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1. CULTURA DE CÉLULAS E TECIDOS VEGETAIS 

 

a. Conceitos 

 

A cultura de tecidos in vitro consiste, basicamente, em cultivar segmentos de 

plantas, em tubos de ensaio contendo meio de cultura adequado. A partir desses 

segmentos que podem ser gemas, fragmentos de folhas ou raízes,  ápices caulinares 

entre outros, podem ser obtidas centenas a milhares de plantas idênticas. Essas plantas 

são, posteriormente, retiradas dos tubos de ensaio, aclimatadas, e levadas ao campo, 

onde se desenvolvem normalmente. 

Utilizam-se recipientes semi-herméticos e o cultivo se realiza sob condições 

ambientais de iluminação e temperatura controladas. Esta técnica se baseia, 

principalmente no aproveitamento da totipotência das células vegetais, ou seja, na 

capacidade de produzir órgãos, como brotos e/ou raízes (organogênese) ou embriões 

somáticos que regeneram uma planta completa (embriogênese somática). 

A cultura de tecidos é uma excelente ferramenta para clonar plantas em escala 

comercial, além de colaborar na realização de estudos de transformação genética e 

conservação de espécies vegetais. Permite ainda aperfeiçoar a interação entre fatores 

abióticos (nutricionais, luminosos, temperatura etc) e bióticos (hormonais e genéticos), 

resultando em plantas sadias, vigorosas e geneticamente superiores, que podem ser 

multiplicadas massivamente. A técnica de cultura de tecidos pode ser empregada para a 

multiplicação de espécies de difícil propagação, como por exemplo, algumas espécies 

nativas do Cerrado.  

Outro exemplo de grande importância é a limpeza clonal, por meio da qual é 

possível, em algumas espécies, como abacaxi, morango, citrus, batata e outros, a 

produção de mudas livres de vírus. Essa técnica consiste em cultivar meristemas e 

induzir a formação de material propagativo geneticamente idênticos aos parentais.  A 

cultura se baseia na teoria da totipotência. 

A cultura de tecidos vegetais é uma técnica recente visto que os primeiros passos 

foram dados no início do século XX e os maiores avanços foram notados a partir da 

segunda metade do século. A tecnologia da cultura de células, protoplastos e tecidos de 

plantas, constitui uma das áreas de maior sucesso, como parte do complexo da 

biotecnologia e vem sendo ampliada dia-a-dia.  

Após quase meio século de progresso, esta tecnologia conquistou destacada 

posição na propagação comercial e industrial de plantas, no melhoramento genético, no 
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manejo, no intercâmbio e na conservação de germoplasma e em outras aplicações, como 

as pesquisas em fisiologia vegetal e produção industrial in vitro de compostos 

secundários. 

Também, por meio do cultivo de tecidos se pode regenerar plantas a partir de 

meristemas para obter material livre de vírus, células isoladas ou massa de tecidos 

desdiferenciados (calo) para obtenção e seleção de plantas resistentes às condições 

adversas.  

 

b. Tipos de cultura 

 

1- MICROPROPAGAÇÃO 

 

Uma das muitas aplicações da micropropagação é a propagação maciça de 

plantas superiores. Muitas vezes a propagação convencional é um processo lento 

durante o qual doenças e problemas com patógenos podem diminuir a produção. A 

micropropagação oferece o potencial para produzir milhares, ou às vezes, bilhões de 

plantas, em relativo curto espaço de tempo. 

Multiplicação por meio de brotos apicais e axilares: ambos, os brotos apicais 

e axilares contêm meristemas quiescentes ou ativos, dependendo do estado fisiológico 

da planta. Estes brotos apicais cultivados em meio de cultura, sem reguladores de 

crescimentos, desenvolvem-se tipicamente em brotos semelhantes a plântulas, com forte 

dominância apical. Quando colocados na presença de citocininas de uma forma geral, 

brotos axilares se desenvolvem prematuramente produzindo ramificações (brotos 

secundários e terciários) que originam uma proliferação em massa resultando numa 

grande produção de plantas com alta identidade genética. 

Multiplicação por meio de cultura de calos: apesar da cultura de calo 

possibilitar a ocorrência de aneuploidias e poliploidias, acarretando em perdas da 

identidade genética do material propagado, o propagador pode distinguir claramente 

regenerantes aberrantes na primeira etapa do processo de multiplicação, eliminando as 

plantas indesejáveis. Esta técnica possibilita a obtenção de uma grande quantidade de 

plantas a partir de um único explante, sendo uma dos procedimentos mais eficientes na 

produção rápida de plantas in vitro. No entanto a propagação via calos deve ser evitada, 

principalmente, no caso de culturas economicamente importantes. 
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2- RECUPERAÇÃO DE PLANTAS ISENTAS DE VÍRUS (LIMPEZA CLONAL) 

            Utiliza-se principalmente ápices caulinares para propagação de plantas isentas 

de vírus. Uma das vantagens deste sistema é a manutenção da identidade do genótipo 

(planta) regenerado, que ocorre na maioria dos casos em virtude das células do 

meristema do ápice caulinar serem mais estáveis geneticamente. Além disso, o ápice é 

uma estrutura organizada, que pode desenvolver-se diretamente em parte aérea, em 

meio de cultura adequado, sem passar pela fase de calo (crescimento desordenada de 

células), o que poderia levar à alterações genéticas. 

 

3- MICROENXERTIA 

 

            Essa técnica consiste em microenxertar, em condições assépticas, um ápice 

caulinar, contendo dois a três primórdios foliares, excisado de uma planta matriz, sobre 

um porta-enxerto estabelecido (cultivado) in vitro. Decapita-se o porta-enxerto e faz-se 

uma excisão em T invertido no seu topo, onde é introduzido o microenxerto. Com esta 

técnica torna-se possível a produção de matrizes de fruteiras e outras plantas arbóreas, 

com alta qualidade fitossanitária e com características adultas, não se revertendo ao 

estado juvenil. 

  

4- CONSERVAÇÃO IN VITRO DE RECURSOS GENÉTICOS DE PLANTAS – 

CONSERVAÇÃO DE GERMOPLASMA. 

 

A conservação de recursos genéticos vegetais é de grande importância, não só 

para a preservação de espécies, mas também para o melhoramento vegetal. A 

conservação in vitro é feita utilizando-se estratégias técnicas que possibilitam a 

preservação da identidade genética e o retardamento do crescimento das culturas, tais 

como: redução da temperatura de incubação, aplicação de retardantes osmóticos e 

hormonais no meio nutritivo, submersão das culturas em óleo minerais, utilização de 

suspensões celulares em meios líquidos sob agitação, armazenamento do material em 

baixas temperaturas (- 196oC) ou criopreservação. 

  

5- SUSPENSÃO CELULAR 
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Este processo é utilizado para a obtenção e proliferação de células em meio 

líquido, sob condição de agitação contínua, para evitar possíveis gradientes nutricionais 

e gasosos no meio de cultura. Além de ser uma técnica eficiente de multiplicação 

rápida, as suspensões celulares têm uma grande aplicação para os estudos de 

bioquímica, genética, citologia, fisiologia vegetal e fitopatologia. Este tipo de cultivo 

também é empregado na produção de metabólitos secundários ou material clonal em 

escala comercial pela utilização de biorreatores. 

Biorreatores podem ser conceituados como equipamentos para cultivo sob 

imersão temporária ou permanente de células, gemas, embriões ou qualquer tipo de 

propágulo que possa ser utilizado na micropropagação. O cultivo é realizado utilizando-

se meio de cultura líquido, permitindo a renovação do ar durante este processo, bem 

como o monitoramento de alguns parâmetros essenciais ao crescimento do propágulo, 

tais como pH, oxigênio dissolvido, temperatura, concentração de íons, etc. 

  

6- POLINIZAÇÃO E FERTILIZAÇÃO IN VITRO 

 

A possibilidade de se obter novas combinações no cruzamento de plantas, 

resultando em híbridos inter e entra-específicos, intergenéricos ou entre espécies de 

famílias distintas, é dificultada por barreiras que podem ocorrer antes da fertilização. 

Esta técnica permite, além de estudar os processos de polinização, transpor barreiras à 

fertilização, impostas pelo estigma, estilete ou ovário e recuperar híbridos 

interespecíficos e intergenéricos que não podem ser obtidos pelos métodos 

convencionais in vivo. 

  

7- CULTURA DE EMBRIÕES 

 

Este tipo de cultivo tem sido usado para superar dormência de sementes, em 

virtude da imaturidade do embrião ou da presença de substâncias inibidoras no 

endosperma; estudar os aspectos nutricionais e fisiológicos do desenvolvimento do 

embrião; testar a viabilidade de sementes; recuperar híbridos raros de cruzamentos 

incompatíveis; e como fonte de explantes devido a elevada totipotência. 

  

8- CULTURAS DE OVÁRIOS 
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A cultura de ovários fornece um sistema controlado para o estudo dos aspectos 

nutricionais e fisiológicos do desenvolvimento de frutos e formação de sementes. Este 

método também é utilizado para a propagação de plantas, a indução de haplóides 

partenogênicos e a recuperação de híbridos interespecíficos e intergenéricos. 

  

9- CULTURA DE PROTOPLASTOS 

 

O cultivo de protoplastos (células vegetais desprovidas de parede celular) vem 

sendo utilizados no melhoramento de espécies de interesse agronômico, para obtenção 

de plantas transgênicas, de híbridos somáticos e de mutantes ou variantes somaclonais. 

Os protoplastos também constituem um sistema vegetal para o estudo da expressão de 

genes isolados e sua regulação. 

  

10- OBTENÇÃO DE MUTANTES IN VITRO. 

 

Por meio da utilização de agentes mutagênicos físicos (luz UV, raios X, raios 

gama etc) e químicos (antibióticos, alquilantes, azidas etc), é possível obter mutantes 

induzidos apresentando mutações gênicas, cromossômicas e extranucleares. Esta técnica 

tem uma grande aplicação para os melhoristas por possibilitar a ampliação da 

variabilidade genética. 

  

11- EMBRIOGÊNESE SOMÁTICA 

 

Embriogênese somática, adventícia ou assexual são termos usualmente 

empregados para designar o processo pelo qual células haplóides ou somáticas 

desenvolvem-se por meio de diferentes estádios embriogênicos, dando origem a uma 

planta, sem que ocorra a fusão de gametas. A embriogênese somática é um método 

importante para propagação de plantas elite in vitro, em larga escala. Além de servir de 

modelo para estudos básicos relacionados com a fisiologia do desenvolvimento do 

embrião, esse sistema vem sendo utilizado para produção de plantas transgênicas e 

sementes sintéticas. 

  

12- PRODUÇÃO DE HAPLÓIDES E DUPLOS HAPLÓIDES 
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Para a produção de haplóides são utilizados principalmente a cultura de anteras 

ou pólen, obtendo uma planta haplóide a qual passa por um tratamento específico com 

antimitóticos (ex.: colchicina) para a duplicação dos cromossomos. Já os duplo-

haplóides podem ser obtidos a partir da cultura in vitro de ovários ou óvulos não 

polinizados, ou após cultura de embriões resultantes de cruzamentos interespecíficos ou 

intergenéricos. 

 

 

c. Aplicações 

 

A cultura de tecidos vegetais tem várias aplicações práticas utilizadas 

amplamente na agricultura. Dentre elas podem ser destacadas a clonagem de vegetais, o 

melhoramento genético e a produção de mudas sadias.  

A cultura de tecidos pode ser empregada para a multiplicação de espécies de 

difícil propagação, como por exemplo, algumas espécies nativas do Cerrado. Outro 

exemplo de grande importância é a limpeza clonal por meio da qual é possível, em 

algumas espécies, como abacaxi, citrus, morango, batata e outras, a produção de mudas 

livre de vírus. Essa técnica consiste em cultivar meristemas livres de vírus e induzir a 

formação de material propagativo geneticamente idêntico aos parentais. 

 A cultura de tecidos também pode ser empregada de diferentes maneiras dentro 

de um programa de melhoramento vegetal. Embora não estejam diretamente envolvidas 

no desenvolvimento de cultivares, muitas vezes, essas técnicas oferecem soluções 

exclusivas nas diferentes fases desse processo. No melhoramento de espécies que 

apresentam problemas de dormência de sementes, pode-se utilizar a técnica de 

germinação in vitro. Em alguns casos, quando o desenvolvimento do fruto é um 

processo prolongado, pode-se utilizar a cultura de embriões imaturos, na germinação, 

para acelerá-la. A variabilidade genética é a base para um programa de melhoramento e, 

normalmente, conservada em acessos de bancos de germoplasma in vivo. No entanto, 

em alguns casos, sobretudo, em espécies propagadas vegetativamente, a manutenção in 

vitro é uma alternativa menos dispendiosa que in vivo.  

A cultura de tecidos também pode aumentar a variabilidade genética pela 

variação somaclonal ou dando suporte para outras técnicas como a introgressão de 

genes e a transformação genética. Finalmente, a cultura de tecidos permite a 

multiplicação do material genético, auxiliando a troca de germoplasma para avaliação 
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em diversos ambientes, como por exemplo, a multiplicação de genótipos para análise 

em experimentos replicados. 
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2. MEIOS NUTRITIVOS 

 

a. Componentes 

 

Os meios nutritivos utilizados para a cultura de células, tecidos e órgãos de 

plantas fornecem as substâncias essenciais para o crescimento dos tecidos e controlam, 

em grande parte, o padrão de desenvolvimento in vitro. As mesmas vias bioquímicas e 

metabólicas básicas que funcionam nas plantas são conservadas nas células cultivadas, 

embora alguns processos, como fotossíntese, possam ser inativados pelas condições de 

cultivo e pelo estado de diferenciação das células. Por isso, os meios nutritivos se 

baseiam nas exigências das plantas quanto aos nutrientes minerais, com algumas 

modificações para atender às necessidades específicas in vitro. Complementando as 

substâncias biossintetizadas pelas células, vários compostos orgânicos são adicionados 

ao meio para suprirem as necessidades metabólicos, energéticos e estruturais das 

células. 

Alguns dos primeiros meios apresentavam, entre os micronutrientes, metais 

exóticos como níquel, titânio e berílio, além dos mais comuns (ferro, manganês, zinco, 

cobre e boro). A lista dos minerais incluídos na maioria dos meios utilizados hoje foi 

definida por White (1943; 1945). O meio de White continha, ainda, vitaminas e sacarose 

como suplementos orgânicos. Dos hormônios vegetais, ou reguladores de crescimento, 

apenas a auxina ácido 3-indolacético era conhecida nas décadas de trinta e quarenta. 

Na tabela 1 são mostradas as concentrações dos diversos componentes de um dos 

principais meios nutritivos, Murashige e Skoog (MS), utilizado na técnica de cultura de 

tecidos vegetais. 

 
Tabela 1- Composição do meio de cultura de Murashige e Skoog (1962). 

CONSTITUINTES QUANTIDADE em mg/L 
INORGÂNICOS 

 NH4NO3 1650 
KNO3 1900 
CaCl2 2 H2O 440 
MgSO4 7 H2O 370 
KH2PO4 170 
KI 0,83 
H3BO3 6,2 
MnSO4 4 H2O 22,3 
ZnSO4 7 H2O 8,6 
Na2MoO4 2 H2O 0,25 
CuSO4 5 H2O 0,025 
CoCl2 6 H2O 0,025 
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FeSO4 7 H2O 27,8 
Na2 EDTA 2 H2O 37,3 

ORGÂNICOS 
Inositol 100 
Tiamina Hl  0,1 
Ácido Nicotínico 0,5 
Piridoxina HCl 0,5 
Glicina 2,0 
Sacarose 30000 
Ágar 0,8% 

 

No desenvolvimento dos meios nutritivos para a cultura de tecidos de plantas, 

houve desde o início, uma procura de meios definidos de composição conhecida e 

controlada. Assim, torna-se possível a reprodução dos resultados em qualquer época ou 

lugar. Para evitar a contaminação dos meios por impurezas minerais, todos os sais 

utilizados na sua preparação devem ser de qualidade analítica (‘P.A’.). 

  

Água 

A água é o componente de maior quantidade no meio. É uma fonte potencial de 

impurezas que podem afetar o crescimento de tecidos in vitro. A água destilada e 

deionizada, ou bi-destilada, normalmente, é suficiente pura para uso nos meios. No 

entanto, dependendo da fonte da água de laboratório (poço artesiano, por exemplo), 

podem ser encontrados contaminantes orgânicos voláteis, que permanecem após a 

destilação e inibem o crescimento das culturas. 

  

Macronutrientes 

Os elementos exigidos em maiores quantidades para o crescimento de plantas 

inteiras são incluídos nos meios nutritivos na forma de sais inorgânicos, são eles o 

nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio e enxofre. 

  

Micronutrientes 

Os micronutrientes incluem todos aqueles elementos minerais aceitos atualmente 

como essenciais para plantas clorofiladas (manganês, zinco, boro, cobre, cloro, Ferro e 

molibdênio), além do cobalto e iodo. 

 

 Carboidratos 

As células, tecidos e plântulas cultivadas in vitro não encontram condições 

adequadas de iluminação e concentração de CO2 e, às vezes, não apresentam teores de 
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clorofila suficiente para realizar fotossíntese que sustenta o crescimento. Portanto, a 

sacarose é o carboidrato mais utilizado nos meios nutritivos, sendo que esse açúcar 

suporta as mais altas taxas de crescimento na maioria das espécies. A concentração de 

sacarose também é um fator importante para obter crescimento ótimo, dependendo do 

explante.  

Culturas de embriões nos estágios iniciais de desenvolvimento necessitam de 

concentrações elevadas de sacarose (12-18%), e altas concentrações também estimulam 

a formação de embriões em cultura de anteras de fumo. A concentração de sacarose 

mais usada é 3%. Outros compostos orgânicos, além de carboidratos, foram testados 

como fonte de carbono, normalmente com pouco sucesso. 

 

Vitaminas 

Os primeiros estudos com cultura de raízes definiram a mistura básica de 

vitaminas utilizadas até hoje. Essa mistura consiste de tiamina (vitamina B1), ácido 

nicotínico (niacina) e piridoxina (vitamina B6), a qual normalmente se adiciona o 

aminoácido glicina. 

 

Mio-Inositol 

O mio-inositol é um componente do meio MS e da maioria dos outros meios em 

uso atualmente. A concentração mais usada de mio-inositol nos meios é de 100 mg. l-1. 

  

Reguladores de Crescimento ou Hormônios 

A composição e concentração de hormônios no meio são fatores determinantes 

no crescimento e no padrão de desenvolvimento na maioria dos sistemas de cultura de 

tecidos. As auxinas e as citocininas são as classes de reguladores de crescimento mais 

utilizadas na cultura de tecidos. A formação de raiz, parte aérea e calo em cultura de 

tecidos é regulada pela disponibilidade e interação dessas duas classes de reguladores de 

crescimento. 

Existem várias substâncias que pertencem a cada uma dessas classes de 

reguladores e que são usadas, de acordo com o objetivo do estudo, nos meios de cultura. 

As várias auxinas (AIA - ácido 3-indolacético, AIB - ácido indolbutírico e 2,4-D ácido 

2,4-diclorofenoxiacético, entre outras) dão respostas diferentes in vitro. AIA é 

considerada uma auxina instável, que se degrada facilmente pela luz ou pela atividade 

microbiana que a transforma em triptofano. 
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Também existem diferenças entre as citocininas, sendo que o BAP – 6-

benzilaminopurina induz a formação de grandes números de brotos e alta taxa de 

multiplicação em muitos sistemas de micropropagação. Poucas culturas in vitro 

mostram respostas às giberelinas. 

  

Ágar e Semelhantes 

Os meios nutritivos podem ser líquidos ou sólidos, sendo que a cultura em meio 

líquido normalmente exige algum tipo de suporte ou agitação para fornecer o oxigênio 

necessário para a respiração do explante. Os meios líquidos possuem a vantagem de 

preparo mais rápido (e mais barato) do que os sólidos. 

Os meios sólidos ou semi-sólidos, tradicionalmente, são solidificados com ágar 

(polissacarídeo extraído de algas marinhas) o qual é dissolvido em água fervente sendo 

responsável pela consistência do meio que depende de sua concentração. 

  

pH 

O pH dos meios nutritivos em culturas de células vegetais é normalmente 

ajustado com HCl ou NaOH, depois de adicionar todo os componentes, para um valor 

ligeiramente ácido (entre 5 e 6). 

  

PREPARAÇÃO DOS MEIOS 

Em diferentes laboratórios, procedimentos diversos são utilizados para preparar 

os meios nutritivos. Normalmente, mantêm-se soluções-estoque dos sais minerais na 

geladeira em concetrações mais elevadas, a partir das quais, a preparação do meio é 

efetuada. Soluções-estoque das vitaminas podem ser mantidas na geladeira ou no 

congelador; a sacarose e o mio-inositol, que são utilizados em quantidades elevadas, são 

pesados sempre que se prepara um meio nutritivo. 

  

ESTERILIZAÇÃO 

Os meios são esterilizados após serem distribuídos nos frascos ou vasilhames de 

cultura, por autoclavagem a 121º C por 15 – 20 minutos. Os explantes (tecido, orgão ou 

qualquer parte da planta a ser propagada) também são submetidos a desinfecção. Para 

isto existem muitas drogas, mas é quase generalizado o emprego de etanol (70%) por 1-

2 minutos. Os explantes são imersos nesta solução e mantidos sob constante agitação. 

Em seguida, deve ser enxaguados com água destilada e imersos em solução de 
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hipoclorito de sódio (2%) durante 15-20 minutos sob agitação e enxaguados com água 

autoclavada, sendo este passo, feito em câmara de fluxo laminar, evitando a 

recontaminação do material. 

   

b. Modo de ação 

 

O crescimento e a diferenciação de células, tecidos e órgãos são regulados 

através de fatores do ambiente físico, hormonal e genético. Muitos conceitos sobre a 

comunicação intracelular em vegetais derivam de estudos em animais, sendo a 

mediação química desta comunicação atribuída aos hormônios. Em animais, esses 

hormônios possuem como característica fundamental a de terem os locais de síntese 

diferentes do local de ação, pois são transportados para sítios-alvo específicos através da 

corrente sangüínea.  

Analogamente, os vegetais produzem moléculas sinalizadoras, os hormônios 

vegetais, denominados de fitohormônios, que são substâncias sintetizadas em locais 

específicos e em pequenas concentrações que regulam no próprio local de síntese e/ou à 

distância, inúmeros efeitos no desenvolvimento vegetal. Dentre várias classes de 

fitohormônios já bem caracterizadas nos planos estrutural e funcional, destacam-se as 

auxinas, giberelinas, citocininas, etileno e ácido abscísico. Entretanto, existem outras 

substâncias encontradas em plantas, as quais apresentam fortes evidências e grandes 

potenciais para serem consideradas no futuro, como novas classes hormonais. Dentre 

essas, destacam-se os esteróides de brassicas, brassinosteróides e outras moléculas 

sinalizadoras como ácido jasmônico, ácido salicílico, poliaminas, entre outras. 

O mecanismo de ação dos hormônios em geral, se inicia pela ligação desses com 

substâncias extracelulares, localizado na membrana, denominadas de receptoras, que 

são proteínas especiais que originam complexos hormônio-receptor que interage 

diretamente com o sistema ATPase. Mensageiros secundários são acionados, expressão 

de genes ocorrem, enzimas diversas são sintetizadas, promovendo alterações 

metabólicas e estruturais diversas nas células, afetando processos como diferenciação, 

crescimento e morfogênese. Maiores detalhes a respeito do mecanismo hormonal serão 

discutidos em cada classe desses compostos. 

Substâncias quimicamente similares e com as mesmas funções regulatórias são 

sintetizadas na indústria e comercializadas com o objetivo de promover mudanças no 

metabolismo das plantas, promovendo ou inibindo o desenvolvimento das plantas. 
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Essas substâncias são denominadas de reguladores de crescimento, diferindo dos 

fitohormônios apenas pelo fato destes últimos serem produzidos de forma natural pelas 

plantas e, as substâncias sintéticas, serem empregadas em concentrações mais elevadas 

que aquelas presentes nos tecidos. 

 

AUXINAS 

 

A auxina é um hormônio relacionado ao crescimento por promover o aumento 

das taxas de alongamento celular. As auxinas aumentam rapidamente a extensibilidade 

da parede, sendo a teoria do crescimento ácido amplamente aceita, onde os íons 

hidrogênio agem como intermediários entre a auxina e o afrouxamento da parede 

celular. A fonte de íons hidrogênio é a H+-ATPase da membrana plasmática, que tem a 

sua atividade aumentada em resposta a auxina. Com a acidificação da parede, proteínas 

como as expansinas agiriam no afrouxamento da parede, pelo enfraquecimento das 

pontes de hidrogênio entre os polissacarídeos da parede celular. Desta maneira, as 

auxinas promovem o alongamento de caules e coleóptilos, mas por outro lado inibem o 

alongamento de raízes, embora não tenha sido completamente elucidado este efeito, é 

possível que a inibição do alongamento de raízes seja devido à indução da produção de 

etileno pela auxina.  

O fototropismo, crescimento em relação à luz, é expresso em todas as partes 

aéreas, garantindo as folhas receberem luz solar suficiente para realizar a fotossíntese. O 

fototropismo é mediado pela redistribuição lateral da auxina. O gravitropismo, o 

crescimento em resposta a gravidade, possibilita que as raízes cresçam em direção ao 

solo e as partes aéreas em direção contrária, respostas que são extremamente críticas nos 

estádios iniciais da germinação. Embora a auxina tenha sido descoberta originalmente 

em relação ao crescimento, esse hormônio também influencia praticamente todos os 

estádios do biociclo de um vegetal, da germinação a senescência.  

A auxina regula a dominância apical, isto é, a dominância do ápice na inibição 

do crescimento de gemas axilares. Assim a remoção do ápice caulinar (decapitação) em 

geral resulta no crescimento de uma ou mais gemas laterais, isto devido à ausência da 

atividade auxiníca que foi removida juntamente com o ápice. As auxinas promovem a 

formação de raízes laterais e adventícias, embora o alongamento da raiz primária seja 

inibido por concentrações de auxinas maiores do que 10–8M, sendo a iniciação de raízes 

laterais (ramificadas) e raízes adventícias estimulada por altos níveis de auxinas. As 

raízes laterais são encontradas normalmente acima da zona de alongamento, zona 
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pilífera, originando-se de pequenos grupos de células no periciclo. As auxinas 

estimulam células do periciclo a se dividirem. As células em divisão gradualmente 

formam o ápice radicular e a raiz lateral cresce através do córtex e da epiderme da raiz. 

As raízes adventícias podem surgir em uma grande variedade de tecidos a partir de 

agregados de células maduras que renovam sua atividade de divisão celular. Essas 

células em divisão desenvolvem-se em meristemas apicais de raiz de maneira análoga à 

formação de raízes laterais.  

Na horticultura, o efeito da auxina na formação de raízes adventícias tem sido 

muito útil para a propagação vegetativa de plantas por estaquia. A perda de folhas, 

flores e frutos de uma planta é conhecida por abscisão. Esses órgãos desprendem-se das 

plantas na zona de abscisão, que está localizada próxima à base do pecíolo ou do 

pendúnculo dos frutos. Na maioria dos vegetais, a abscisão foliar é precedida pela 

diferenciação de uma distinta camada de células, a zona de abscisão.  

Durante a senescência foliar, as paredes das células da camada de abscisão são 

digeridas, o que as tornam maleáveis e fracas. Eventualmente, as folhas desprendem-se 

das plantas na zona de abscisão como resultado do estresse nas paredes celulares 

enfraquecidas. Os níveis de auxinas são altos nas folhas jovens decrescendo de forma 

progressiva nas folhas maduras, sendo relativamente baixos em folhas senescentes, 

quando se inicia o processo de abscisão. Desta maneira, sugere-se que a auxina 

transportada a partir da lâmina foliar impede a abscisão e que a abscisão é desencadeada 

durante a senescência foliar, quando a auxina não está sendo produzida. 

O desenvolvimento do meristema floral depende da auxina transportada dos 

tecidos subapicais para esse meristema. Várias evidências sugerem que a auxina está 

envolvida na regulação do desenvolvimento do fruto. A auxina é produzida no pólen, no 

endosperma e no embrião de sementes em desenvolvimento e o estímulo inicial para o 

crescimento do fruto pode resultar da polinização. A polinização bem sucedida inicia o 

estabelecimento do fruto, sendo que após a fertilização, o crescimento do fruto depende 

da auxina produzida nas sementes em desenvolvimento. O endosperma pode contribuir 

com a auxina durante o estádio inicial do crescimento do fruto e o embrião em 

desenvolvimento pode ser a fonte principal de auxinas durante os estágios seguintes. 

As auxinas promovem a formação de raízes laterais e adventícias, por agir em 

grupos de células especiais do periciclo, estimulando-as a se dividirem. Essas células 

em divisão desenvolvem-se em meristema apical tanto nas raízes adventícias quanto nas 
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laterais. Em espécies ornamentais e hortícolas esse efeito tem sido primordial na 

propagação vegetativa de plantas por estaquia 

As primeiras aplicações das auxinas em plantas incluem o estabelecimento de 

frutos, o retardamento da senescência e da queda de folhas e frutos, a promoção do 

florescimento em abacaxi, a indução de frutos partenocárpicos, o raleio de frutos e o 

enraizamento de estacas para a propagação vegetal. Além destas aplicações, as auxinas 

são utilizadas como herbicidas. Os produtos químicos 2,4 – D e dicamba são as auxinas 

sintéticas mais utilizadas. As auxinas sintéticas são muito eficientes, pois não são 

metabolizadas tão rapidamente quanto ao AIA. O milho e outras monocotiledôneas 

podem rapidamente inativar auxinas sintéticas por conjugação. Todavia, essas auxinas 

são geralmente utilizadas para controle de invasoras dicotiledôneas em culturas de 

cereais e em gramados por jardineiros no controle de invasoras como dente-de-leão e 

margaridas. 

 

GIBERELINAS 

 

A aplicação de giberelinas promove o alongamento de entrenós em várias 

espécies, sendo esse efeito mais pronunciado em plantas anãs ou em plantas com 

crescimento em roseta. O GA3 exógeno provoca um excesso de alongamento do caule 

em plantas anãs, de modo que as plantas assemelham-se às variedades de porte mais 

elevado da mesma espécie (Figura 1). Associado a esse efeito há também uma 

diminuição na espessura do caule e no tamanho da folha, além da coloração verde clara 

do limbo foliar.  

Os efeitos observados por ação das giberelinas no crescimento de caules são 

devidos ao estímulo que as giberelinas promovem nas taxas de alongamento e divisão 

celular, efeitos esses devido ao aumento na extensibilidade das paredes celulares. 
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FIGURA 1: Ilustração de variedades de milho anão e normal tratadas e não tratadas com 

giberelina (GA1). 

 

Todavia, parece que este aumento não está relacionado com a acidificação de 

compartimentos das paredes celulares conforme demonstrado para as auxinas, pois 

nenhum processo de extrusão de prótons foi demonstrado com a aplicação de 

giberelinas exógenas. Por outro lado, as giberelinas nunca estão presentes em tecidos 

com ausência completa de auxinas, sendo que os efeitos da giberelina no crescimento 

podem ainda depender da acidificação do meio promovido pelas auxinas. Vários 

estudos sugerem que o alongamento do caule estimulado por giberelinas seja devido aos 

efeitos sobre a enzima xiloglucano endotransglicosilase (XET), que promove o aumento 

das proteínas expansinas nas paredes celulares, causando, portanto, o afrouxamento da 

parede celular. 

A aplicação de giberelina pode regular a juvenilidade em ambas as direções. Em 

algumas espécies de plantas, a giberelina provoca a reversão do estado do estado 

maduro para o juvenil. Por outro lado, plantas jovens de muitas espécies de coníferas 

poderão atingir a fase de maturidade mais precocemente. 

As giberelinas influenciam a iniciação floral, a determinação do sexo e 

promovem a frutificação. Em espécies da família curcubitaceae como abóbora, pepino e 

melancia, as giberelinas induzem o aparecimento de flores masculinas. 
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Efeitos também marcantes já evidenciados para as ações das giberelinas são 

sobre a germinação de sementes, mais especificamente, sobre a produção de -amilase 

na camada de aleurona de cereais. Os grãos de cereais podem ser divididos em três 

partes: o embrião diplóide, o endosperma triplóide e o pericarpo fusionado à testa (testa 

da semente-parede do fruto). A parte do embrião consiste no embrião propriamente dito, 

juntamente com seu órgão especializado em absorção, o escutelo, cujas funções são 

absorver as reservas solubilizadas do endosperma e transportar estas reservas ao 

embrião.  

O endosperma é composto de dois tecidos: o endosperma amiláceo, localizado 

centralmente e a camada de aleurona. O endosperma amiláceo, tipicamente um tecido 

morto na maturidade, consiste de células com paredes celulares delgadas, preenchidas 

com grãos de amido. A camada de aleurona que circunda o endosperma possui células 

com paredes celulares espessas e um grande número de vacúolos que armazenam 

proteínas, delimitadas por uma membrana única, os corpos protéicos. Esses corpos 

protéicos contêm fitina, uma mistura de sais de magnésio e potássio com o ácido mio-

inositol-hexafosfórico (ácido fítico). 

 Durante a germinação e o crescimento inicial da plântula, as reservas do 

endosperma são hidrolisadas por várias enzimas hidrolíticas e, os açúcares, aminoácidos 

e outros componentes são transportados para o embrião em crescimento. As duas 

principais enzimas relacionadas à degradação do amido são  e  amilase. A -amilase 

hidrolisa aleatoriamente um polímero de glicose que constitui o amido, produzindo 

oligossacarídeos que consistem de resíduos de glicose com ligações -1,4, enquanto que 

a -amilase degrada esses oligossacarídeos a partir das extremidades para produzir 

maltose, que é convertida em glicose através da enzima maltase. A -amilase é 

secretada no endosperma amiláceo pela camada de aleurona.  

A função da camada de aleurona parece ser a síntese e a secreção de enzimas 

hidrolíticas. Após a ocorrência desses eventos, as células da camada de aleurona entram 

em um processo de morte programada. Experimentos realizados na década de 1960 

demonstraram que a secreção de enzimas hidrolíticas pelas camadas de aleurona 

dependia da presença do embrião. Quando o embrião era removido não ocorria tal 

evento, porém se a metade de uma semente sem embrião fosse posicionada na 

proximidade de um embrião excisado, o amido era digerido, demonstrando a 

participação do embrião na atividade hidrolítica. O embrião produz uma substância que 
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se difunde e desencadeia a liberação de -amilase pela camada de aleurona. 

Posteriormente, foi descoberto que as giberelinas (GA3) poderiam substituir a presença 

do embrião no estímulo da degradação do amido.  

Quando as metades das sementes isentas de embrião foram incubadas em 

soluções contendo ácido giberélico, a secreção de -amilase no meio foi estimulada 

após um período de 8 horas em comparação as metades das sementes incubadas sem 

ácido giberélico. Dessa maneira, foi demonstrado que o embrião sintetiza e libera 

giberelinas, principalmente GA1 no endosperma durante a germinação. Assim o embrião 

de cereais regula a mobilização de suas próprias reservas por meio da secreção de 

giberelinas que estimulam a função hidrolítica da camada de aleurona, especialmente a 

produção e secreção de -amilase. 

A formação de frutos sem sementes dá se o nome de partenocarpia, sendo este, 

um dos principais efeitos das giberelinas. Durante a formação de frutos, as giberelinas 

ainda possibilitam o aumentar do comprimento do pedúnculo de uvas sem sementes, 

permitindo que as uvas cresçam mais pela diminuição da compactação, promovendo o 

alongamento do fruto e reduzindo substancialmente o número de sementes. 

Em frutos cítricos, as giberelinas retardam a senescência, prolongando o período 

de comercialização. Em estudos com limão Tayti, plantas tratadas com giberelinas 

retém seus frutos por mais de dois meses. As giberelinas são utilizadas para acelerar 

processo de maltagem da cerveja, maximizando a produção de enzimas hidrolíticas pela 

camada de aleurona.  

A aplicação de giberelinas em cana de açúcar provoca o aumento dos entrenós, 

incrementando a produção bruta da cana em cerca de duas toneladas por acre, durante o 

inverno. As giberelinas podem ser utilizadas no melhoramento vegetal, especialmente 

para a produção de flores masculinas em cucurbitáceas, estimulando o crescimento em 

plantas de beterraba e repolho.  

Em alguns casos, as giberelinas afetam a produção comercial de plantas 

ornamentais, influenciando a altura de plantas que em alguns casos pode ser desejável, 

em outros, indesejável. Nesse último caso, às vezes é necessária a utilização de 

inibidores de giberelinas como o ancimidol ou o paclobrutazol. Os inibidores de 

giberelinas também são utilizados para prevenir o acamamento e reduzir o tamanho de 

arbustos utilizados em margens de estradas e em arborização urbana. 
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CITOCININAS 

 

Como veremos a seguir, dentre os vários efeitos das citocininas no controle dos 

processos fisiológicos e bioquímicos do desenvolvimento vegetal, é na divisão celular o 

seu ponto principal de ação. A ação das citocininas na divisão acontece na regulação do 

ciclo celular e no controle das atividades das quinases dependentes de ciclina. Os níveis 

de citocininas são aumentados no final das fases S e G1 e na mitose propriamente dita. 

As células vegetais formam-se a partir de processos de divisão celular nos 

meristemas. Os processos de divisões celulares afetam profundamente o processo de 

cicatrização de tecidos vegetais e o processo de abscisão foliar. As lesões dos tecidos 

vegetais provocadas por acidentes mecânicos podem induzir a divisões celulares nos 

tecidos lesionados. Sob certas condições, células maduras e diferenciadas de tecidos 

intactos podem retomar a divisão celular. A zona de abscisão na base do pecíolo da 

folha é a região onde as células maduras do parênquima podem se dividir novamente 

após um período de inativação mitótica, formando uma camada de células relativamente 

frágil, onde pode ocorrer a abscisão. 

Em muitas espécies, células maduras do córtex e/ ou do floema retomam a 

divisão para formarem meristemas secundários, como o câmbio vascular. Mesmo em 

células altamente especializadas como as de fibras do floema e das células-guarda 

podem ser estimuladas pela lesão a se dividirem. A atividade mitótica induzida por 

lesões é normalmente auto-limitante, após poucas divisões, as células derivadas param 

de dividir e se rediferenciam. Entretanto, quando uma bactéria presente no solo, 

Agrobacterium tumesfaciens, invade a lesão ela pode ocasionar neoplasia, formação de 

tumor, devido a intensa divisão celular. 

As citocininas retardam a senescência foliar, que é um processo de 

envelhecimento programado que leva a morte do vegetal. Em estudos com folhas 

destacadas de videira, observou-se que a cinetina quando pulverizada em plantas 

intactas, se apenas uma folha é tratada, esta permanece verde, enquanto as demais folhas 

de idade semelhante tenham tornam-se amareladas, sofrendo abscisão posteriormente. 

Estudos em folhas destacadas têm revelado que os níveis de clorofilas, RNA, lipídeos e 

proteínas diminuem rapidamente.  

A aplicação de citocininas numa única folha de plantas intactas mostra o seu 

efeito mobilizador tanto na integridade molecular como estrutural das células e tecidos, 
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fato esse comprovado pela manutenção da coloração verde dessa folha em relação a 

uma folha não tratada que se torna progressivamente amarelada.  

Em folhas e cotilédones ocorrem o crescimento das células, enquanto nas raízes 

e caules, há inibição do crescimento. Os mecanismos de ação das citocininas 

encontram-se em fase de estudos. 

Um dos principais determinantes da forma vegetal é o grau de dominância 

apical. As plantas com forte dominância apical como o milho, apresentam um único 

eixo de crescimento com poucas ramificações laterais. Por outro lado, em plantas 

arbustivas ocorre o crescimento de muitas gemas laterais. Embora a dominância apical 

possa ser determinada inicialmente pela auxina, estudos mostram que as citocininas 

desempenham um papel crucial no crescimento de gemas laterais, estando essas 

envolvidas na liberação das gemas axilares da dominância apical. 

No crescimento correlativo, as citocininas agem em associação com as auxinas, 

controlando o desenvolvimento de brotações ou ramos e raízes de tal maneira que 

baixas relações de C: A promovem a formação de raízes, enquanto altas relações 

promovem a formação de ramos. 

As citocininas agem no controle da mobilização de reservas das sementes, 

promovendo a síntese ou aumentando a atividade de enzimas hidrolíticas. Existem casos 

em que elas agem na quebra de dormência das sementes e de gemas. As citocininas 

parecem mediar muitos processos estimulados pela luz, incluindo diferenciação de 

cloroplastos e a expansão de folhas e cotilédones.   

Embora as citocininas tenham sido descobertas como fatores de divisão celular, 

elas podem estimular ou inibir uma variedade de processos fisiológicos, metabólicos, 

bioquímicos no contexto do desenvolvimento. Em adição aos efeitos já discutidos, as 

citocininas regulam a morfogênese da parte aérea e das raízes, além de interagirem com 

as auxinas no controle do ciclo celular. 

 

ETILENO 

 

Nos últimos anos, uma atenção cada vez maior tem sido dirigida às substâncias 

naturais que aceleram a maturação. A principal delas é o etileno, gás produzido pela 

combustão incompleta de hidrocarbonetos. Ele é produzido em diversas partes da planta 

e é distribuído, provavelmente por difusão, no espaço intercelular.  
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Na fase final do desenvolvimento do fruto da planta, ocorre a maturidade 

fisiológica. A continuação do desenvolvimento do fruto ou maturação, que o torna 

comestível para o ser humano, pode ocorrer depois de sua separação da planta. O etileno 

é considerado tanto o hormônio que inicia a maturação como o produto desse processo. 

O início da produção de etileno seria parte indispensável do processo de 

maturação. Após esse início, a produção autocatalítica do gás teria como objetivo 

acelerar e tornar mais uniforme a maturação dos frutos climatérios. A banana é um dos 

exemplos mais comuns dentre os diversos frutos climatérios.  

O amadurecimento dos frutos refere-se a mudanças físico-químicas que os 

tornam aptos ao consumo. Tais mudanças incluem caracteristicamente o amolecimento 

do fruto, devido a quebra enzimática das paredes celulares, a hidrólise do amido, o 

acúmulo dos açúcares e ao desaparecimento de ácidos orgânicos e compostos fenólicos, 

incluindo os taninos. Sob uma perspectiva da planta, o amadurecimento do fruto indica 

que as sementes já estão prontas para serem dispersas. Devido a sua grande importância 

para a agricultura, a maioria dos estudos sobre amadurecimento de frutos tem enfocado 

os frutos comestíveis. 

Na maturação de banana, um fruto climatério, tem sido usado Azetil, um 

composto constituído por 5% de etileno e 95% de nitrogênio, o qual é aplicado na 

proporção de 2% da câmara.  A banana é imersa em uma solução de etileno ou exposta 

ao próprio gás, para que a maturação seja padronizada. No último estágio, estão sendo 

testadas também as embalagens em que as frutas são transportadas, como caixas 

forradas com filmes flexíveis (plásticos de diferentes espessuras), com ou sem cristais 

incrustados, que absorvem o etileno liberado pela fruta, retardando o processo de 

amadurecimento. 

A senescência é um processo geneticamente programado que afeta todos os 

tecidos vegetais. Várias evidências fisiológicas sustentam o papel do etileno e das 

citocininas no controle da senescência foliar. Aplicações exógenas de etileno aceleram a 

senescência foliar, enquanto que o tratamento com citocininas exógenas retarda a 

senescência. 

O aumento na produção de etileno está associado a perda de clorofilas e ao 

desaparecimento gradual da cor que são aspectos característicos da senescência de 

folhas e flores. Os inibidores da síntese de etileno retardam a senescência foliar. Todos 

esses estudos sugerem que a senescência é regulada pelo balanço entre etileno e 

citocinina. Além disso, o ácido abscísico tem sido envolvido no controle da senescência 
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foliar. Nas folhas, o etileno estimula a síntese e atividade de enzimas hidrolíticas que 

participam de alterações estruturais associadas à abscisão (queda). 

A senescência ou degradação final é a parte terminal da maturação. Nos frutos 

que apresentam, durante a maturação, o padrão climatério de respiração, o pico 

respiratório ou climatério separa o fim do desenvolvimento e o início da senescência.  

A queda de folhas e de flores é o resultado do enfraquecimento das paredes celulares da 

camada de abscisão devido a atividade de enzimas como celulase e poligalacturonase 

que agem no metabolismo da parede celular, tornando-as frouxas.  

Embora seja em geral inibidor da floração em várias espécies, o etileno induz a 

sincronização da florada em abacaxi e em manga. Em espécies monóicas, o etileno pode 

alterar o sexo das flores em desenvolvimento, como por exemplo, em pepino, que 

promove o aparecimento de flores femininas.  

Em algumas espécies, o etileno apresenta a capacidade de quebrar a dormência e 

iniciar a germinação de sementes, como em cereais e ainda, quebrar a dormência de 

gemas de certas espécies como ocorrem em batata e outros tubérculos. 

Em algumas espécies como arroz irrigado e Nymphoides peltata, o etileno induz 

o alongamento de caule e pecíolos, permitindo que folhas e ramos permaneçam fora da 

água. O etileno é um regulador positivo na diferenciação de raízes adventícias em 

folhas, caules e pêlos radiculares. Esse efeito pode ser visto em plantas de Arabidopsis 

thalliana.  

A epinastia é um tipo de crescimento diferencial que ocorre em folhas e caules, 

causando uma curvatura do limbo foliar para baixo ou o crescimento tortuoso dos 

caules. Particularmente, no caso das folhas, a epinastia é causada por um diferencial na 

concentração de etileno entre as epidermes adaxial e abaxial do limbo foliar. 

 

ÁCIDO ABSCÍSICO 

 

A queda das folhas de uma planta decídua pode ocorrer em resposta a sinais do 

meio ambiente, tais como dias curtos ou baixas temperaturas no outono, ou devido a 

condições adversas ao desenvolvimento vegetal que favorecem a síntese de ácido 

abscísico. A folha jovem tem a capacidade de sintetizar níveis de auxinas relativamente 

altos durante a senescência, enquanto reduz drasticamente a medida limbo foliar fica 

mais velho. Esta situação faz com que haja o rompimento do pecíolo na camada de 

abscisão. Durante a senescência, ao mesmo tempo em que diminui o fluxo de auxinas 
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no pecíolo, ocorre um aumento na produção de etileno na região de abscisão. A queda 

no nível de auxinas torna aparentemente as células da região de abscisão mais sensíveis 

à ação do etileno.  

O etileno também inibe o transporte de auxinas no pecíolo e provoca a síntese e 

o transporte de enzimas que atuam na parede celular (celulases) e na lamela média 

(pectinases). A dissolução parcial ou total da parede celular e da lamela média torna a 

região de abscisão enfraquecida, do ponto de vista mecânico. Basta neste momento um 

vento moderado para causar a quebra do feixe vascular e completar a separação da folha 

do restante da planta. A abscisão de frutos é muito semelhante à abscisão foliar, 

somente que nos frutos e em algumas folhas ocorre, antes da abscisão, um aumento no 

nível de ácido abscísico. Este hormônio vegetal poderia promover a síntese de etileno e, 

possivelmente, a síntese das enzimas que atuam na parede celular e lamela média. 

Como pode ser visto, o ABA, etileno e auxina são hormônios que interagem no controle 

de alguns processos do desenvolvimento. 

Sob condições de estresse hídrico, por exemplo, as plantas são sinalizadas a 

produzirem ABA no sistema radicular, transportando-o através do xilema até as folhas, 

estimulando o fechamento dos estômatos e conseqüente redução da transpiração. Por 

uma ação localizada em nível de membrana plasmática, ele inibe a atividade da ATPase, 

impedindo a entrada de K+ e a saída de prótons H+. 

Em muitas espécies, ao final do processo de maturação das sementes elas 

acumulam quantidades significativas de ABA, coincidindo com a queda nos níveis de 

giberelinas e de auxinas. Logo, essas sementes adquirem dormência fisiológica, sendo 

esta removida pela embebição das sementes em soluções de giberelinas, sendo mais 

efetivas as GA4 e GA7. Por outro lado, sementes deficientes em ABA, como por 

exemplo em mutantes de tomate, as sementes geralmente germinam precocemente 

dentro do próprio fruto, fenômeno conhecido por viviparidade. Embora pouco se saiba 

com relação ao papel do ABA nas gemas, esse ácido é um dos inibidores que se 

acumulam em gemas dormentes de espécies lenhosas de clima temperado.   

O ABA regula a expressão dos genes de várias proteínas durante o 

desenvolvimento da semente e o estresse hídrico, incluindo a família LEA, proteases e 

chaperonas que protegem as estruturas e propriedades das membranas, conferindo 

tolerância do embrião à dessecação. Além disso, o ABA inibe a expressão de genes 

induzidos pelo GA, como a síntese do GA-MYB e a  amilase da camada de aleurona 
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em cevada e de outras enzimas hidrolíticas fundamentais na mobilização de reservas do 

endosperma durante a germinação de sementes. 
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3. MORFOGÊNESE E EMBRIOGÊNESE 

  

3.1 Crescimento, Diferenciação e Morfogênese 

 

O desenvolvimento de uma planta requer uma sequência de eventos que deve 

ocorrer de forma precisa e ordenada. A partir de um zigoto, os processos de 

crescimento, diferenciação e morfogênese, operando conjuntamente, irão produzir um 

indivíduo adulto. A planta adulta poderá, então, florescer, produzir frutos com 

sementes, senescer e, eventualmente, morrer. Todos estes eventos constituem o 

desenvolvimento da planta. O entendimento do desenvolvimento e dos fatores que o 

controlam (fatores ambientais, fatores endógenos, etc.) é um dos principais objetivos da 

Fisiologia Vegetal. 

O crescimento é um termo quantitativo, relacionado a mudanças de tamanho e, 

ou massa. Em muitos estudos é importante medir o crescimento e, teoricamente, isto 

pode ser feito acompanhando-se o aumento em volume, massa, número de células, 

quantidade de protoplasto, além do aumento em complexidade. No entanto, em plantas, 

o crescimento é avaliado principalmente por aumento em tamanho ou em massa. 

Aumentos em tamanho são frequentemente obtidos pela medição da expansão em uma 

única direção, tais como altura e diâmetro de caules, ou área das folhas. Aumentos em 

massa são freqüentemente obtidos, colhendo-se as plantas e pesando-as rapidamente. 

Neste caso, obtém-se a produção de matéria fresca, o qual é bastante variável por que 

depende do “status” hídrico da planta.  

Em muitos casos, particularmente quando estamos interessados na produtividade 

da planta, é preferível utilizar a matéria seca para avaliação do crescimento. A matéria 

seca é geralmente obtida, pesando-se as plantas ou parte delas após secagem da matéria 

fresca em estufa de circulação forçada de ar (60 a 80 ºC), durante um período de 24 a 48 

horas. Um caso interessante de crescimento é o de sementes germinando em água e 

mantidas em escuro total. Neste caso, observam-se aumentos em tamanho e matéria 

fresca e decréscimo na matéria seca total, devido à perda de CO2 na respiração (perdas 

que ocorrem durante a degradação das reservas). Embora a matéria seca total da 

plântula crescendo no escuro seja menor que da semente original, as partes em 

crescimento (caules e raízes) aumentam em matéria seca devido à importação das 

reservas estocadas nas sementes.  
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Além do crescimento absoluto (aumento em altura ou massa em função do 

tempo) pode-se calcular também, o crescimento relativo, o qual representa o 

crescimento por unidade de tempo, expresso em uma base comum (massa inicial, área 

inicial, comprimento inicial). Por exemplo, se tivermos duas folhas, uma com 5 e outra 

com 50 cm2 de área, e as duas tiverem crescido 2,0 cm2/dia. Neste caso, podemos 

afirmar que o crescimento absoluto de ambas as folhas foi o mesmo (2,0 cm2 /dia). Mas 

a folha inicialmente menor teve um crescimento relativo dez vezes maior do que a folha 

que tinha inicialmente uma área de 50 cm2. 

A taxa de crescimento relativo (TCR) pode ser obtida pela seguinte fórmula:  

 

TCR = LnP2 - LnP1 t2 - t1 

 

Em que, Ln é o logaritmo natural; P2 e P1 representam os parâmetros de 

crescimento (massa da matéria seca, altura, etc.) obtidos nos tempos t2 (tempo final) e 

t1 (tempo inicial), respectivamente.  

Diferenciação é um termo qualitativo, que reflete um processo de especialização 

celular. A diferenciação ocorre quando uma célula em divisão produz duas novas 

células que serão destinadas a assumir diferentes características anatômicas e diferentes 

funções. Por exemplo, nos estádios iniciais de desenvolvimento da plântula, a divisão 

do zigoto produz células que produzirão as raízes e outras que darão origem à parte 

aérea.  

Células não especializadas de parênquima se diferenciam e produzem vasos do 

xilema e elementos crivados do floema, cada tipo com sua morfologia distinta e funções 

especializadas. Em muitos casos, uma célula madura (diferenciada ou especializada), 

poderá ser estimulada a funcionar como uma célula meristemática. Isto é conhecido 

como desdiferenciação. Em cultura de tecidos, uma célula madura (célula viva contendo 

o núcleo) poderá originar uma planta inteira. Esta habilidade para desdiferenciar-se 

demonstra que células diferenciadas (maduras) retém toda a informação genética 

requerida para o desenvolvimento de uma planta inteira, uma propriedade conhecida 

como totipotência. Isto é bastante útil na cultura de tecidos e permite a obtenção dos 

clones. Obs: Esta separação é artificial, porque as células se diferenciam enquanto 

crescem.  

O termo DESENVOLVIMENTO deve ser aplicado em um sentido mais amplo, 

significando a soma dos processos de crescimento e diferenciação. Ele refere-se ao 
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conjunto de mudanças que um organismo experimenta ao longo de seu ciclo, desde a 

germinação da semente, passando pela maturação e florescimento e, finalmente, 

chegando à senescência. O termo desenvolvimento aplica-se também para células, 

tecidos e órgãos. O desenvolvimento também se manifesta em nível subcelular e 

bioquímico, tais como ocorre quando folhas mantidas no escuro são transferidas para a 

luz (neste caso desenvolvem-se os cloroplastos e as enzimas da fotossíntese tornam-se 

ativas).  

O desenvolvimento se aplica, também, às mudanças na forma do organismo ou 

órgão, tal como ocorre durante a transição da fase vegetativa (desenvolvimento 

vegetativo) para a reprodutiva (desenvolvimento reprodutivo ou florescimento) ou 

durante o desenvolvimento de uma folha a partir de um primórdio foliar.  

Neste caso, é comum se referir ao termo MORFOGÊNESE (do grego, “morfo", 

forma, e “gênesis”, origem), o qual refere-se à aparência ou desenvolvimento estrutural 

da planta (formação dos diferentes órgãos).  

A EMBRIOGÊNESE pode ser definida como a parte do desenvolvimento da 

planta que ocorre no saco embrionário do óvulo ou da semente imatura (Figura 2). 

Durante a embriogênese, alguns aspectos básicos do corpo primário da planta são 

estabelecidos em uma forma rudimentar (se formam o eixo embrionário e um ou dois 

cotilédones). O eixo embrionário contém os meristemas que irão originar o corpo da 

planta após a germinação.  

 

Figura 2 – Os padrões axial e radial de tecidos são estabelecidos durante a 

embriogênese. 
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Padrões de Crescimento e Desenvolvimento 

Embora uma grande variedade de formas vegetais seja produzida pelo 

crescimento e desenvolvimento (existem cerca de 285 mil espécies diferentes), todas 

elas estão associadas a três simples eventos ao nível celular. O primeiro é a divisão 

celular, no qual uma célula madura se divide em duas células filhas que, em muitos 

casos, são diferentes uma da outra. O segundo evento é a expansão celular, no qual uma 

ou ambas células filhas aumentam de volume. O terceiro evento é a diferenciação 

celular, no qual a célula tendo alcançado o seu volume final, torna-se especializada para 

executar uma determinada função.  

As diferentes maneiras pelas quais as células se dividem, crescem e se 

especializam, produzem as diferentes espécies vegetais e os diferentes tipos de tecidos e 

órgãos na planta. A divisão celular consiste de algumas etapas que constituem o Ciclo 

Celular. O ciclo celular consiste de uma série de eventos relacionados com o tempo de 

replicação do DNA em relação à divisão nuclear (Figura 3). As fases do ciclo são: 

mitose; período de crescimento da célula (G1); período de replicação do DNA (S); 

segundo período de crescimento da célula, quando ela se prepara para a divisão (G2); 

mitose.  

 

Figura 3 – Um diagrama geral do ciclo celular. 

 

Após a mitose e a citocinese, uma das células filhas poderá não continuar no 

ciclo e, ao invés de se dividir, irá se expandir e se diferenciar. Como o diagrama ilustra, 
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células diferenciadas de plantas podem algumas vezes entrar novamente no ciclo, um 

processo conhecido como desdiferenciação (já discutido anteriormente). Esta célula 

desdiferenciada ganha novamente a habilidade para se dividir, ou seja, ela se torna 

novamente uma célula meristemática. A célula pode se dividir em diferentes planos. 

Este processo de divisão celular (citocinese) começa com a produção da placa celular, a 

qual surge pela fusão de centenas de vesículas, contendo polissacarídeos (como as 

pectinas e hemiceluloses), provenientes do complexo de Golgi. Estas vesículas se 

fundem nos dois lados da placa celular, liberando o seu conteúdo para formar a lamela 

média e parede primária e a junção das membranas das vesículas produzem as novas 

membranas das células filhas (Figura 4).  

 

Figura 4 – Esquema mostrando as divisões periclinais e anticlinais no ápice da 

parte aérea.  

 

Subsequentemente, a formação da parede celular primária de cada célula filha 

ocorre, em parte, pela fusão de outras vesículas do complexo de Golgi, as quais contém 

outros polissacarídeos (hemiceluloses). Os microtúbulos parecem guiar as vesículas 

para formar a placa celular durante a citocinese. Quando a nova parede (que se forma na 

placa celular) entre as células filhas está em um plano aproximadamente paralelo à 

superfície da planta, a divisão é dita periclinal. Alternativamente, se a nova parede é 

formada perpendicularmente à superfície, a divisão é anticlinal (Figura 4). 

 Não somente a direção da divisão celular é determinante para a formação das 

várias estruturas. A direção do crescimento celular também é crítico. O crescimento 

celular depende da absorção de água, como será mostrado posteriormente. Em órgãos 

com formatos alongados, como caules e raízes, o processo de crescimento ocorre 

principalmente em uma determinada direção. Neste caso, nos referimos ao alongamento 

celular. É claro, as novas células formadas pela divisão crescem normalmente nas três 
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dimensões, porém nos caules e raízes o crescimento torna-se um “alongamento”. Isto 

ocorre também nas folhas de gramineas. 

 Por que uma célula alonga principalmente em uma dimensão e não se expande 

igualmente em todas as direções?  A parede primária de células em crescimento consiste 

de microfibrilas de celulose que formam uma matriz semicristalina com polissacarídeos 

não celulósicos (hemiceluloses) embebida em uma matriz de gel (pectinas) e algumas 

proteínas.  

Se a orientação das novas microfibrilas é ao acaso, o crescimento tende a ser 

igual em todas as direções (como é o caso de frutos frescos e células do mesofilo 

esponjoso). Em muitos casos, no entanto, a orientação das microfibrilas não é 

completamente ao acaso, ocorrendo predominantemente ao longo de um eixo. O 

crescimento é, então, favorecido na direção perpendicular a este eixo, produzindo o 

alongamento de raízes, caules e pecíolos (Figura 5). Os microtúbulos parecem guiar o 

processo de deposição e orientação das microfibrilas de celulose.  

 

 

Figura 5 – A orientação das microfibrilas de celulose durante o alongamento 

celular.  

 

Quando a orientação é ao acaso (A) as células crescem igualmente em todas as 

direções. Quando as microfibrilas são orientadas transversalmente (B) o crescimento 

ocorre longitudinalmente.  



32 

 

Como a célula é a unidade básica da vida, pode-se dizer que o crescimento do 

organismo reflete o crescimento de suas células individuais. Assim, antes de 

entendermos como o organismo cresce torna-se necessário conhecermos como as 

células crescem. O crescimento como um aumento irreversível em tamanho (volume) ou 

em massa. Visto que a maioria do volume da célula é ocupado por água, pode-se admitir 

que para uma célula aumentar seu volume ela precisa absorver água. Caso uma célula 

não possa absorver água ela não poderá crescer.  

Por exemplo, se colocamos uma célula em uma solução isotônica ela não 

apresenta absorção líquida de água e não se expande. Uma célula poderá aumentar seu 

volume se colocada em uma solução hipotônica ou em água pura (estas soluções 

apresentam potencial hídrico maior do que o da célula). Assim, nós podemos concluir 

que a força para a expansão celular é a absorção de água. A absorção de água pelas 

células ocorre por osmose. A maior concentração de solutos dentro da célula decresce o 

seu potencial osmótico e consequentemente o seu potencial hídrico, permitindo a 

entrada de água na célula.  

A entrada de água na célula produz uma pressão interna, conhecida como 

pressão ou potencial de turgescência (P ou ΨP), a qual expande o protoplasto contra a 

parede celular (Figura 6). Para resistir a tal pressão, a parede celular precisa ser rígida o 

que pode restringir o crescimento da célula. Nós podemos então admitir que para que 

ocorra o crescimento da célula, a rigidez da parede celular deve ser de alguma maneira 

modificada. Vale lembrar que as células em crescimento possuem apenas parede 

primária.  

 

 

Figura 6 – Um modelo mecânico do crescimento da parede celular. 

 

Visto que a expansão requer um aumento em volume, então, a expansão celular 

também requer um aumento na superfície da parede celular, ou seja, a extensão da 

parede (Figura 6). Os pesquisadores sabem que a extensão da parede é impulsionada 
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pela pressão de turgescência e isto tem sido demonstrado empiricamente. Por exemplo, 

quando a pressão de turgescência é reduzida, a taxa de expansão celular também 

declina. Além disso, a extensão da parede e o crescimento celular não ocorrem em 

células com pressão de turgescência igual a 183 zero (plasmólise incipiente) ou menor 

que zero (plasmólise), mesmo que a célula permaneça metabolicamente ativa e que os 

estímulos de crescimento estejam presentes.  

James Lockhart resumiu a interdependência entre a extensão da parede e a 

pressão de turgescência, com a seguinte equação:  

 

dV/dt = m (P - Y) 

 

 Em que, dV/dt é a mudança de volume no tempo; m representa a extensibilidade 

da parede celular; P (ou Ψp) representa a pressão de turgescência e Y representa o valor 

de pressão de turgescência limite para que a parede se distenda. Em resumo, a expansão 

celular segue as seguintes etapas:  

• A entrada de água na célula provoca aumento no ψp; 

 • Quando o valor de ψp (P) é superior a Y, a parede celular se distende; 

 • Se a parede celular se distende, a célula aumenta de volume, o ψp diminui e, 

consequentemente, o seu ψw também diminui. 

 • Esta redução no potencial hídrico (ψw) permitirá nova entrada de água, e o 

ciclo continua, até a célula atingir o seu crescimento final.  

 

Locais de Crescimento na Planta  

O crescimento das plantas é concentrado em regiões de divisão celular 

conhecidas como MERISTEMAS. Praticamente, todas as divisões nucleares (mitoses) e 

todas as divisões celulares (citocineses) ocorrem nas regiões meristemáticas. Após a 

divisão celular algumas células permanecem como células meristemáticas e outras se 

expandem (zona de alongamento) e produzem o crescimento do órgão. Estes 

meristemas se classificam como:  

• Meristemas Apicais – Encontrados nos ápices e ramificações (meristemas 

axilares e das raízes laterais) de caules e raízes – PRODUZEM O CRESCIMENTO EM 

EXTENSÃO.  
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• Meristemas Intercalares – Encontrados entre tecidos maduros ou diferenciados 

(por exemplo, acima do nó no colmo e na base da folha de milho) – PRODUZEM O 

CRESCIMENTO EM EXTENSÃO. 

 • Meristemas Laterais – Situados paralelamente ao eixo do órgão em que se 

encontram – PRODUZEM O CRESCIMENTO EM DIÂMETRO. 

QUANTO À ORIGEM   

 Meristemas Primários – Se desenvolvem de células embrionárias (Apicais). 

PRODUZEM O CORPO PRIMÁRIO DAS PLANTAS (Tabela 1)  

 Meristemas Secundários – Se desenvolvem de células maduras diferenciadas, 

meristemas laterais – câmbio vascular e felogênio que produzem o crescimento 

secundário ou em diâmetro. E os meristemas intercalares, axilares e das raízes 

laterais. (Tabela 1)  

 

Tabela 1 - Corpos primários e secundários de raízes e de caules, da superfície para o 

centro 

 

 

 O Crescimento Secundário é característico de DICOTILEDÔNEAS E 

GIMNOSPERMAS. Certas MONOCOTILEDÔNEAS (Palmae), exibem considerável 

espessamento, resultante da atividade de um meristema lateral especial. Porém, estas 

plantas nunca alcançam o diâmetro de árvores DICOTILEDÔNEAS adultas.  
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EMBRIOGÊNESE 

 

Estágios de Crescimento 

O processo de embriogênese define a formação do embrião e seu 

estabelecimento iniciando com a divisão do zigoto no interior do saco embrionário.  

Com essa divisão assimétrica a polaridade, divisão do embrião em pólo superior 

(Calazal – dá origem a maior parte do embrião) e pólo inferior (Micropilar- 

produz suspensor) é estabelecida. A importância da polaridade é definida, uma vez que 

ela fixa o eixo estrutural do corpo vegetativo. Enquanto que a embriogênese somática 

está relacionada ao processo de formação do embrião a partir de céulas somáticas, sem a 

fusão de gametas. 

Dessa forma por meio de divisões ordenadas e sucessivas, o embrião se 

diferencia em suspensor e embrião propriamente dito. Nesse momento o embrião inicia 

o estágio globular em que possui uma forma esférica e é sustentado pelo suspensor, 

estrutura que lhe confere nutrição. A protoderme (futura epiderme) também começa a se 

definir sendo originada do meristema apical, um meristema que normalmente está em 

constantes divisões e por isso não possui células diferenciadas. 

Posteriormente no estágio cordiforme, caracterizado pela presença de 

cotilédones, estruturas que possuirão um papel decisivo na nutrição do embrião, ocorre 

o aparecimento dos demais meristemas primários (Procâmbio e meristema fundamental) 

O procâmbio originará os tecidos de condução, ou seja, xilema e floema e por isso é 

encontrado no centro, já o meristema fundamental dará origem aos tecidos do sistema 

fundamental (Parênquima, colênquima e esclerênquima) que atuam em diferentes 

funções no corpo vegetal, tais como reações, preenchimento e sustentação (Figura 7). 
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Figura 7 – Desenvolvimento embrionário vegetal. 

 

Esse estágio cordiforme é assim denominado pelo aparecimento dos cotilédones 

conferindo ao embrião um aspecto bilobado, entretanto no caso do desenvolvimento 

embrionário de monocotiledôneas, que possuem apenas um cotilédone, esse embrião 

possui uma forma cilíndrica. 

O último estágio da embriogênese, denominado estágio de torpedo, é 

caracterizado pelos cotilédones assumindo a maior parte do espaço em curvatura. Nesse 

estágio o suspensor também cai, dando lugar a micrópila, local no qual água e oxigênio 

podem entrar na semente permitindo a germinação. 

Assim o embrião e seus tecidos primários foram formados. Suas células iniciam 

agora o processo de diferenciação e o crescimento e desenvolvimento ocorrerá por meio 

de divisões e especializações das células e tecidos que formarão suas estruturas, isso 

mediante a nutrição pelo endosperma, via ou não cotilédone. 
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Crescimento de órgãos da Planta 

Raízes  

Na maioria das espécies, a germinação da semente termina com a emergência da 

radícula através do tegumento da semente. Após a emergência, o crescimento de raízes 

primárias de plântulas depende da atividade dos meristemas apicais. Na região apical 

das raízes é possível observar três regiões distintas (Figura 8): a zona meristemática, a 

zona de alongamento e a zona de maturação.  

 

 

Figura 8 – Diagrama de uma raiz primária mostrando a coifa, zona 

meristemática, zona de alongamento, zona de maturação e o aparecimento de raízes 

laterais.  

 

Abaixo da zona meristemática encontra-se uma região conhecida como coifa, a 

qual protege o meristema e parece ser fundamental na percepção da gravidade 

(gravitropismo). Na coifa ocorre a produção de mucilagem que parece evitar a 
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dessecação do ápice radicular. Na zona meristemática propriamente dita, encontra-se 

um centro quiescente (local de pouca divisão celular) logo acima da coifa. Mais acima 

do centro quiescente tem outra região de rápida divisão celular. As células produzidas 

pela divisão neste meristema desenvolvem-se em epiderme, córtex, endoderme, 

periciclo, floema e xilema (corpo primário).  

Na região de alongamento ocorre a formação da endoderme, com as estrias de 

Caspary. Em seção transversal observa-se que a endoderme divide a raiz em duas 

partes: o córtex para fora e o cilindro central para dentro. O cilindro central contém os 

tecidos vasculares: floema (transporta metabólitos da parte aérea para as raízes) e 

xilema (transporta água e solutos para a parte aérea).  

É interessante notar que o floema se desenvolve antes do xilema, o que pode ser 

fundamental para “alimentar” o ápice, favorecendo o crescimento da raiz. Os pêlos 

radiculares, que são extensões das células da epiderme da raiz, aparecem na zona de 

maturação, e aumentam grandemente a superfície para absorção de água e nutrientes.  É, 

também, na zona de maturação que o xilema apresenta-se mais desenvolvido, com 

capacidade para transportar quantidades substanciais de água e de solutos para a parte 

aérea.  

O desenvolvimento do sistema radicular também depende da formação de raízes 

laterais. Estas raízes laterais aparecem, geralmente, a partir de uma certa distância do 

ápice da raiz principal, variando de alguns milímetros até poucos centímetros (Figura 8). 

Elas se originam no periciclo e crescem atravessando o córtex e a epiderme. A expansão 

das raízes laterais depende da atividade de um meristema apical semelhante aos 

observados nas demais raízes. Além da atividade do meristema apical, o 

desenvolvimento do sistema radicular de gimnospermas e de dicotiledôneas depende, 

também, da atividade de meristemas laterais. Estes meristemas são o câmbio vascular e 

o felogênio, os quais vão produzir o crescimento em diâmetro das raízes.  

A tabela 1 mostra as diferenças entre raízes com crescimento primário e com 

crescimento secundário. Muitas monocotiledôneas não formam câmbio vascular, e o 

pequeno crescimento radial de suas raízes deve-se ao aumento em diâmetro de células 

não meristemáticas.  

 

Caules 

O meristema apical da parte aérea forma-se no embrião e é responsável pela 

formação de novas folhas, ramos e partes florais. A estrutura básica do ápice da parte 
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aérea é similar na maioria das plantas superiores, tanto nas Angiospermas como nas 

Gimnospermas (Figura 9).  

 

Figura 9 – Seção longitudinal de um ápice da parte aérea. 

 

Em caules em crescimento, a região de divisão celular é mais afastada do ápice 

do que nas raízes. Em muitas gimnospermas e em dicotiledôneas, algumas células se 

dividem e se alongam alguns centímetros abaixo do ápice. Em gramineas, a atividade 

meristemática fica restrita à região na base de cada entrenó, justamente acima do nó. 

Esta região meristemática é conhecida como meristema intercalar.  

Cada entrenó consiste de células maduras na sua parte superior e de células 

jovens próximas da base, derivadas do meristema intercalar. De forma semelhante às 

raízes, os caules de muitas plantas (principalmente árvores e arbustos de gimnospermas 

e de dicotiledôneas) apresentam crescimento em diâmetro devido à ação dos meristemas 

laterais. Os corpos primário e secundário de caules são mostrados na tabela 1. 

  

Folhas 

O primeiro passo no desenvolvimento de folhas de gimnospermas e de 

angiospermas consiste, usualmente, da divisão de uma das três camadas externas de 

células próximas à superfície do ápice caulinar (Figura 9). Divisões periclinais, seguidas 

do crescimento das células filhas, produzem uma protuberância que é o primórdio foliar, 

enquanto que as divisões anticlinais aumentam a área superficial do primórdio (ver 

Figura 4). A forma do primórdio foliar é produzida pela magnitude e direção de suas 
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divisões e expansões celulares. Em geral, o primórdio aparece longo e fino quando a 

maioria das divisões é periclinal (Figura 9).  

Quando a maioria das divisões é anticlinal, o órgão jovem é curto e largo. O 

primórdio foliar não se desenvolve ao acaso em torno do ápice da parte aérea. Na 

realidade, cada espécie apresenta um arranjo típico de suas folhas em torno dos ramos, 

ou filotaxia, podendo as folhas serem distribuídas de forma oposta, alternada, etc. O 

subseqüente desenvolvimento da folha é altamente variável, como mostrado pela grande 

variedade de formas de folhas encontradas nas plantas. 

A expansão inicial do primórdio ocorre por divisões periclinais e anticlinais. 

Posteriormente, quando a folha atinge alguns milímetros de comprimento, a atividade 

de meristemas especiais determina o crescimento e a forma final da folha. Em 

gramíneas, um meristema localizado na base da folha (que é um tipo de meristema 

intercalar) vai produzindo novas células que se alongam e produzem as folhas 

lanceoladas características destas espécies. 

  Nestas folhas, a parte mais velha fica no ápice e a parte mais jovem na base, ou 

seja, próximo ao meristema. Esse meristema permanece potencialmente ativo por 

longos períodos, mesmo após a maturação da folha. Ele pode ser estimulado pela 

desfolhação causada pelos animais ou por máquinas cortadeiras.  

Em folhas de dicotiledôneas, o processo de divisão celular é paralisado bem 

antes da folha atingir o seu completo crescimento, freqüentemente quando ela está com 

metade ou menos do seu tamanho final. Por exemplo, em folhas primárias de feijão, a 

divisão celular se completa quando a folha tem alcançado menos de um quinto de sua 

área final, indicando que 80% da expansão foliar é causada somente pelo crescimento 

de células previamente formadas. Este crescimento ocorre em toda a área da folha, 

porém de maneira não uniforme. Isto também é verificado em muitas outras 

dicotiledôneas. Em geral, as células em folhas jovens são relativamente compactas. 

Quando a folha se expande, as células do mesofilo param de crescer antes das 

células da epiderme. O crescimento posterior das células da epiderme provoca a 

separação das células do mesofilo, produzindo um grande volume de espaços 

intercelulares nos tecidos fotossintéticos.  
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Exercício 

1. O que você entende por crescimento, diferenciação e morfogênese?  

2. O que você entende por desenvolvimento e o que significa desenvolvimento 

vegetativo e desenvolvimento reprodutivo?  

3. Como podemos avaliar (medir) o crescimento vegetal?  

4. Quais são as etapas no crescimento e desenvolvimento de uma célula vegetal?  

5. Explique, em termos físicos, o processo de expansão celular.  

6. Quais são os locais de crescimento nas plantas? Explique, resumidamente, como 

ocorre o crescimento de raízes, caules e folhas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 

 

4. CULTURAS IN VITRO DE ÓRGÃOS, TECIDOS E CÉLULAS EM 

SUSPENSÃO 

 

A cultura de células em suspensão consiste em agregados celulares dispersos em 

meio líquido sob agitação constante (30 – 150 rpm), mantidas no escuro a fim de evitar 

possíveis gradientes nutricionais e gasosos no meio de cultura, para obtenção e 

propagação destas, sendo comumente iniciadas pela inoculação de calos friáveis. As 

suspensões celulares exibem maior taxa de divisão celular, permitindo um crescimento 

mais acelerado devido o contato direto das células com os nutrientes do meio. Restos de 

células mortas, resultantes da senescência celular, e dentritos celulares surgem com 

frequência nas suspensões celulares.  

Por meio da suspensão de células é possível obter uma propagação clonal em 

larga escala utilizando pouco espaço e livre de patógenos. A obtenção destas suspensões 

celulares embriogênicas tem sido um dos principais objetivos para maximizar a 

propagação clonal do cafeeiro, pois detém de alto valor biotecnológico, devido a maior 

eficiência destas como material vegetal para a transformação genética, produção em 

larga escala ou criopreservação.  

Geralmente estas suspensões celulares podem ser iniciadas pela inoculação de 

calos friáveis em meio líquido e sob agitação. A agitação permite a separação das 

células que podem se dividir formando pequenos aglomerados celulares ou apenas 

células isoladas. A suspensão celular permite a indução, propagação e manutenção de 

células em meio líquido, as quais apresentam taxas de divisão mais elevadas do que as 

cultivadas de maneira convencional.  

Para se obter uma suspensão celular onde as células tenham competência para se 

desenvolver em embriões é necessário que ocorra divisões e multiplicações ativas, 

formando agregados celulares. O grau de dissipação de uma suspensão é influenciado 

pela concentração de reguladores de crescimento no meio de cultura. Loyola-Vargas e 

Vázquez-Flota (2006) explicam que para quantificar o crescimento de células em 

suspensão, são utilizados principalmente os métodos baseados no número de células, 

peso de matéria seca, peso de matéria fresca, volume de células e proteína total da 

célula.  

Para se obter uma cultura em suspensão de qualidade é essencial que ocorram 

divisões e multiplicações celulares ativamente, mas de modo a formarem agregados 

celulares ou células isoladas, que possam ser mantidos na condição de potencial 
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embriogênico para que sejam induzidos a regenerarem embriões quando desejado. 

Quanto mais desuniformes forem os tipos celulares, pior a qualidade do material vegetal 

para fins tecnológicos, devido à baixa frequência de células embriogênicas. Estes 

aglomerados possuem características morfológicas e histológicas específicas que se 

relacionam aos seus estádios de desenvolvimento e consequentes capacidades 

regenerativas, o que determina a qualidade de uma suspensão heterogênea. 

A embriogênese somática pode ser obtida através do cultivo de explantes em 

meio sólido ou líquido, de forma direta ou indireta, sendo que a forma direta não passa 

pelo estágio de formação de calo. Uma suspensão celular pode ser iniciada diretamente 

por um explante sem que este tenha passado antes pelo estágio de calo. No entanto, na 

maioria dos casos, a suspensão celular é iniciada com a inoculação de calos friáveis em 

meio liquido sob agitação.  

A agitação permite a dissociação das células que podem se dividir formando 

pequenos agregados celulares ou simplesmente células individualizadas. O grau de 

dispersão de uma suspensão celular é fortemente influenciado pela concentração de 

reguladores de crescimento no meio de cultura. Além disso, as condições de cultivo 

podem ser mais facilmente controladas, pela adição de meio fresco ou troca de meio nos 

mais diferentes níveis de composição, proporcionando maior uniformidade. Vários 

métodos de análises podem ser utilizados para dimensionar o crescimento de suspensões 

celulares tais como: peso fresco e peso seco de células, sedimentação de volume celular 

(método - SCV), centrifugação de suspensão celular (método - PCV), contagem do 

número celular. A contagem de células, apesar de ser um método que demanda tempo e 

resulta em perda do material em estudo, é um parâmetro fidedigno para avaliação do 

crescimento celular. Uma vez feita a contagem, em câmara de Neubauer, a densidade 

celular pode ser estimada em número de células por mililitro de suspensão. Células 

alongadas e isodiamétricas podem ser facilmente contabilizadas com a utilização desta 

técnica. 
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5. PRODUÇÃO DE SEMENTES ARTIFICIAIS 

 

A definição original de sementes sintéticas é “um embrião somático 

encapsulado”, e foi dada por Murashige (1978); no entanto, atualmente a definição mais 

aceita é a de AitkenChriste et al. (1994), onde, a tecnologia de sementes sintéticas é 

colocada como “embriões somáticos artificialmente encapsulados, broto ou outros 

tecidos, que possam ser utilizados para cultivo in vitro ou ex vitro”.  

O desenvolvimento de sementes sintéticas é uma modalidade de cultura de 

tecidos de plantas, que consiste em encapsular embriões somáticos, ápices caulinares ou 

gemas axilares. Dessa forma, é possível englobar dentro das definições todos os tipos de 

propágulos, como estruturas que possam ser utilizadas de forma similar a sementes 

botânicas. Essa tecnologia evidencia a capacidade de multiplicação de plantas via 

embriogênese somática.  

O conceito de semente sintética pode ser visualizado na figura 10, onde estão 

esquematizados todos os seus componentes, o propágulo, o endosperma e a cobertura 

artificiais. 

 

 Figura 10. Semente sintética e suas partes, adaptado de Guedes et al., 2007.  

 

A tecnologia de sementes sintéticas tem sido desenvolvida baseada no uso de 

embriões somáticos como sementes funcionais. As principais diferenças entre os 

embriões somáticos e zigóticos relacionam-se com o fato de os embriões somáticos se 

desenvolverem livres de correlações físicas, fisiológicas e genéticas que ocorrem 

durante o desenvolvimento de um embrião zigótico e poderem apresentar 
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desenvolvimento anormal. Deve-se ressaltar que uma particularidade dos embriões 

somáticos é a presença de um sistema vascular fechado, sem conexão vascular com os 

tecidos do explante inicial. Assim, embriões somáticos podem ser semeados sobre 

condições in vitro e ex vitro, produzindo clones uniformes.  

O encapsulamento de embriões somáticos em cápsulas de hidrogel para a 

constituição de sementes sintéticas foi proposto por Redenbaugh et al. (1986), tendo 

como vantagens principais, a proteção dos embriões somáticos, o fácil armazenamento, 

transporte e conversão em plantas (Figura 11). Essa técnica de encapsulamento é uma 

importante aplicação da micropropagação, que possibilita o aumento da utilização de 

plantas produzidas in vitro, no campo ou em casas de vegetação. 

 

 

Figura 11 - Sementes sintéticas de Spartina alterniflora (a) e de Eleutherococcus 

senticosus (b). 

A maior parte dos estudos de encapsulamento tem sido conduzida utilizando-se 

embriões somáticos como o propágulo encapsulado. No entanto, poucos estudos têm 

utilizado meristemas apicais ou gemas axilares para produção de sementes sintéticas. A 

semente sintética pode fornecer uma tecnologia única e real e se adequar a uma escala 

de produção necessária a produção comercial de alguns clones. Sementes sintéticas têm 

vantagens múltiplas sobre propagação organogênica, inclusive facilidade de manuseio e 

maior potencial de armazenagem, maior potencial em escala de produção e um baixo 

custo de produção.  

O potencial para automação de todo o processo de produção é mais uma 

vantagem, sendo que a aplicação comercial de embriões somáticos necessita de altos 

volumes. As principais vantagens potenciais deste método relacionam-se com a 

produção de grande quantidade de propágulos em curto espaço de tempo, a manutenção 
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da identidade clonal, a semeadura direta no campo, eliminando estruturas caras de 

aclimatação, como sementeiras e viveiros, e o baixo custo por planta. Para espécies 

florestais, pode-se acrescentar que a produção de sementes sintéticas em laboratório 

pode ocorrer ao longo do ano e não depender de perdas por condições climáticas 

desfavoráveis, ataques de pragas e doenças e anos de baixa produção, aspectos estes 

comumente associados com a produção de sementes, principalmente, em espécies 

florestais.  

Das diferentes técnicas disponíveis, o sistema de encapsulamento em gel é o 

mais empregado. Redenbaugh et al. (1986) foram os primeiros a proporem o uso de um 

hidrogel como o alginato de sódio para a produção de sementes artificiais, observando 

freqüências de 86% de conversão em sementes sintéticas de Medicago sativa.  

O alginato de sódio é o principal gel para o encapsulamento, devido as suas 

propriedades geleificantes, baixo custo, facilidade de uso e ausência de toxicidade. A 

resistência e dureza da cápsula são funções da proporção entre os ácidos gulurônico e 

manurônico, os cátions e o tempo de complexação. Este aspecto é importante, pois em 

alguns casos, a dureza excessiva da cápsula impede ou dificulta a conversão dos 

embriões em plantas. Esta técnica tem sido continuamente aprimorada de tal maneira 

que a partir de uma análise qualitativa e quantitativa dos componentes do endosperma 

de uma semente, pode-se reconstituir e adicionar nutrientes inorgânicos e orgânicos, 

agentes protetores bem como microorganismos benéficos, como micorrizas, ao 

hidrogel, auxiliando a conversão dos propágulos em plantas (Figura 12). No entanto, as 

cápsulas de hidrogel podem desidratar e dificultar trocas gasosas, limitando o período 

de armazenamento no escuro e em baixas temperaturas por um período máximo de um 

mês. 

 

 

Figura 12 - Germinação de uma semente sintética: emissão da raiz primária (a); 

desenvolvimento da parte aérea (b); formação de uma plântula normal (c). 
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A desidratação dos embriões somáticos é a maneira mais adequada de simular as 

condições reais de um embrião contido dentro de uma semente verdadeira e vários 

estudos vem se concentrando nesta área. Neste caso outros compostos que não hidrogel 

podem ser empregados como matriz para o encapsulamento, tais como resinas plásticas 

de polietileno-óxido solúveis em água. Embriões somáticos desidratados de Picea 

glauca foram encapsulados em compostos solúveis de baixo ponto de fusão, permitindo 

a desidratação controlada dos embriões somáticos em condições favoráveis a sua alta 

viabilidade após o armazenamento das sementes sintéticas em baixas temperaturas. 

 Apesar dos avanços verificados com a tecnologia de sementes sintéticas nos 

últimos dez anos, as técnicas de encapsulamento em alginato e em polietileno- óxido, 

consideradas como as mais promissoras, não tem demonstrado aplicabilidade em 

condições de campo. As limitações principais têm sido associadas à baixa resistência à 

dessecação, a baixa disponibilidade de nutrientes e de oxigênio e a não tolerância ao 

dano mecânico e às flutuações de temperatura no leito de conversão.  

Contudo, inovações e melhorias nos protocolos e o desenvolvimento de 

equipamentos visando a automação do processo de seleção e encapsulamento, vem 

permitindo aumentar as taxas de conversão de embriões somáticos em plantas. Outro 

ponto importante é que a germinação prematura é um problema em embriogênese 

somática, resultando na conservação e a germinação de embriões somáticos pouco 

controláveis. Em cápsulas de hidrogel de alginato contendo embriões somáticos, alguns 

desses problemas, ligados ao período de armazenamento longo ocorrem por causa da 

germinação indesejada durante a conservação. Assim, esses embriões somáticos 

encapsulados podem ser armazenados em baixas temperaturas por apenas algumas 

semanas.  

Nesse contexto, a dessecação de embriões somáticos é um passo importante para 

a conservação prolongada, porém, apenas se a dessecação não for degradativa à 

sobrevivência do embrião ou propágulo.  

Vários tratamentos de estresse têm sido mostrados para aumentar a 

sobrevivência de embriões somáticos dessecados; entretanto, a tolerância à dessecação 

de embriões somáticos ainda não está no nível do tolerado por embriões zigóticos. 

Assim, a tecnologia de produção de sementes sintéticas é uma ferramenta disponível, 

viável, dentro de suas limitações, e está se tornando importante para a propagação de 

algumas culturas. No entanto, muito ainda há de ser feito na área de pesquisa para que 

essa tecnologia se torne disponível e passe a ser utilizada de uma forma mais ampla. 
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ELABORAÇÃO DAS SEMEMNTES 

 

Para a produção das sementes são necessárias partes da planta, como: gemas 

laterais, apicais, embriões somáticos ou meristemas, preferencialmente de plantas 

cultivadas in vitro. Conforme ilustrado na Figura 13, estas são excisadas e misturadas à 

matriz de alginato de sódio 5%, simulando o endosperma.  

 

 

Figura 13 - Diagrama resumido do protocolo de encapsulamento com alginato de 

sódio 3% para a produção de semente sintética de gemas laterais, apicais ou meristemas, 

 

Posteriormente, ocorre a transformação da solução líquida em solução coloidal 

por meio de uma reação de troca iônica e, com auxílio de pipeta automática e ponteiras 

estéreis, as sementes são resgatadas individualmente e gotejadas em solução com 

cloreto de cálcio (100 mM), na qual permanecem por 20 minutos, ou até a complexação 

da cápsula (Figura 14). Após este período, são submetidas à dupla lavagem em água 

deionizada esterilizada e, então, as cápsulas são imersas em nova solução de nitrato de 

potássio (100 mM) para a descomplexação por 15 minutos. 
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Figura 14 - Sementes sintéticas in vitro de Solanum tuberosum. 
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6. PRODUÇÃO DE PLANTAS MELHORADAS E SÍNTESE DE NOVOS 

PRODUTOS 

 

Plantas Melhoradas 

 

O melhoramento vegetal visando a criação de variedades capazes de adaptar-se a 

condições adversas de meio ambiente (pragas, doenças, solos com baixa fertilidade, 

salinidade, etc.), tem sido praticado há milhares de anos pela humanidade. 

Recentemente, o progresso da biotecnologia vegetal, com o desenvolvimento de 

metodologias de transformação genética, associado ao aperfeiçoamento de técnicas de 

isolamento e caracterização de genes, criou novas alternativas para a produção de 

plantas capazes de resistir a diferentes formas de agressões de origem biótica ou 

abiótica. 

As plantas geneticamente modificadas, também chamadas plantas transgênicas, 

podem ser obtidas pela introdução de genes de diferentes origens, provenientes de 

vegetais, animais ou organismos unicelulares, como leveduras e bactérias, em cultivares 

já testadas e aceitas comercialmente, sem a necessidade de períodos extensos de 

cruzamentos. 

Os avanços nas metodologias de manipulação genética e a compreensão de 

processos fisiológicos de plantas, nos últimos anos, têm sido uma conseqüência da 

utilização conjunta de técnicas de biologia molecular, bioquímica, cultura de tecidos e 

transferência de genes. O isolamento e a clonagem de genes envolvidos em mecanismos 

fisiológicos, tais como a resposta de defesa a fatores ambientais e a patógenos, é o 

estágio inicial, tanto para a compreensão desses mecanismos quanto para a manipulação 

genética de plantas, visando a obtenção de variedades melhoradas. 

A escolha do método para introdução de genes exógenos é determinada de 

acordo com a espécie vegetal. Embora os métodos baseados em Agrobacterium 

tumefaciens sejam os mais simples e eficientes, são praticamente limitados às 

dicotiledôneas, com exceção de algumas, consideradas recalcitrantes. A alternativa para 

a manipulação genética dessas espécies e de monocotiledôneas em geral é encontrada 

nas técnicas de transferência direta, como o microbombardeamento e a eletroporação, 

através das quais já se obtiveram, por exemplo, plantas transgênicas de milho, cana-de-

açúcar e arroz. 
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Na transformação de plantas, vários fatores devem ser considerados. O gene 

exógeno deve ser transferido e integrado de maneira estável em regiões 

transcricionalmente ativas do genoma de células que sejam competentes para a 

regeneração in vitro. O estabelecimento de sistemas de cultura de tecidos que permitam 

a regeneração eficiente é, portanto, um pré-requisito indispensável para a manipulação 

genética de plantas. Como a regeneração in vitro é influenciada pelo genótipo, sistemas 

específicos de de condições de cultura, com adequação do balanço de reguladores de 

crescimento e de outros parâmetros, devem ser estabelecidos para diferentes cultivares. 

O potencial de utilização da engenharia genética para o melhoramento vegetal é 

extremamente amplo. Até o presente, diversos genes foram introduzidos estavelmente 

em plantas, conferindo resistência a herbicidas, fungos, bactérias, vírus e insetos. 

Existem outros exemplos bastante significativos, como genes relacionados à qualidade 

do produto e à esterilidade masculina nuclear, característica importante para programas 

de produção de híbridos. 

 

RESISTÊNCIA A HERBICIDAS 

 

A resistência a herbicidas é uma característica de interesse agronômico, 

considerando-se que diversos deles exercem seu efeito inativando enzimas essenciais 

aos processos vitais da planta que, muitas vezes, são as mesmas, tanto na planta 

cultivada quanto na espécie invasora. Embora os herbicidas causem problemas 

ambientais, prejudicando o solo, poluindo águas e causando riscos à saúde humana, seu 

uso é bastante amplo na agricultura, já que as perdas anuais devido a ervas daninhas são 

estimadas em torno de 13%.  

O objetivo geral da criação de plantas resistentes é desenvolver plantas que 

possam tolerar a exposição a herbicidas de largo espectro, degradáveis na biosfera e não 

tóxicos para os animais. Existem três estratégias gerais para a introdução de tolerância a 

herbicidas em plantas: i) alteração da estrutura da enzima-alvo, de forma a torná-la 

insensível à ação do herbicida; ii) superprodução da enzima não modificada; iii) 

introdução de genes de enzimas capazes de degradar e/ou detoxificar o herbicida, antes 

que ele inicie sua ação sobre a planta. 

O herbicida glifosato age como um inibidor específico da enzima enolpiruvil - 

shiquimato - 3 - fosfatase - sintase (EPSP), que participa da síntese de aminoácidos 

aromáticos. Plantas transgênicas de fumo, tomate, soja, algodão, linho e batata, entre 
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outras, resistentes ao glifosato, foram obtidas, seja pela introdução de uma enzima 

insensível ao herbicida, seja pela superprodução da EPSP. As plantas transformadas 

mostraram-se tolerantes ao glifosato, especialmente quando o gene foi fusionado com 

uma seqüência sinal do gene da ribulose-bifosfato carboxilase, que permite o transporte 

da EPSP-sintase resistente para os cloroplastos, principal sítio de síntese de 

aminoácidos aromáticos. Uma estratégia semelhante foi utilizada para a criação de 

resistência ao clorosulfuron, através do uso de um gene mutante da acetolactato sintase. 

Um exemplo bem sucedido da terceira abordagem (detoxificação) é a produção 

de plantas resistentes à fosfinotricina (PPT), princípio ativo do herbicida Basta 

(glufosinato). O PPT, sendo um análogo do glutamato, é um inibidor irreversível da 

glutamina sintetase (GS) em bactérias e em plantas (Stalker, 1991). A inibição da GS 

leva a um acúmulo de amônia e à intoxicação da célula O L-fosfinotricil-L-alanil-L-

alanina (bialafos) é um antibiótico produzido por Streptomyces viridochromogenes e S. 

hygroscopicus que, após a remoção dos resíduos de alanina por peptidases, libera o 

componente com atividade herbicida, PPT.  

O gene bar, responsável pela síntese de uma fosfinotricina acetiltransferase 

(PAT), que acetila grupos amina livres na molécula de PPT, protegendo a bactéria da 

autointoxicação, foi isolado de S. hygroscopicus. Plantas resistentes de tabaco, batata, 

tomate, Brassica, milho e trigo já foram obtidas com a introdução do gene bar. Com 

base nos mesmos princípios, a resistência aos herbicidas bromoxinil e ioxinil foi obtida 

em tabaco, tomate, algodão, Brassica e batata, com a utilização do gene de uma nitrilase 

que transforma os herbicidas em ácido benzóico, que não possui ação fitotóxica. 

 

RESISTÊNCIA A INSETOS 

 

A introdução de resistência a doenças e pragas é uma prioridade de programas 

de melhoramento, tendo em vista que cerca de 10% de perdas são atribuídas a insetos e 

nemat•F3¢ides, 12% a fungos e 20% a vírus e bactérias (Freyssinet & Derose, 1994). 

O controle de doenças e pragas através do uso de pesticidas aumenta os custos de 

produção, e causa sérios problemas ambientais. 

Plantas transgênicas resistentes a insetos podem ser obtidas através da utilização 

de genes de d-endotoxinas do Bacillus thurigiensis (B.t.) ou de genes de proteínas 

inibidoras de enzimas digestivas. Genes de cinco diferentes classes de d-endotoxinas, 

que codificam polipeptídeos que formam inclusões cristalinas nos esporos e têm um 
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espectro inseticida variável, foram isolados de plasmídeos do B.t. Cada classe é ativa 

contra tipos específicos de insetos, incluindo lepidópteros, dípteros e coleópteros. Esses 

polipeptídeos, quando clivados nas condições de pH alcalino do intestino, ligam-se a 

receptores de membrana do epitélio intestinal, provocando a lise das células e a 

conseqüente morte da larva. Através desta estratégia, já foram obtidas plantas 

resistentes de diversas espécies, incluindo fumo, tomate, algodão, batata, milho e arroz. 

A introdução do gene do inibidor de tripsina de Vignia unguiculata (caupi) (CpTI), 

resultando na proteção de tabaco contra a praga Heliothis virescens, que também ataca o 

algodão e o milho, constitui um exemplo da segunda abordagem. 

Grãos estocados estão também sujeitos a grandes perdas econômicas e 

nutricionais devido a infestações por insetos. A engenharia genética pode contribuir 

também para a proteção dos grãos, durante o armazenamento pós-colheita, com a 

utilização de genes correspondentes a proteínas que inibam enzimas digestivas, sob o 

controle de promotores específicos de sementes. Esta estratégia foi aplicada 

recentemente em ervilha, com a utilização do gene de inibidor de a-amilase de feijão, 

sob o controle do promotor de fitohemaglutinina, resultando na produção de sementes 

resistentes a carunchos, insetos da família Bruchidae. 

 

RESISTÊNCIA A PATÓGENOS 

 

Nos últimos anos, a tecnologia do DNA recombinante foi utilizada para produzir 

plantas resistentes a doenças fúngicas, com base em genes de proteínas de origem 

vegetal, que são capazes de inibir o crescimento de fungos in vitro. Embora a função de 

muitas dessas proteínas nos mecanismos de defesa da planta ainda não tenha sido 

elucidada, a expressão constitutiva ou induzida de seus genes em plantas transgênicas 

pode resultar em aumento de resistência a fungos. Entre essas proteínas, podemos citar 

as quitinases, as glucanases, a osmotina, as lecitinas e as tioninas. 

A introdução do gene de uma quitinase de feijão, sob o controle do promotor 

35S do vírus do mosaico da couve-flor (CaMV), em tabaco, resultou em um aumento de 

resistência ao fungo Rhizoctonia solani. Na realidade, é possível que a combinação de 

enzimas hidrolíticas com diferentes especificidades de substrato seja requerida para uma 

proteção eficiente contra o ataque de fungos. Glucanases e quitinases podem atuar 

sinergisticamente, inibindo o crescimento de fungos in vitro e, de fato, a co-expressão 

constitutiva de uma quitinase básica de arroz (Oryza sativa) e de uma beta-1,3-
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glucanase de alfafa (Medicago sativa) em plantas transgênicas de tabaco mostrou que a 

proteção conferida pela combinação dos dois transgenes contra o fungo Cercospora 

nicotianae é maior do que a obtida com cada um deles isoladamente. 

Após uma exposição a patógenos, as plantas produzem, localmente, substâncias 

antibióticas, chamadas fitoalexinas e, em muitos casos, existe uma correlação entre a 

concentração de fitoalexinas e a resistência a patógenos específicos. Assim sendo, genes 

relacionados à síntese de fitoalexinas são uma possibilidade de introdução de resistência 

a fungos e, realmente, a introdução em tabaco do gene da enzima estilbeno-sintase, que 

tem um papel central na síntese do resveratrol, uma fitoalexina de amendoim, resultou 

na produção de plantas resistentes à infecção por Botrytis cinerea. 

Os genes das proteínas RIP (Ribosome inactiving protein) são outra 

possibilidade para a introdução de resistência a doenças. As RIPs inibem a síntese 

protéica em fungos, a nível de ribossomas, por modificação específica do rRNA 28S. 

Um gene de RIP, isolado de cevada e introduzido em tabaco, sob o controle de um 

promotor indutível por injúria, resultou em plantas com resistência aumentada a R. 

solani. 

De forma semelhante à discutida para insetos, as estratégias já desenvolvidas 

contra fungos podem ser também utilizadas para a proteção de grãos, como amendoim e 

feijão, durante a estocagem pós-colheita. Um dos problemas mais sérios é a infecção 

pelo Aspergillus flavus, fungo que produz a aflatoxina, responsável por grandes perdas 

no valor comercial de grãos contaminados. Na Universidade de Georgia (EUA), já estão 

sendo desenvolvidos estudos visando a transferência de um gene de quitinase para o 

amendoim, sob o controle de promotores específicos de semente, com o objetivo de 

conferir resistência a esse fungo. 

A resistência a doenças causadas por bactérias já foi obtida através na introdução 

de um gene de lisozima do bacteriófago T4 em batata, o que resultou na produção de 

plantas transgênicas resistentes a Erwinia carotovora. Outra estratégia possível, 

relacionada a doenças bacterianas, baseia-se na utilização de tioninas, proteínas de 

baixo peso molecular (PM 5kDa) que ocorrem em um grande número de espécies 

vegetais e que são tóxicas a bactérias, fungos, leveduras. A expressão, em tabaco, de um 

gene que codifica uma tionina de cevada, sob o controle do promotor 35S do CaMV, 

conferiu um aumento de resistência à bactéria Pseudomonas syringae. 

As doenças causadas por vírus são também responsáveis por grandes perdas na 

agricultura. A expressão de genes virais, normais ou alterados, em plantas transgênicas, 
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pode resultar em uma resistência específica. Em geral, plantas transgênicas expressando 

uma proteína da capa proteica ou um gene não estrutural podem ser resistentes a um 

vírus particular ou relacionado. Diferentes genes e sequências nucleotídicas virais já 

foram introduzidos e expressos em plantas, com o objetivo de induzir resistência a 

infecções por vírus.  

A expressão, em plantas transgênicas, de proteínas de origem viral, estruturais 

como a proteína do capsídeo (ou funcionais, como replicase), proteína do movimento e 

protease), são estratégias que resultaram na proteção contra infecções. Outras 

estratégias, como os RNAs satélites virais, os RNAs antisenso e as partículas 

interferentes ou DIs (defective interfering) foram também testadas, além de outras, que 

não utilizam seqüências de origem viral. Plantas de tabaco resistentes tanto ao TMV 

quanto ao CMV já estão sendo comercializadas na China há anos. 

 

MELHORIA DA QUALIDADE DO PRODUTO 

 

Um dos exemplos bem sucedidos do uso da engenharia genética na melhoria da 

qualidade do produto é o controle da maturação do tomate, utilizando a tecnologia de 

RNA antisenso, através de duas estratégias. A primeira estratégia utilizou o gene da 

poligalacturonase (PG), que é transcrito durante o processo de amadurecimento e está 

envolvido na solubilização parcial da fração péctica da parede celular. As plantas 

contendo a sequência antisenso da PG produzem frutos mais firmes, que permanecem 

íntegros e com a forma original, durante os processos de transporte e armazenamento. 

Tomates modificados geneticamente pela introdução da sequência antisenso do gene da 

PG já estão sendo comercializados na Europa e nos Estados Unidos. 

A segunda estratégia é relacionada à inibição da síntese do etileno, através da 

introdução de sequências antisenso, correspondentes à enzima 1-aminociclopropano-1-

carboxilato (ACC) sintase, que desempenha um papel chave no processo. Os frutos 

obtidos de plantas transgênicas contendo a sequência antisenso não amadurecem até que 

seja aplicado etileno exógeno, o que permite o armazenamento sem perdas, por longos 

períodos. 

Em plantas ornamentais, a modificação de padrões de cores pode ter interesse 

comercial e, para isso, a tecnologia baseada em RNA antisenso foi aplicada 

recentemente em Gerbera hybrida, crisântemo e petúnia, com a utilização do gene 

antisenso da chalcona sintase. 
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Outra possibilidade de aplicação da manipulação genética de plantas, visando a 

qualidade do produto, é a adequação da qualidade nutritiva para a alimentação. Muitas 

espécies vegetais, importantes como fonte de proteínas para a alimentação animal e 

humana, possuem um balanço insatisfatório na composição em aminoácidos ou 

apresentam proteínas inibidoras de enzimas digestivas. O melhoramento da qualidade 

nutritiva dessas espécies pode ser conseguido através de três estratégias:  

i) expressão de proteínas heterólogas com qualidades desejáveis;  

ii) aumento da expressão de proteínas endógenas ou  

iii) supressão da expressão de proteínas que prejudicam a qualidade do produto 

(palatabilidade, por exemplo).  

Um exemplo da primeira estratégia é a clonagem e expressão em sistemas 

heterólogos da albumina 2S da castanha-do-pará, que contém um teor de 18% em 

metionina e de 8% em cisteína. Plantas transgênicas de feijão contendo a albumina 2S 

foram obtidas recentemente por pesquisadores do CENARGEN/EMBRAPA. 

Outras possibilidades de melhoramento da qualidade do produto vêm sendo 

estudadas, como a alteração no nível de saturação de ácidos graxos e na composição de 

açúcares e o desenvolvimento de resistência ao frio e ao congelamento. 

 

Síntese de Novos Produtos 

 

A utilização de plantas como fonte de produtos terapêuticos acompanha a 

história da humanidade e, apesar do enorme desenvolvimento da síntese química 

atualmente, 25% das drogas prescritas no mundo são de origem vegetal. Entre 2001 e 

2002 quase um quarto dos fármacos mais vendidos no mundo eram obtidos diretamente 

ou derivados de fontes naturais. Trinta por cento das novas substâncias químicas 

descobertas entre 1981 e 2002 são produtos naturais ou derivados desses. Outros 20% 

dessas novas moléculas são produtos sintetizados mimetizando estruturas encontradas 

na natureza.  

Diversos fatores têm impulsionado a busca de novas drogas de origem vegetal: a 

descoberta de drogas eficazes para o combate ao câncer; estudos sobre a biodiversidade 

e a preservação das espécies; falta de acesso da maioria da população aos medicamentos 

modernos, fazendo com que vias alternativas mais baratas sejam oferecidas. Por outro 

lado, a falta de informação e o mau uso dos medicamentos geralmente provocam o 

aparecimento de reações colaterais graves ou então o insucesso do tratamento, causando 
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descrença na sua eficácia. Acompanhando esses fatos, houve o ressurgimento de 

algumas práticas alternativas como: cromoterapia, florais, homeopatia, medicina 

chinesa, medicina ayurveda e outros, de eficácia duvidosa e que, muitas vezes, 

prometem milagres sem ocorrência de efeitos colaterais.  

A falsa crença na absoluta segurança de uso dos fitoterápicos é bastante 

disseminada. Há uma tendência em acreditar que tudo o que existe na natureza foi feito 

para satisfazer as necessidades humanas, não existindo riscos em seu consumo. A 

pesquisa e produção de novos fármacos a partir de plantas envolvem diversos campos 

do conhecimento e vários métodos de análise. Geralmente têm início com um botânico, 

etnobotânico ou ecólogo que coleta e identifica a planta. Essa coleta geralmente é 

realizada para plantas que podem ter algum composto ativo, pois estão relacionadas 

taxonomicamente às espécies com compostos ativos já conhecidos ou que são utilizadas 

na medicina popular de uma região.  

Os fitoquímicos preparam os extratos dessa planta e submetem esse material à 

triagem biológica em ensaios farmacológicos. A presença de efeito farmacológico 

direciona o processo de isolamento do principio ativo através do biomonitoramento 

pelos testes de atividade. Para a descoberta do mecanismo de ação desses compostos a 

biologia molecular disponibiliza ferramentas que permitem determinar os sítios 

celulares e ou fisiológicos envolvidos nesse processo.  

  

 



58 

 

7. CULTURA DE CÉLULAS E ENGENHARIA GENÉTICA 

 

Os passos necessários para a obtenção de uma planta transgênica podem ser 

resumidos em:  

(a) isolamento e clonagem de um gene útil;  

(b) transferência desse gene para dentro da célula vegetal;  

(c) integração desse gene ao genoma da planta;  

(d) regeneração de plantas a partir da célula transformada (Clones);  

(e) expressão do gene introduzido nas plantas regeneradas;  

(f) transmissão do gene introduzido de geração em geração.  

A transformação genética em vegetais só foi possível a partir do 

desenvolvimento das técnicas de cultura de tecido vegetais. Essas técnicas possibilitam 

a obtenção (regeneração) de uma planta a partir de uma única célula vegetal. Por meio 

das diferentes técnicas que serão apresentadas neste capítulo, é possível introduzir uma 

seqüência de DNA (gene) em uma célula e então regenerar uma planta transgênica a 

partir dessa célula transformada. Os métodos de transformação de plantas podem ser 

divididos em: indiretos (através do uso da Agrobacterium tumefaciens) e diretos 

(bombardeamento).  

 

USO DE Agrobacterium tumefaciens COMO VETOR 

 

A transferência de DNA por meio da Agrobacterium tumefaciens é o método 

mais usado na obtenção de plantas transgênicas de plantas dicotiledôneas. A 

Agrobacterium tumefaciens é uma bactéria gram-negativa que possui um plasmídeo 

(DNA extracromossomal) chamado de plasmídeo Ti (indutor de tumor) que possui a 

habilidade de transferir uma parte de seu DNA para a célula vegetal que está infectando 

(Figura 15). 
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Figura 15 – Plasmídeo Ti.( Região – T: região transferida para a célula vegetal; 

opc: catabolismo de opinas; rep: região de replicação; trb e tra: região de transferência 

conjutiva; vir: região de virulência.  

 

Esse DNA é chamado de T-DNA, e contém genes envolvidos na produção de 

reguladores de crescimento vegetais e opinas. Em condições naturais, quando o T-DNA 

é transferido para a célula vegetal essa produzirá substâncias que servirão de alimento 

(opinas) para o patógeno e levarão a célula vegetal a se multiplicar, formando tumores 

ou calos. Por meio da manipulação genética do plasmídeo Ti, foi possível a substituição 

das seqüências nativas na região de transferência do plasmídeo (T-DNA) por genes de 

interesse. Assim, quando o Agrobacterium contendo um plasmídeo Ti manipulado 

infecta uma célula vegetal, ele transferirá o gene de interesse para dentro da célula 

transformada. A infecção com Agrobacterium geralmente é feita em tecidos vegetais 

tais como folhas. Em geral, coloca-se o Agrobacterium em co-cultivo com o tecido a ser 

transformado por 24-48 horas, sendo em seguida transferido para meio com antibióticos 

com a finalidade de matar a bactéria e selecionar as células transformadas, que serão 

então regeneradas (Figura 16). 
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Figura 16 – Transformação de células vegetais utilizando Agrobacterium 

tumefaciens. 

  

O número de espécies transformadas por Agrobacterium é muito grande, entre as 

quais estão incluídas as seguintes: tomate, soja e algodão. Uma limitação na utilização 

de Agrobacterium é que essa bactéria não consegue infectar de forma eficiente a 

maioria das monocotiledôneas. Por isso foram desenvolvidos métodos alternativos de 

transformação de plantas.  

 

BOMBARDEAMENTO 

 

A transformação por meio do bombardeamento de microprojéteis é um método 

mecânico de introdução de DNA que pode ser usado na maioria das espécies ou 

genótipos. Ela pode ser usada em espécies que não são infectadas de forma eficiente 

pelo Agrobacterium, tais como os cereais. Esse método de transformação é constituído 

de um acelerador (também chamado de canhão) que impeli microprojéteis metálicos 

(partículas) carregando DNA para dentro de células, tecidos ou orgãos vegetais intactos, 

que são posteriormente regenerados (Figura 17). 
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Figura 17 – Transformação de células vegetais por bombardeiamento 

(Biobalística). 

Existem vários modelos de aceleradores, mas os mais utilizados atualmente 

utilizam o gás hélio comprimido para gerar a força necessária para a aceleração de 

partículas. Entre os protótipos mais utilizados temos o “Biolistic ™ PDS 1000/He” da 

empresa BioRad que utiliza altas pressões de hélio. As partículas metálicas mais 

utilizadas no bombardeamento são as de tungstênio e ouro. As partículas são preparadas 

com a precipitação do DNA. O método mais utilizado para precipitação de DNA utiliza 

CaCl2 e espermidina associado com partículas de tungstênio. A transformação por 

bombardeamento ocorre sob vácuo, para aumentar a eficiência de penetração das 

partículas.  

É necessária a calibração das condições de bombardeamento para cada espécie e 

material celular utilizado. Devem ser testadas várias alturas de disparo, um ou mais 

tiros, adição de osmóticos no meio, etc. Um bombardeamento muito forte pode levar à 

morte das células, enquanto um muito fraco leva a uma baixa ou nula transformação. 

Por esse método foram transformadas várias espécies tais como soja e milho. O 

bombardeamento de partículas também tem sido utilizado para a transformação de 

cloroplastos e mitocondrias.  

 

MARCADORES DE SELEÇÃO 

 

Marcadores de seleção são necessários para aumentar a produção de células e 

plantas transgênicas. Um marcador de seleção permite o crescimento preferencial das 

células transformadas na presença do agente seletivo, evitando o crescimento das 
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células não transformadas. Genes que conferem resistência a antibióticos ou herbicidas 

podem ser usados como marcadores de seleção.  

O agente de seleção mais usado na transformação vegetal é o gene NPT II (de 

neomicina fosfotransferase, tipo II), que confere resistência a antibióticos como 

canamicina e geneticina. Os meios de seleção são acrescidos de doses entre 15 e 100 

mg/l de canamicina, que são tóxicas para células vegetais não transformadas. Genes de 

resistência a herbicidas também tem sido usados com freqüência como marcadores de 

seleção.  

Entre os mais usados, temos o gene BAR que confere resistência ao herbicida 

Basta ® (princípio ativo fosfonotricina ou PPT). Para cada protocolo de transformação, 

é necessário determinar a dose do agente seletivo adequada para a espécie e tipo celular 

usados. Uma dosagem muito alta pode provocar a morte de todas as células e uma 

subdosagem pode levar ao aparecimento de escapes (plantas não transformadas). 

 

 

Utilização da engenharia genética em programas de produção de híbridos 

 

A esterilidade masculina é uma característica particularmente útil em programas 

que visam a produção de híbridos, já que evita a necessidade de remoção mecânica das 

anteras da planta receptora de pólen (emasculação). A engenharia genética tornou 

possível a obtenção dessa característica, através do isolamento e a clonagem de genes 

que se expressam na antera, de forma regulada temporal e espacialmente. Um exemplo, 

já utilizado praticamente, baseia-se na utilização do gene TA29, que se expressa 

especificamente nas células do tapete, tecido que envolve os grão de pólen durante os 

estágios iniciais de formação.  

A estratégia consistiu em introduzir genes quiméricos contendo a região 

promotora do gene TA29 ligada a genes de RNAses isoladas de Aspergillus 

oryzae ou Bacillus amyloliquefaciens (barnase). Durante o desenvolvimento da antera, 

a expressão de RNAses nas células do tapete leva à destruição do tecido e impede a 

formação do pólen, causando, consequentemente, a esterilidade masculina nuclear.  

Em culturas nas quais o fruto não é consumido (alface, cenoura, repolho), as 

plantas com esterilidade masculina podem ser cruzadas com qualquer linhagem 

doadora, para a produção de sementes híbridas. Em outras espécies, como tomate, arroz, 

milho e trigo, a presença do gene da barnase acarreta, obviamente, uma redução da 
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produtividade. Nesses casos, utilizam-se, como doadoras, plantas transformadas com o 

gene barstar, que codifica uma proteína inibidora da barnase, o que resgata a fertilidade 

das plantas que serão obtidas a partir das sementes híbridas. Plantas macho-estéreis de 

algodão, milho e couve-flor, entre outras, já foram obtidas pela Plant Genetic Systems 

(Bélgica) e deverão entrar brevemente no mercado. 

Os progressos recentes nas metodologias de manipulação genética vegetal 

permitiram a obtenção de plantas melhoradas do ponto de vista agronômico. O aspecto 

aplicado desta conquista depende do progresso da pesquisa básica, onde se busca a 

compreensão dos mecanismos de interação planta-patógeno e dos processos fisiológicos 

que regem o desenvolvimento vegetal. Novas e eficientes estratégias poderão ser 

desenvolvidas, a partir do conhecimento das respostas de defesa das plantas frente a 

diversas formas de agressão, bem como da clonagem e caracterização de genes 

envolvidos na percepção do estresse e no estabelecimento da resistência. 
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8. BIOFÁBRICAS 

 

Uma biofábrica produz mudas vegetais em larga escala utilizando tecnologia 

avançada multiplicando plantas matrizes selecionadas conforme suas principais 

características produtivas utilizando partes da planta como ápices caulinares e rizomas. 

Souza et al. (2009) salienta ainda que as mudas são introduzidas em um meio nutritivo 

com sais minerais, vitaminas e fitorreguladores (hormônio), em seguida, passam pelos 

estágios de estabelecimento, multiplicação e enraizamento em sala climatizada e com 

iluminação controlada.  

Após a saída do laboratório, são acondicionadas em recipientes com substrato 

para adaptação ao ambiente natural. As pesquisas em produção vegetal no mundo tem 

utilizado como material básico plantas advindas de biofábricas, devido ao rigor exigido 

na produção, rastreabilidade e controle fitossanitário. O ambiente controlado e a alta 

multiplicação de mudas permitem que variedades de difícil propagação ou resistentes à 

doenças possam ser disponibilizadas ao agricultor.  

O sucesso na produção de mudas micropropagadas de alta qualidade está 

intrinsecamente relacionado com um projeto arquitetônico bem elaborado e o correto 

dimensionamento dos equipamentos e material de consumo em uma biofábrica ou 

laboratório de cultura de tecidos. É recomendável que todas as edificações estejam 

localizadas em ambientes protegidos de poeira, correntes de vento, umidade e fontes 

potenciais de microrganismos. Preferencialmente, o local destinado a construção, 

necessita de um acesso facilitado para transporte da produção e insumos. É importante 

que seja feita uma pesquisa prévia de mercado sobre disponibilidade de fornecedores e 

mercado consumidor.  

Assim, uma biofábrica com a finalidade comercial, destinada exclusivamente à 

produção em larga escala com base em protocolos estabelecidos tem estrutura ampla e 

aparelhagem funcionais. No entanto, em se tratando de um laboratório destinado à 

pesquisa busca-se um espaço reduzido com equipamentos especializados para 

desenvolvimento de temas específicos. Os cuidados com a estrutura física da biofábrica 

se devem a práticas mitigadoras contra contaminações que podem ocorrer no processo 

de produção de mudas.  

As contaminações microbianas em cultura de tecidos na fase de 

micropropagação são passíveis de patogenicidade, e a ação adotada geralmente é a 

erradicação parcial ou total da cultura como medida de controle. As contaminações por 
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fungo, levedura e bactéria, geralmente não causam a morte do material vegetal, sendo 

recomendada a retirada do frasco contendo o explante para que não haja contaminação 

de toda a produção. Uma medida importante é o controle das correntes de ar nos 

ambientes do laboratório impedindo a entrada de poeira e fungos. As salas de preparo 

de meio de cultura, transferência e de crescimento, devem ser isoladas e com circulação 

de ar controlada. O acesso de pessoas deve ser restrito àquelas que desenvolvem alguma 

função no setor. Para que não haja uma circulação de material limpo em ambiente com 

risco de contaminação, deve-se observar o fluxo da produção para otimização do espaço 

e melhor adequação do tempo de produção. Os tipos de salas e seus tamanhos serão 

planejados em função da escala de operação e das espécies a serem micropropagadas. 

Atualmente, milhares de pequenas, médias e grandes empresas produzem, 

anualmente, de 10.000 a mais de 1.000.000 mudas in vitro. Na América Latina existem 

mais de 100 laboratórios comerciais, alguns com capacidade de produção de até 60 

milhões de plantas por ano, como o conjunto de laboratórios e biofábricas cubanas. No 

Estado de Pernambuco, o IPA (Empresa Pernambucana de Pesquisa Agropecuária), 

possui uma biofábrica na Estação Experimental de Itapirema, que vem produzindo 

mudas de cana-de-açúcar visando a renovação das áreas plantadas, utilizando mudas de 

alta qualidade e isentas de doenças. 

 

a. Organização 

 

O ambiente ideal para instalação do laboratório de cultura de tecidos deve 

assegurar o máximo de isolamento do ambiente externo, a fim de evitar contaminantes 

que possam inviabilizar as culturas in vitro. Surge, portanto, a necessidade de uma 

instalação com características apropriadas e com equipamentos e normas de trabalho 

que possibilitem a criação de um ambiente com elevado nível de limpeza e assepsia. 

Reforçando a idéia de que o laboratório deve prezar pela limpeza e limitar a 

circulação de pessoas, visando ao controle de contaminação no ambiente, algumas 

recomendações são necessárias:  

 As paredes e pisos devem facilitar a limpeza.  

 Os acessos devem ser limitados, minimizando a entrada de sujeira, poeira 

e contaminantes.  
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 As janelas não são necessárias, pois dificultam o controle da luz e da 

temperatura, mas quando existirem devem ser duplas, para evitar a 

entrada de poeira, animais e contaminantes.  

 As paredes devem ser brancas, para refletir a luz e a iluminação 

abundante.  

 A temperatura ambiente deve ser agradável, preferencialmente com ar 

condicionado, com exceção da sala de cultura, que deve ter temperatura, 

umidade e luminosidade controladas. 

 

De maneira geral, um laboratório de cultura de tecidos deve ter as seguintes 

dependências:  

 Ambiente externo, o qual deve conter tapetes para limpeza dos calçados, 

armários para armazenamento de bolsas e sacolas dos usuários do 

laboratório, banheiros e copa-cozinha, quando necessário.  

 Área de lavagem e esterilização: local destinado ao descarte de meios de 

cultura utilizados e outros resíduos, à lavagem de vidrarias, à 

autoclavagem de água, aos meios de cultura e a utensílios diversos. 

Nesse ambiente, são obrigatoriamente colocados os equipamentos: 

autoclave, destilador(es), deionizador(es), geladeira e lavador de pipeta. 

Essa sala deve estar localizada distante da sala de inoculação e, de 

preferência, deve dispor de um exaustor para a eliminação de vapores 

desprendidos pela autoclave. Também deve ser dotada de pias com 

cubas grandes, bancadas, prateleiras, armários para armazenamento 

temporário de vidrarias, estufas para secagem e esterilização de pinças e 

bisturis. 

 Área de meios de cultura: local destinado ao preparo de meios de cultura 

e de soluções diversas. Esse ambiente deve ser de tamanho suficiente 

para circulação de pessoas e para conter bancada com gavetas e pia, 

armários, prateleiras, geladeiras e freezers. Os equipamentos necessários 

para as rotinas de preparo de meios são: pHmetro, agitador magnético, 

microondas, aparelho de vácuo e balanças de precisão e analítica. As 

balanças devem ficar preferencialmente em local isolado e protegido da 

circulação de ar.  
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 Área para manipulação asséptica: local onde exclusivamente são 

realizadas inoculações e transferências de material vegetal. Além da(s) 

câmara(s) de fluxo laminar, onde são manipuladas as culturas, o local 

deve conter estantes para estocagem temporária de meios de cultura já 

autoclavados, além de outros materiais estéreis. Deve ser localizada 

próxima à sala de incubação de culturas, mantida sempre fechada e de 

circulação restrita ao pessoal do laboratório.  

 Área para incubação das culturas: local dotado de sistema de controle de 

temperatura, luz e umidade, no qual as culturas são mantidas até o 

momento de ser retiradas dos frascos. Deve conter estantes metálicas 

com lâmpadas fluorescentes branca-fria e/ou grow-luz fixadas na parte 

inferior da prateleira, distanciadas 40 cm – 50 cm entre si. Além das 

estantes, pode conter câmaras de BOD (Byosistem Organized Ante-sala: 

ambiente de recepção que protege o laboratório das ações do 17 Manual 

de Procedimentos do Laboratório de Cultura de Tecidos da Embrapa 

Amazônia Ocidental Development) e mesas de agitação orbital para 

culturas de células em suspensão. Esse ambiente deve ser mantido 

sempre fechado e com entrada restrita.  

 Área para observação e avaliação das culturas: ambiente pequeno 

contendo bancada de trabalho para avaliações parciais ou finais de 

experimentos in vitro. Essas observações são realizadas com auxílio de 

microscópios estereoscópicos e lupas e registradas com câmaras 

fotográficas acopladas a esses equipamentos. Esse ambiente pode ser 

conjugado à área de balanças.  

 Almoxarifado: é nesse compartimento que devem ser colocadas estantes 

ou prateleiras para guardar reagentes químicos e materiais diversos em 

estoque a ser utilizados na rotina laboratorial. Deve ser ambiente de 

acesso restrito, devendo-se respeitar as normas de segurança quanto ao 

armazenamento dos produtos químicos, tais como temperatura e luz.  

 Casa de vegetação, câmara de nebulização e telado: ambientes anexos ao 

laboratório, destinados à aclimatação de plantas produzidas in vitro. 

Dependendo da condição climática da região, esses abrigos podem 

variar desde um simples telado até ambientes mais modernos, equipados 
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com sistema de nebulização com atomizadores, mais eficientes na 

manutenção permanente da umidade elevada em todo o ar na instalação. 

 

O laboratório de pesquisa deve possuir no mínimo salas de preparação de meios 

de cultura, de inoculação, de crescimento e de observação e uma casa de vegetação ou 

telado. As biofábricas, por sua vez, deverão possuir salas de escritório, de preparo de 

meio de cultura, de inoculação e/ou crescimento, almoxarifado e casa de vegetação ou 

telado. 

 

 

b. Funcionamento 

 

O processo de micropropagação de mudas em uma biofábrica é composto por 

várias etapas. De modo geral, podemos citar algumas etapas desse processo, como: 

seleção de matrizes, inoculação, estabelecimento, multiplicação, alongamento/ 

enraizamento e aclimatação. 

A etapa inicial, denominada de Preparação, é a fase de escolha e preparação das 

matrizes que serão clonadas. Nessa etapa, é feita uma seleção dessas matrizes para a 

realização de testes para verificar a existência de agentes infecciosos, no intuito de 

induzir o crescimento vigoroso e saudável dessas matrizes. Nessa fase, as “plantas-mãe” 

também podem receber incrementos vitamínicos e preventivos contra pragas e viroses. 

A segunda fase é denominada inoculação.  

Nessa etapa, são extraídos os explantes para iniciar o processo de propagação. O 

material retirado é levado ao laboratório para desinfecção, em condições assépticas. 

Nessa etapa, são consideradas também as condições ambientais de temperatura, a 

umidade relativa do ar e a luz. 

A etapa posterior à inoculação é denominada de Estabelecimento. Nesse 

momento, dá-se início efetivamente à cultura das mudas com a colocação 

dos explantes em meio nutritivo, no qual estão contidos vitaminas, minerais, hormônios 

de crescimento, açúcar e ágar-ágar. Essa etapa tem duração até o pleno estabelecimento 

do explante. 

Em continuidade, inicia-se a fase de Multiplicação, na qual os resultados obtidos 

na etapa de Estabelecimento são removidos para um novo meio nutritivo. O objetivo 

desta fase é multiplicar as estruturas dos explantes capazes de gerar novas plantas 
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completas. Nessa etapa também ocorre o subcultivo das mudas para um novo meio 

nutritivo, normalmente a cada 30 dias, a fim de aumentar a quantidade de mudas. 

Após os subcultivos realizados na fase de Multiplicação, tem início o período de 

Alongamento e Enraizamento, no qual são realizados procedimentos que possibilitem 

que as pequenas plantas, formadas na etapa de multiplicação, atinjam a capacidade 

fotossintética e sobrevivam em ambientes naturais, sem condições superficiais de 

manutenção nutricional. Nesse momento ocorre também a indução radicular das mudas, 

utilizando indutores de crescimento. 

O estágio seguinte é denominado Aclimatação e tem o objetivo de preparar as 

plantas para a transferência das condições in vitro para as condições de campo e estufa, 

antes da realização do plantio no campo. O foco dessa etapa é a diminuição das perdas e 

aceleração do crescimento para atingir o estágio de aptidão para comercialização. 

Estima-se que desde a retirada das matrizes até o plantio das mudas no campo, o 

processo varie entre 09 e 12 meses. 
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Hino do Estado do Ceará

Poesia de Thomaz Lopes
Música de Alberto Nepomuceno
Terra do sol, do amor, terra da luz!
Soa o clarim que tua glória conta!
Terra, o teu nome a fama aos céus remonta
Em clarão que seduz!
Nome que brilha esplêndido luzeiro
Nos fulvos braços de ouro do cruzeiro!

Mudem-se em flor as pedras dos caminhos!
Chuvas de prata rolem das estrelas...
E despertando, deslumbrada, ao vê-las
Ressoa a voz dos ninhos...
Há de florar nas rosas e nos cravos
Rubros o sangue ardente dos escravos.
Seja teu verbo a voz do coração,
Verbo de paz e amor do Sul ao Norte!
Ruja teu peito em luta contra a morte,
Acordando a amplidão.
Peito que deu alívio a quem sofria
E foi o sol iluminando o dia!

Tua jangada afoita enfune o pano!
Vento feliz conduza a vela ousada!
Que importa que no seu barco seja um nada
Na vastidão do oceano,
Se à proa vão heróis e marinheiros
E vão no peito corações guerreiros?

Se, nós te amamos, em aventuras e mágoas!
Porque esse chão que embebe a água dos rios
Há de florar em meses, nos estios
E bosques, pelas águas!
Selvas e rios, serras e florestas
Brotem no solo em rumorosas festas!
Abra-se ao vento o teu pendão natal
Sobre as revoltas águas dos teus mares!
E desfraldado diga aos céus e aos mares
A vitória imortal!
Que foi de sangue, em guerras leais e francas,
E foi na paz da cor das hóstias brancas!

Hino Nacional

Ouviram do Ipiranga as margens plácidas
De um povo heróico o brado retumbante,
E o sol da liberdade, em raios fúlgidos,
Brilhou no céu da pátria nesse instante.

Se o penhor dessa igualdade
Conseguimos conquistar com braço forte,
Em teu seio, ó liberdade,
Desafia o nosso peito a própria morte!

Ó Pátria amada,
Idolatrada,
Salve! Salve!

Brasil, um sonho intenso, um raio vívido
De amor e de esperança à terra desce,
Se em teu formoso céu, risonho e límpido,
A imagem do Cruzeiro resplandece.

Gigante pela própria natureza,
És belo, és forte, impávido colosso,
E o teu futuro espelha essa grandeza.

Terra adorada,
Entre outras mil,
És tu, Brasil,
Ó Pátria amada!
Dos filhos deste solo és mãe gentil,
Pátria amada,Brasil!

Deitado eternamente em berço esplêndido,
Ao som do mar e à luz do céu profundo,
Fulguras, ó Brasil, florão da América,
Iluminado ao sol do Novo Mundo!

Do que a terra, mais garrida,
Teus risonhos, lindos campos têm mais flores;
"Nossos bosques têm mais vida",
"Nossa vida" no teu seio "mais amores."

Ó Pátria amada,
Idolatrada,
Salve! Salve!

Brasil, de amor eterno seja símbolo
O lábaro que ostentas estrelado,
E diga o verde-louro dessa flâmula
- "Paz no futuro e glória no passado."

Mas, se ergues da justiça a clava forte,
Verás que um filho teu não foge à luta,
Nem teme, quem te adora, a própria morte.

Terra adorada,
Entre outras mil,
És tu, Brasil,
Ó Pátria amada!
Dos filhos deste solo és mãe gentil,
Pátria amada, Brasil!






