18 de arroz, deficientes em giberelina, são 

severamente anões, porém o desenvolvimento de seus grãos e flores é normal. O gene 

OsGA3ox2 (D18), que codifica a enzima GA 3-oxidase, é importante no controle da síntese 

de GA bioativas para do alongamento do caule, mas não controla o desenvolvimento 

reprodutivo. Diante disso, Sakamoto et al. (2003) fusionaram a região codificadora do 

gene OsGAox1 ao promotor do gene OsGA3ox2 e transformaram geneticamente plantas 

de arroz. Os autores obtiveram plantas com o fenótipo semi-anão normais para o 

florescimento e para a produção de grãos e que transmitem estavelmente a característica 

para a descendência.  

Os resultados demonstram o modo prático do controle da altura de plantas pela 

modificação da expressão de genes do metabolismo das giberelinas em plantas 

transgênicas. Isso torna possível a introdução de um único gene dominante capaz de 

aumentar os ganhos de produção de grãos sem a necessidade de um longo programa de 

melhoramento. Além disso, a planta de arroz transgênica desenvolvida por Sakamoto et 

al. (2003) não apresenta genes exógenos à espécie, o que elimina parte dos riscos 

atribuídos ao uso de transgênicos. 
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