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INTRODUÇÃO AO CONCEITO DE BIOTECNOLOGIA 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 A Convenção sobre a Diversidade Biológica (CDB) define como biotecnologia qualquer aplicação 

biotecnológica utilizando sistemas biológicos, organismos vivos, ou seus derivados, para realizar ou 

modificar produtos ou processos para um uso específico (http://www.fao.org/biotech/fao-statement-on-

biotechnology/en/). Outros conceitos de biotecnologia são: a) a utilização de sistemas celulares para a 

obtenção de produtos e desenvolvimento de processos; b) a aplicação dos princípios científicos e de 

engenharia para o processamento de materiais por agentes biológicos proporcionando produtos ou serviços; 

c) o uso das técnicas de regeneração in vitro e do DNA recombinante. 

 Uma das principais características das biotecnologias modernas é sua abrangência ampla e seu 

caráter multidisciplinar. Sua inserção em países com padrões desiguais de desenvolvimento deve ser baseada 

no conceito de biotecnologias apropriadas ou pertinentes, proposto pela FAO. Assim, biotecnologias 

apropriadas seriam aquelas que contribuem com o desenvolvimento sustentável por: a) serem tecnicamente 

factíveis no atual contexto de desenvolvimento técnico-científico do país; b) proporcionarem benefícios 

mensuráveis aos destinatários; c) serem ambientalmente seguras, socio-economicamente e culturalmente 

aceitáveis no atual estágio de desenvolvimento do país. 

 Dentre as muitas aplicações destas técnicas, destacam-se aquelas relacionadas com a transferência de 

genes de organismos diferentes para a incorporação de características de interesse no genoma de um 

determinado organismo. Essas características podem ser relacionadas à resistência a pragas e patógenos, 

estresses abióticos, aumento da eficiência fotossintética ou a produção de metabólitos e constituintes 

importantes do ponto de vista nutricional e farmacêutico. Estas técnicas, quando associadas com 

procedimentos de cultura de tecidos, permitem a propagação rápida e massal de genótipos estáveis e isentos 

de doenças.  

 Além disso, estratégias para a propagação clonal, fixação de ganhos genéticos e novas abordagens 

para gerar variação genética são requisitos importantes no melhoramento de plantas. Desta maneira, um dos 

maiores benefícios das técnicas de cultura de tecidos vegetais para o melhoramento de plantas perenes, 

refere-se à possibilidade de capturar e fixar os componentes aditivos e não aditivos da variância genética 

através da propagação clonal. Desta maneira, técnicas baseadas na totipotencialidade das células podem se 

tornar ferramentas poderosas para a propagação massal de genótipos superiores. 

 A possibilidade de manipulação de sistemas in vitro para a clonagem de genótipos superiores de 

espécies vegetais é dependente de uma série de fatores, dentre eles a compreensão e domínio de conceitos 

básicos em morfologia, fisiologia, genética e bioquímica de plantas. O objetivo central desta apostila é a 

apresentação e a discussão das principais técnicas de cultura de órgãos e tecidos vegetais, abordando seus 

fundamentos e suas aplicações para a micropropagação em larga escala de germoplasma vegetal, visando sua 

conservação e a fixação de ganhos genéticos a partir de germoplasma melhorado e/ou detentor de 

características relevantes. A linguagem utilizada é compatível com a formação de estudantes de graduação 

nas áreas de ciências agrárias e biológicas.  
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MECANISMOS REPRODUTIVOS E PADRÕES DE DESENVOLVIMENTO COMPARATIVOS 

ENTRE ANIMAIS E PLANTAS 

______________________________________________________________________________ 
 Plantas e animais apresentam similaridades na natureza de seu material genético e nos mecanismos 

pelos quais a informação genética é processada e utilizada. Em outros níveis as diferenças são óbvias e 

consideráveis, tais como:  

 a) Plantas não estabelecem uma linhagem germinativa específica, não havendo distinção entre 

células que formam o organismo e as células reprodutivas. Todas as células vegetais nucleadas possuem, em 

princípio, a capacidade de produzir um novo indivíduo (totipotencialidade) e a possibilidade de uma célula 

produzir gametas é apenas uma função de sua localização no organismo. Em animais os gametas são 

produzidos apenas por células-filhas descendentes de uma linhagem germinativa;  

 b) Plantas se reproduzem tanto sexuada como assexuadamente; 

 c) O ciclo de vida de uma planta é mais elaborado e complexo do que em animais. Em animais, a 

reprodução resulta da produção direta de gametas, como resultado da meiose na linhagem de células 

germinativas. Já em plantas, o ciclo de vida envolve duas gerações alternantes. A geração dominante é a 

esporofítica e inicia com a fertilização do ovo e culmina com o desenvolvimento e maturação. A geração 

gametofítica, através da microsporogênese e megasporogênese, gera respectivamente pólen e saco 

embrionário. Um dos núcleos da célula espermática masculina fecunda o ovo para formar o zigoto, marcando 

o fim da geração gametofítica e o início da esporofítica.  

 O desenvolvimento animal pode ser confundido com desenvolvimento embrionário, uma vez que 

nesta fase são formados os órgãos que compõe seu organismo. Possivelmente isto confere maior 

determinação (canalização de desenvolvimento) às células animais, sendo que o retorno ao estado 

embrionário de uma célula animal adulta tem sido relatado apenas por processos de clonagem por meio da 

transferência nuclear, como a clonagem da ovelha Dolly (Figura 1). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 1. Processo para a obtenção de clones em animais. 
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 Ao contrário, no desenvolvimento embrionário de plantas superiores a maior parte dos sistemas de 

tecidos e órgãos não está presente. Estes somente são formados depois da germinação e ao longo da vida da 

planta através da diferenciação de uma linhagem de células embrionárias mantidas nos meristemas. 

 Outro aspecto que diferencia a morfogênese animal da vegetal é que na primeira, as células tornam-

se direcionadas para um caminho particular e específico de desenvolvimento, enquanto que nas células 

vegetais este direcionamento pode ser reversível. Toda a célula vegetal nucleada, mesmo diferenciada, pode 

ser induzida a uma reentrada no ciclo mitótico, desde que ativada com o sinal adequado. Em células animais, 

portanto, a totipotencialidade encontra-se restrita a uma fase específica e limitada do desenvolvimento 

embrionário. A migração celular é componente importante da morfogênese animal. Células animais possuem 

motilidade e migram em direções definidas de acordo com as informações recebidas de outras células. Por 

sua vez, a rota de desenvolvimento de uma célula vegetal é determinada pela sua posição na estrutura da 

planta. Não apresentando mobilidade, a posição das células vegetais é determinada pelos planos de divisão 

da célula-mãe. Mesmo considerando que as interações entre as células têm papel fundamental na 

morfogênese animal e vegetal, a natureza das informações trocadas é mais limitada em plantas do que em 

animais. 

 

MICROPROPAGAÇÃO 

______________________________________________________________________________________ 

 

1. Introdução 

 

A cultura de tecidos e órgãos de plantas representa um dos principais sistemas experimentais 

utilizados para o estudo da morfogênese de plantas por meio da investigação das base estruturais, 

fisiológicas, bioquímicas e moleculares dos processos de desenvolvimento subjacentes. Sob o aspecto 

aplicado, a cultura de tecidos e órgãos vegetais por meio da micropropagação é componente importante da 

propagação comercial mundial de várias espécies de plantas devido as suas inúmeras vantagens como um 

sistema de propagação.A micropropagação pode ser definida como a propagação em larga escala de um 

genótipo selecionado por técnicas de cultura in vitro. Pode ser também definida como a ciência e a arte de 

multiplicar plantas in vitro. 

Suas principais vantagens são a alta taxa de multiplicação, a rapidez com que este processo ocorre, o 

controle das condições de cultivo, a propagação contínua ao longo do ano; a obtenção de propágulos livres 

de doenças e pragas, o baixo custo (uma vez estabelecido e otimizado o protocolo), o espaço reduzido e com 

controle ambiental, o armazenamento em longo prazo de germoplasma e sua adaptação para plantas de difícil 

propagação por meio das técnicas convencionais de propagação (sementes, enxertia, estaquia e alporquia).  

A possibilidade de manipulação da morfogênese relaciona-se com a exata compreensão dos 

conceitos enunciados anteriormente. Desta forma, células, tecidos ou órgãos com diferentes graus de 

determinação podem adquirir novas competências através da ação de determinados sinais químicos (em geral 
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reguladores de crescimento) que influenciam seletivamente a expressão de determinados genes. A resposta 

final é a expressão morfogenética em dois níveis básicos: organogênese e embriogênese somática. Uma 

representação esquemática das possíveis rotas morfogenéticas e sistemas de regeneração in vitro é 

apresentada na figura2. 

 

 

Figura 2. Resumo esquemático das possíveis rotas morfogenéticas de plantas in vitro. (Adaptado de George, 

1996). 

 

2. Rotas Morfogenéticas in vitro 

 

2.1 Organogênese 

 

Em um conceito mais amplo, a organogênese é a formação e desenvolvimento de eixos caulinares 

monopolares originados de gemas pré-existentes ou neoformadas. Estes eixos caulinares são induzidos ao 

enraizamento in vitro ou ex vitro resultando em plântulas completas que podem ser então aclimatizadas.  

 

2.1.1 Organogênese direta – Gemas ou primórdios de gemas pré-existentes são induzidos à proliferação sem 

ocorrer a desdiferenciação dos tecidos dos explantes. 

 

2.1.2. Organogênese indireta – Neste caso ocorre a indução de tecidos desdiferenciados (calos) a partir dos 

tecidos dos explantes. Novas gemas e eixos caulinares se desenvolvem a partir desses calos. Importante 

notar que para a organogênese indireta, ao contrário da direta, ocorre uma etapa de desdiferenciação, seguida 

por uma reprogramação celular (rediferenciação) para a formação dos novos tecidos e órgãos. Para 
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finalidades de micropropagação clonal a formação de calos é indesejável, uma vez que a constituição 

cromossômica deste material é, em geral, instável, podendo originar variantes genéticos ou epigenéticos, por 

meio de um processo chamado variação somaclonal (Larkin e Scowcroft, 1981). Neste caso, o período de 

crescimento desorganizado deve ser o menor possível, ou preferencialmente eliminado (Street, 1975; 

Murashige, 1977). Além disto, alguns reguladores de crescimentos suplementados ao meio de cultura 

também podem promover estas variações somaclonais. 

 

2.1.3. Modulação da organogênese 

 

A modulação da organogênese depende do tipo e concentração relativa dos reguladores de crescimento, 

como indicado pelo já clássico trabalho de Skoog e Miller (1957). Estes autores observaram que a relação 

entre a auxina e a citocinina no meio de cultura era responsável pela resposta organogenética em cultura de 

medula de tabaco. Desta forma, meios de cultura contendo concentrações mais elevadas de citocininas 

promoviam a formação de brotações aéreas ou eixos caulinares; meios de cultura contendo níveis mais 

elevados de auxinas induziam a formação de raízes e, em concentrações equimolares destes reguladores de 

crescimento, verificava-se a formação de calos. 

A seleção de uma planta matriz e de um explante adequado é condição fundamental para orientar o 

padrão de morfogênese (Thorpe, 1980). Murashige (1974) discutiu os vários fatores que devem ser 

considerados nesta seleção, tais como os órgãos ou tecidos da planta matriz a ser utilizada como fonte de 

explante, a idade fisiológica, a época do ano em que é feita a coleta e as condições gerais da planta doadora. 

De acordo com a teoria da totipotencialidade, qualquer célula vegetal tem o potencial para originar 

um novo organismo. Dessa maneira, qualquer órgão ou tecido contendo células vivas pode ser usado como 

explante. No entanto, o padrão de determinação das células de cada tecido ou órgão são muito variáveis, 

influenciando na maior ou menor responsividade destes à indução da morfogênese in vitro. Em geral, quanto 

menos diferenciado for o tecido do explante, menor será a sua determinação e maior será a sua 

responsividade aos estímulos in vitro.  

 

Fazem parte da rota morfogenética de organogênese: 

 

a) Cultura de ápices caulinares – Envolve o isolamento e o cultivo de meristemas (≈0,1 mm) com 

primórdios foliares subjacentes (0,3–20 mm). A grande vantagem da cultura de ápices caulinares é a 

presença de um tecido meristemático (não diferenciado) em constante divisão e crescimento e, 

portanto, altamente responsivo aos estímulos fornecidos in vitro. A maior aplicação prática da 

cultura de ápices caulinares é a possibilidade da obtenção de plantas livres de vírus (VER SEÇÃO 

6.1). 

 

b) Culturas de segmentos nodais: Consiste no cultivo de segmentos caulinares (microestacas) que 

carregam gemas simples ou múltiplas. 
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c) Cultura (ou resgate) de embriões: Embriões zigóticos são excisados e cultivados para dar origem a 

plântulas. A cultura de embriões pode ser definida como o isolamento estéril e crescimento de um 

embrião imaturo ou maturo in vitro, com o objetivo de se obter uma planta viável. Embriões 

zigóticos ou de sementes são frequentemente usados vantajosamente como explantes em cultura de 

tecidos, por exemplo, para iniciar a cultura de calo. Na cultura de embriões, entretanto, os embriões 

são retirados das sementes e são individualmente isolados e germinados in vitro desenvolvendo 

uma planta por explante. A cultura de embriões isolados pode ajudar na produção rápida de 

plântulas de sementes que apresentam dormência embrionária. Pode também ser útil para o resgate 

de embriões imaturos ao evitar o seu aborto natural quando, por exemplo, originados de 

cruzamentos híbridos incompatíveis ou quando ocorrem barreiras pós-zigóticas. 

 

d) Cultura de raízes: Raízes ou ápices radiculares sem conexão com os eixos caulinares são cultivados 

dando origem a novas raízes. Raízes isoladas podem ser cultivadas in vitro para a obtenção de 

compostos de interesse, como os provenientes do metabolismo secundário, por exemplo. Raízes 

cultivadas in vitro também podem ser cultivadas para a obtenção de gemas vegetativas, que podem 

originar-se a partir de tecidos radiculares diversos (periciclo, felogênio, córtex, ápice radicular).  

 

e) Indução e proliferação de gemas adventícias: Consiste na indução e formação direta ou indireta de 

meristemóides a partir de discos foliares, ápices caulinares ou radiculares, segmentos caulinares 

nodais e internodais, cotilédones, hipocótilos e outras estruturas de plântulas, segmentos de flores e 

inflorescências imaturas (monocotiledôneas: Gladiolus, Hemerocallis, Iris, Freesia; 

Eudicotiledôneas: Gerbera, Chrysanthemum, Saintpaulia), etc. Neste modelo, a escolha do explante 

e o tipo e concentração do regulador de crescimento determinam o sucesso da iniciação das 

brotações adventícias. No caso de iniciação direta, algumas células parenquimáticas epidérmicas ou 

subepidérmicas tornam-se meristemáticas e grupos celulares (meristemóides) se desenvolvem. No 

modelo indireto ocorre a desdiferenciação das células parenquimáticas e a organização dos 

meristemóides e as brotações adventícias surgem a partir da periferia dos calos.  

Este modelo organogenético resulta nas maiores taxas de multiplicação, possibilitando a 

obtenção de um grande número de regenerantes, sendo assim, de uso mais geral e comum em plantas 

hortícolas e ornamentais. Por outro lado, ele pode originar a produção de variantes somaclonais ou 

quimeras por estar baseado na formação de calos, os quais podem apresentar instabilidade genética. 

Outro uso frequente deste modelo é o co-cultivo com Agrobacterium em técnicas de transformação 

de plantas. 

 

f) Microenxertia: Esta técnica consiste em excisar de uma planta matriz uma gema apical ou o ápice 

caulinar e enxertá-los sobre uma plântula porta-enxerto que foi obtida em condições assépticas 

(Figura 3). Sua principal aplicação é a eliminação de viroses e de outros microrganismos de natureza 
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sistêmica que tendem a se acumular em plantas propagadas vegetativamente, quando da 

impossibilidade de se usar a técnica de cultura de meristemas. Na citricultura esta técnica tem sido 

empregada rotineiramente nos laboratórios de micropropagação porque no sistema tradicional 

baseado na propagação de clones nucelares de espécies poliembriônicas, o tempo necessário para a 

superação da juvenilidade é muito longo. Além disto, em espécies monoembriônicas ocorre 

variabilidade genética uma vez que o embrião pode ser resultante de um processo de fecundação 

cruzada. 

 

Figura 3. Representação das etapas da microenxertia: A) O porta-enxerto, obtido a partir da germinação de 

uma semente e/ou embrião é retirado do tubo de ensaio; B) os ápices caulinar e radicular são cortados, 

deixando 1,5 a 2 cm do epicótilo e 4 a 6 cm do hipocótilo; C) procede-se a incisão em T invertido; D) o ápice 

caulinar (meristema apical com 2primórdios foliares) é excisado e colocado em contato com a casca para que 

o ápice fique voltado para cima; E) o microenxerto é colocado em meio de cultura; F a I) planta com 2 folhas 

(3-5 semanas após a microenxertia) é enxertada sobre o porta-enxerto pré-existente com diâmetro igual a um 

lápis, desenvolvido em casa de vegetação. Fonte: Torres, Caldas e Buso (1998). 

 

2.2. Embriogênese somática 

 

 Uma das mais claras demonstrações da totipotencialidade em células de plantas superiores é a 

obtenção de estruturas embrionárias bipolares em sistemas in vitro. De maneira geral, este modelo 

morfogenético inicia com a seleção e ativação de células embriogênicas competentes (modelo direto) ou com 

a indução de calos (modelo indireto) e progride de forma análoga àquela observada para a embriogênese 

zigótica. Na definição de Haccius (1978) embriogênese somática ou adventícia é o processo pelo qual 

embriões (novos indivíduos) se originam a partir de células simples, que não são produto da fusão de 

gametas e que não apresentam conexões vasculares com os tecidos maternos. 

 A iniciação e o desenvolvimento de embriões somáticos em sistemas in vitro foi obtida quase 

simultaneamente por Steward et al. (1958) e por Reinert (1959) em cenoura (Daucus carota). No final dos 
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anos 70, a obtenção desta rota morfogenética já era relatada para 32 famílias, 81 gêneros e 132 espécies 

vegetais.  

 Existem claras evidências de que a ocorrência da embriogênese somática é favorecida por uma 

adequada manipulação de uma auxina forte no meio de cultura. O 2,4-D é um dos fitorreguladores com ação 

auxínica mais utilizados para este fim em sistemas experimentais. Segundo Vasil (1982), a competência 

embriogenética é aparentemente adquirida durante o período inicial em cultura na presença de altos níveis 

desta auxina. Contudo a expressão da embriogênese somática somente ocorre na presença de baixos níveis 

deste regulador de crescimento. 

 

3.2.1. Embriogênese somática natural 

 

 As células dos tecidos embrionários podem ser direcionadas para esta rota de desenvolvimento 

morfogenético, como no caso do Citrus sp., onde embriões apomíticos se originam por gemação a partir de 

células do nucelo que representam o genoma materno. Estes embriões apomíticos são geneticamente 

idênticos à planta mãe e permitem a formação de populações clonais através de semente (Guerra, Torres e 

Teixeira, 1999).  

 

3.2.2. Embriogênese somática in vitro 

 

 A embriogênese somática in vitro é uma técnica importante tanto para a conservação de recursos 

genéticos vegetais quanto para propagação massal clonal de genótipos superiores. Além disto, é uma técnica 

de grande aplicabilidade para estudos básicos de fisiologia, genética e bioquímica do desenvolvimento 

embrionário. Este sistema também tem sido utilizado para a regeneração de plântulas a partir de células 

geneticamente modificadas.  

 O padrão de desenvolvimento de um embrião somático apresenta fases de desenvolvimento análogas 

ao embrião zigótico. Ambos apresentam a diferenciação de uma estrutura bipolar, constituída de ápice 

caulinar e radicular; passam pelos estádios de desenvolvimento pró-embrionários e embrionários 

propriamente ditos (no caso das dicotiledôneas: globular, cordiforme, torpedo e cotiledonar); apresentam um 

sistema vascular fechado, sem conexão vascular com os tecidos do explante inicial. Esta última 

característica, aliada a estrutura bipolar do embrião somático são as principais características que diferem 

esta rota morfogenética da organogênese. 

 Na embriogênese somática são observados dois padrões básicos de expressão: o primeiro é o modelo 

direto, no qual os embriões somáticos originam-se dos tecidos matrizes sem a formação de estágios 

intermediários de calos. O segundo é o modelo indireto, no qual os embriões somáticos se formam a partir de 

um tecido intermediário chamado calo, que apresenta células em diferentes estágios de diferenciação e, 

consequentemente com diferentes graus de determinação. 

 Independentemente do padrão direto ou indireto, as células embriogênicas apresentam um conjunto 

de características comuns, incluindo tamanho pequeno (100-200 µm), conteúdo citoplasmático denso, 
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núcleos grandes com nucléolos proeminentes, vacúolos pequenos e presença de grãos de amido. Essas 

características sugerem intensa atividade metabólica. 

 Na maioria dos modelos de embriogênese somática, as auxinas (principalmente o 2,4-D), são 

consideradas as substâncias responsáveis pelo desencadeamento dos processos de desdiferenciação (modelos 

indiretos) e rediferenciação (modelos diretos). No caso do modelo indireto, que passa pela formação de 

calos, é necessário que ocorra a desdiferenciação e posterior rediferenciação celular por meio de uma 

reprogramação genética, sendo o estágio fisiológico do explante e o tipo e concentração do regulador de 

crescimento vegetal importantes fatores que atuarão como sinais químicos para a ativação gênica diferencial.  

 De maneira geral, a perspectiva de sucesso em extrair resposta neste modelo depende da utilização 

de explantes juvenis e do emprego de auxinas fortes, tal como o 2,4-D. Esta auxina sintética atua como 

indutora do processo, contudo, sua presença contínua no meio de cultura depois da indução pode causar 

anormalidades ontogenéticas. Portanto, neste modelo em particular e na embriogênese somática em geral, a 

ativação ou indução é desencadeada pelo uma auxina forte como o 2,4-D, mas a expressão desta rota 

morfogenética somente ocorrerá em meios de cultura isentos ou com baixas concentrações deste regulador 

de crescimento (Figura 4). 

 

 

Figura 4. Modulação da embriogênese somática e sequência de eventos celulares de desdifenciação e 

diferenciação que originam um embrião/plântula somática (Adaptado de Durzan, 1988). 

 

3.2.3. Suspensões celulares 

 

 Suspensões celulares consistem de células e agregados celulares dispersos em meios líquidos em 

agitação. O crescimento celular baseia-se nas mudanças das taxas de divisão em fases definidas. No início as 

células dividem-se lentamente (fase lag), posteriormente ocorrem fases de rápido crescimento (exponencial e 
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linear) e por fim, as células tendem a taxas menores de divisão por efeito de competição (fase estacionária) 

(Figura4). 

 

Mais especificamente: 

 

•Fase lag: é caracterizada pelo inicio da mobilização de metabólitos sem ocorrer divisão celular e pela síntese 

de proteínas e síntese de metabólitos específicos. A atenção deve ser dada à densidade do inóculo que afeta a 

duração da fase lag. De forma geral, quanto menor a densidade inicial de inóculo, maior a duração da fase 

lag. 

 

•Fase exponencial: é caracterizada por divisão celular intensa e aumento no número de células, as quais são 

normalmente pequenas e estruturadas em agregados.  

•Fase linear, a fase exponencial é seguida pela fase linear. O crescimento celular é ativo e ocorrem altas taxas 

de divisão celular.  

•Fase de desaceleração: ocorre uma redução na divisão celular.  

•Fase estacionária: ocorre uma diminuição expressiva nas taxas de divisão celular e há uma depleção nos 

nutrientes do meio de cultura, os quais são consumidos para sustentar o grande numero de células presentes. 

Nesta fase culturas produtoras de metabólitos secundários apresentam a formação destes compostos em 

resposta ao estresse nutricional. 

•Fase de declínio: as células começam a morrer, culminando com a lise celular. 

 O subcultivo da suspensão celular (transferência das culturas para um novo meio de cultura) deve ser 

feita na fase exponencial ou linear, sendo possível reiniciar a cultura e este procedimento pode ser mantido 

indefinidamente (Figura 5). 

 Suspensões celulares podem ser iniciadas pela inoculação de calos friáveis ou outros tecidos que 

possam originar linhagens celulares organogênicas ou embriogênicas. Uma suspensão celular de primeira 

passagem contém uma mistura de células vivas, mortas e resíduos. A filtragem seletiva na repicagem auxilia 

na obtenção de culturas puras e homogêneas. 

 A possibilidade da manipulação e do cultivo em suspensão celular em escala comercial pode exigir o 

uso de biorreatores. Estes equipamentos foram desenvolvidos originalmente para o cultivo de 

microrganismos e outras células vivas para propósitos de fermentação e/ou para a produção de produtos 

secundários para uso industrial. Para suspensões celulares vegetais, os meios de cultura são praticamente 

idênticos àqueles exigidos para a obtenção de calos e incluem os macro e micronutrientes, sacarose, 

vitaminas e um adequado balanço de reguladores de crescimento, mas isentos de agentes geleificantes. 

 De maneira geral, o uso dos biorreatores relaciona-se com a obtenção de um grande número de 

células ("scale-up") em ciclos repetitivos de divisão celular e para a obtenção de metabólitos secundários. 

Para efeitos de micropropagação, as células obtidas são plaqueadas e manipuladas para a ativação de 

processos regenerativos nas rotas de organogênese ou embriogênese somática. Suspensões celulares são 

também as melhores fontes para a obtenção de protoplastos para propósitos de fusão. 
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Figura 5. Dinâmica de crescimento de uma suspensão celular. (Adaptado de George, 1993). 

 

 

3. Meios de Cultura 

 

 Meios de cultivo são combinações de macro e micronutrientes, carboidratos, vitaminas e reguladores 

de crescimento vegetal. Podem ser semi-sólidos (adicionando-se ágar ou outro agente geleificante) ou 

líquidos, de acordo com o protocolo para o sistema de cultivo. Os meios de cultura fornecem as substâncias 

essenciais para o desenvolvimento dos tecidos e controlam, em grande parte, o padrão do desenvolvimento in 

vitro (Torres, Caldas e Buso, 1998). A constituição do meio é baseada nas exigências nutricionais de cada 

espécie de planta e quanto ao objetivo de seu cultivo, variando de acordo com necessidades específicas. Um 

dos primeiros meios de cultura desenvolvidos em plantas foi o de White (1942). Esse meio apresenta baixo 

nível de nitrogênio e de potássio, restringindo o seu uso; entretanto, esta formulação com baixa concentração 

em sais, é usada em muitas situações. O meio MS (Murashige e Skoog, 1962) foi uma das primeiras 

formulações melhoradas usadas em cultura de tecidos de plantas, apresentando altos níveis de nitrato, 

potássio e amônio. 

 

3.1. Composição dos meios de cultura 

 

 Os meios de cultura são formados por múltiplos componentes (essenciais e opcionais), variáveis em 

função da espécie vegetal e da origem dos explantes. Os essenciais compreendem a água, os sais inorgânicos, 

a fonte de carbono, as vitaminas e os aminoácidos. Entre os componentes adicionais estão incluídos as 

amidas, os ácidos orgânicos, os reguladores de crescimento e as substâncias naturais complexas. Os 

principais componentes de uso mais frequente nos meios de cultura estão descritos e exemplificados nos 

tópicos abaixo. 
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3.1.1. Água 

 

 É componente em maior quantidade do meio de cultura. A qualidade da água é muito importante em 

cultura de tecidos vegetais, por ser uma fonte potencial de impurezas. Para melhor controle deve-se usar 

água destilada e deionizada, água purificada por osmose reversa ou ainda água ultrapura. 

 

3.1.2. Minerais 

 

 Os nutrientes empregados nos meios de cultura são os mesmo estabelecidos para a nutrição mineral 

básica das plantas a campo. São eles: 

 

a) Nitrogênio: O nitrogênio é constituinte de aminoácidos, nucleotídeos e coenzimas, tendo importância na 

síntese protéica. Ele pode ser acrescentado aos meios na forma orgânica (prontamente disponível) ou na 

forma mineral. Na forma mineral pode estar disponível como amônio (cátion) ou nitrato (ânion), sendo 

normalmente disponibilizados em ambas as formas para balancear a liberação de cátions e ânions no meio de 

cultura e evitar variações no pH. A glutamina (um aminoácido precursor de vários aminoácidos e peptídeos) 

é a mais utilizada como fonte de nitrogênio orgânico.  

 

b) Fósforo: é adicionado ao meio de cultura, principalmente, como fosfato de potássio monobásico (H2PO4
-
), 

pois é a uma forma de fácil absorção. O fosfato monobásico no meio MS é utilizado na concentração de 1,25 

mM. Algumas fontes orgânicas podem ser utilizadas quando existem restrições aos fosfatos minerais (Torres, 

1998). O fósforo atua no metabolismo energético, na regulação de processos enzimáticos e na ativação de 

enzimas (Santiago, 2010).  

 

c) Potássio: é usado na forma de nitrato, fosfato ou cloreto de potássio. O potássio é um cofator de várias 

enzimas do metabolismo de carboidratos e proteínas. Uma das mais importantes é a quinase do piruvato, 

enzima envolvida nos processos de glicólise e respiração (Santiago, 2001). A deficiência de potássio pode 

conduzir a hiperidricidade e decréscimo na taxa de absorção de fosfato. 

 

d) Enxofre: utilizado na forma de sulfato de enxofre ou na forma de aminoácidos sulfurados (cistina, cisteína 

e metionina). Envolvido no metabolismo energético na formação do fosfosulfato de adenosina, constituinte 

da tiamina, biotina e coenzima A.  

 

e) Cálcio: usado na forma de nitrato ou cloreto de cálcio. Está envolvido na divisão celular, uma vez que um 

dos componentes da lamela média é o pectato de cálcio. Mantém a integridade da membrana celular e é 

importante para a germinação de grãos de pólen (George, 1993).  
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f) Magnésio: usado na forma de sulfato de magnésio. É um dos componentes da clorofila e importante 

cofator para várias reações enzimáticas que atuam sobre substratos fosforilados. 

 

g) Carbono: é uma fonte importante de energia e forma o esqueleto de todos os compostos orgânicos. A 

suplementação geralmente é pela adição de sacarose, glicose, frutose e outras. 

 

h) Ferro: está numa faixa intermediária entre os macros e micronutrientes. É adicionado ao meio de cultura 

na forma quelato Fe-EDTA. Está envolvido nas reações de oxiredução nos organismos vivos. Essencial para 

a síntese da clorofila, é integrante do grupo protéico (heme) das porfirinas. 

 

i) Molibdênio: é adicionado na forma de molibdato de sódio (Na2Mo04). É um cofator da nitrato redutase. 

 

j) Cobre: é usado como sulfato de cobre. É um constituinte da enzima plastocianina que é importante 

componente do transporte de elétrons. 

 

k) Cloro: é essencial para a fotossíntese, sendo requerido durante a reação de Hill. 

 

l) Zinco: fornecido na forma de sulfato de zinco. Importante nas reações de oxiredução das plantas. Cofator 

de enzimas anidrases carbônica. 

 

m) Manganês: fornecido na forma de sulfato de manganês. Essencial para a reação de Hill na fotossíntese, 

quando a molécula de água é quebrada produzindo elétrons e oxigênio. 

 

n) Cobalto: é usado como cloreto de cobalto e está envolvido na expansão foliar. 

 

o) Boro: Complexa-se com o manitol, manana, ácido poli-manurônico e outros constituintes da parede 

celular. Está envolvido no elongamento celular e metabolismo de ácidos nucléicos. 

 

3.1.3. Constituintes orgânicos 

 

 Os compostos orgânicos importantes são os carboidratos, substâncias reguladoras de crescimento, 

vitaminas, aminoácidos e amidas, certas purinas e pirimidinas, hexitóis e ácidos orgânicos. 

 

a) Carboidratos: As células, tecidos e plântulas cultivadas in vitro apresentam baixa taxa fotossintética. Os 

carboidratos mais usados nos meios de cultura são a sacarose, a glicose e a frutose nos níveis de 2 - 5% (p/v), 

sendo a concentração de 3% a mais usada. Pode ocorrer a caramelização do açúcar quando exceder o tempo 

de autoclavagem e em sua degradação pode ocorrer a formação de hidroxiacetonas, dihidroxiacetona, furano, 

2-metilfurano, 2,5-dimetilfurano e maltol (Ammirato et. al. 1983). Estes compostos formam meladoidinas 
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que são compostos de coloração amarronzada, de alto peso molecular, podendo inibir o crescimento celular. 

Glicose e frutose devem ser esterilizadas a frio. 

 

b) Aminoácidos e amidas: A suplementação pode ser realizada pela inclusão de uma proteína hidrolisada ao 

meio de cultura, como a caseína hidrolisada. Pode ser individualmente analisado quando ao seu efeito pelo 

uso aminoácidos e amidas purificados. A tirosina apresenta influencia na iniciação de parte aérea em cultura 

de calos, l-arginina no enraizamento e l-serina na obtenção de embriões haplóides mediante o cultivo de 

micrósporo. A l-glutamina e l-asparagina são benéficas na obtenção de embriões somáticos, e a cisteína pode 

ser incluída como agente redutor. 

 

c) Vitaminas: Vitaminas são compostos orgânicos que, em baixas concentrações, desempenham funções 

reguladoras catalíticas no metabolismo celular. A vitamina mais comumente usada em cultura de tecidos é a 

tiamina (B1). A tiamina é solúvel em água. Outras vitaminas utilizadas incluem ácido nicotínico (B3) e 

piridoxina (B6). Embora as vitaminas sejam geralmente adicionadas ao meio de cultura antes da 

autoclavagem, a esterilização a frio é recomendada. As vitaminas aturam em processo de oxidações 

biológicas, no transporte de elétrons na fotossíntese, descarboxilação dos cetoácidos, metabolismo de 

lipídios, metabolismo do ácido aspártico, nas reações do ciclo de Krebs, catalisador de fosforilação 

fotossintética devido ao poder de oxidar e reduzir facilmente. 

 

d) Outros suplementos orgânicos:  

 

Misturas complexas: São preparações obtidas de produtos naturais, de composição indefinida, que servem 

para enriquecer o meio de cultivo. A composição destes produtos é de difícil determinação e de uso restrito a 

algumas culturas e de difícil repetição experimental, quando as tentativas de adequação não forem suficientes 

para promover determinado processo morfogenético. Em trabalhos de rotina, estas preparações podem ser 

usadas caso estimulem respostas desejadas. Podem ser utilizadas substâncias como: Suco de laranja, tomate, 

água de coco, extrato de leveduras, polpa de banana, hexitóis (principalmente inositol), compostos fenólicos, 

ácidos orgânicos, purinas e pirimidinas. 

 

2.1.4. Reguladores de crescimento vegetal 

 

 Para ocorrer o desenvolvimento ou o início de atividade de um determinado processo é necessária a 

sinalização específica por reguladores de crescimento em seus sítios reguladores. O controle bioquímico da 

diferenciação da parte aérea foi primeiramente descrito em cultura de calos de tabaco. Foi observada inibição 

por auxinas na formação de gemas, e reversão deste efeito, estimulando brotações, utilizando-se adenina bem 

como o fosfato inorgânico. A partir disso, foi constatado que o processo de organogênese in vitro é 

controlado por substâncias hormonais, sendo que o desenvolvimento de parte aérea, raiz ou calo é 

determinado pelo balanço entre auxinas e citocininas. Uma alta razão auxinas/citocininas favorece o 
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enraizamento e o balanço inverso promove a formação de parte aérea. Concentrações iguais promovem a 

formação de calos. Os reguladores de crescimento com ação de auxina mais utilizados em meios de cultura 

são AIA (ácido indol-3-acético), AIB (ácido indol-3-butírico), ANA (ácido naftalenoacético), 2,4-D (ácido 

diclorofenoxiacético), 2,4,5-T (ácido triclorofenoxiacético) e picloram. O 2,4-D é bastante usado para a 

indução de calos. O 2,4-D, 2,4,5-T, picloram e ANA são sintéticos e mais estáveis que algumas auxinas 

naturais (por exemplo, AIA) à degradação. O 2,4,5-T e o picloram são muito utilizados para indução de calos 

em monocotiledôneas. O AIA é a auxina natural e a menos estável, sendo degradado em pH baixo. Para o 

preparo de soluções estoque de auxinas é utilizado NaOH 1N (0,3 mL para dissolver 10 mg de auxina). 

 As citocininas são derivadas da adenina (aminopurina) e têm um papel fundamental na diferenciação 

e regeneração de plantas na maioria das espécies (Santiago, 2001). Estão envolvidas na indução de divisão 

celular, proliferação e morfogênese da parte aérea. As citocininas mais usadas na cultura de tecidos são a 

cinetina (KIN), benzilaminopurina (BAP), zeatina (ZEA), 2-isopentenil adenina (2ip) e thidiazuron (TDZ). 

Mais recentemente tem sido utilizada a metaTopolina (mT), um composto com atividade citocinínica 

derivado da BAP e isolado primeiramente do híbrido Populus x Canadensis cv. Robusta (Strnad et al., 1997). 

Difere de outras citocininas devido a hidroxilação na posição meta do anel aromático na cadeia lateral 

(Sakakibara, 2006), o que a caracteriza como uma citocinina aromática em contraposição as citocininas 

isoprenóides.  

O ácido giberélico (GA3) é usado, em alguns casos, tais como a cultura de ápices caulinares, para 

estimular o crescimento de brotações na fase de alongamento da organogênese e para promover a conversão 

de embriões somáticos em plântulas. O GA3 deve ser dissolvido em base NaOH 1N da mesma forma que o 

descrito das auxinas. As soluções de GA3 devem ser filtroesterilizadas, uma vez que esta substância é 

termosensível. 

 O ácido abscísico (ABA) está envolvido na dormência e abscisão de folhas e frutos. Na cultura de 

tecidos está envolvido principalmente na maturação de embriões somáticos. Este composto é termoinstável e 

fotossensível, recomendado filtroesterilização. 

 

3.1.5. pH 

 

 O pH dos meios de cultura de células vegetais é normalmente ajustado com HCl ou NaOH, depois de 

adicionar todos os componentes, para um valor ligeiramente ácido, entre 5 e 6 (Torres, 1998). Esse é um 

valor com alta disponibilidade de nutrientes (Figura 6). É importante ressaltar também que em meios 

geleificados com ágar o pH deve ser ajustado preferencialmente nessa faixa, pois em pH 5,0 ocorre a 

hidrólise de polissacarídeos, enquanto que em pH 6,0-6,2 verifica-se a precipitação de sais (George, 1996). 
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Figura 6. Efeito do pH na disponibilidade de nutrientes. (Taiz e Zeiger, 2003). 

 

2.1.6. Materiais de suporte 

 

a) Agentes geleificantes 

 

 Ágar é um polissacarídeo obtido pela purificação de algas marinhas. A concentração usada varia 

geralmente de 0,6% a 1% (de 6 a 10 g/l). O ágar é alcalino, líquido à temperatura de 80°C e se solidifica a 

40°C. É necessária a aquisição de ágar de boa qualidade para que não haja presença de interferentes que 

possam prejudicar o cultivo in vitro (Guerra, 2002). 

 Outros produtos geleificantes são o Gelrite (Calbiochem) e o Phytagel (Sigma). Apresentam grau de 

pureza maior que o ágar e são provenientes de fermentações bacterianas (George, 1996). Em geral são 

usados na concentração de 0,2% a 0,5% (2 a 5 g/l).  

 

b) Pontes de papel 

 

 Em muitas culturas não é possível utilizar agentes geleificantes no meio de cultura e também não é 

possível o uso em imersão permanente em meios líquidos. Nestes casos é possível utilizar pontes de papel 

com meios líquidos. Este método é utilizado principalmente para organogênese. 

 

3.1.7. Carvão ativado 
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 É um pó fino e de cor escura, sendo utilizado para adsorver substâncias potencialmente fitotóxicas 

produzidas pelo próprio explante e assim minimizar os problemas com a oxidação das culturas. 

Concentrações em torno de 0,1% a 0,3% são normalmente usadas, principalmente para adsorção de 

compostos fenólicos produzidos pelo explante. Sugere-se, em alguns casos, aumento da concentração de 

fitorreguladores utilizada quando na presença de carvão ativado, pois alguns tipos de fitorregulares podem 

ser adsorvidos pelo carvão ativado e assim diminuir a sua biodisponibilidade. 

 

3.1.8. Preparo dos meios de cultura 

 

 São feitas soluções estoque com objetivo de facilitar o preparo final dos meios de cultivo e precisão 

na dosagem dos componentes. No Laboratório de Fisiologia do Desenvolvimento e Genética Vegetal da 

UFSC os macronutrientes são mantidos em geladeira em soluções estoque em concentrações 20 vezes 

superior à concentração final. Para os micronutrientes as soluções estoques são 200 vezes mais concentradas 

que a solução final. Para o quelato Fe-EDTA a solução estoque é de 100 vezes. As porções são mantidas em 

geladeira e por um período não superior a um mês para a maioria das soluções estoques. Soluções em que se 

observe precipitação ou contaminação, mesmo que em menos de um mês devem ser descartadas. 

 Soluções estoques de vitaminas são mantidas congeladores e aliquotadas para o preparo referente a 1 

litro de meio de cultura.  

 Outros componentes, como a sacarose, carvão ativado, agentes geleificantes, são pesados e 

adicionados no momento do preparo do meio. 

 

3.1.9. Quantidade de meio 

 

 Como regra geral, leva-se em consideração o tamanho do explante, o tamanho que as culturas irão 

atingir durante o desenvolvimento e o tipo de rota morfogenética para a escolha do frasco de cultivo. Por 

exemplo, placas de Petri de 90 mm de diâmetro utilizam 25 ml de meio de cultura, enquanto tubos de ensaio 

podem variar entre 10-15 ml de meio de cultura.  

 

3.1.10. Desinfestação dos explantes 

 

 Os desinfestantes mais comumente usados em cultura de tecidos de plantas estão apresentados na 

Tabela 1. 

 

Tabela 1. Desinfestantes mais comumente usados em cultura de tecidos de plantas. (Extraído do Catálogo da 

Sigma). 

Desinfestante Concentração (%) Exposição (min) 

Hipoclorito de Cálcio 9-10 5-30 
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Hipoclorito de Sódio 0,5-5,0 5-30 

Água Oxigenada 3-12 5- 15 

Álcool etílico 70-95 5- 15 

Nitrato de prata 1 5-30 

Cloreto de mercúrio 0,1-1,0 2-10 

 

4. Biorreatores 

 

Os biorreatores podem ser definidos como equipamentos específicos que visam à aceleração do 

crescimento e multiplicação de organismos vivos, reduzindo os custos de produção. Inúmeros estudos vêm 

demonstrando que biorreatores na micropropagação de plantas apresentam grande eficiência para diferentes 

fins, quando comparados aos sistemas de imersão permanente. Estes equipamentos são usados para 

micropropagação clonal e massal de plantas, cujo objetivo é o uso de meio de cultivo líquido, sob condições 

de imersão temporária ou permanente, utilizando cultura de células ou tecidos de plantas. O propósito 

fundamental é facilitar o trabalho rotineiro, melhorar as condições de ambiente e produzir mudas em larga 

escala. 

Os primeiros biorreatores adaptados para plantas foram descritos ainda nos anos 80 (Levin et al., 

1988). Ao longo dos últimos anos muitos modelos diferentes têm sido propostos, visto que um biorreator 

deve ser concebido, principalmente, em função do tipo de rota morfogenética em que planta deriva, e sua 

finalidade de uso. Dessa forma, para propagação de plântulas derivadas de embriogênese somática pode ser 

requerido um modelo de biorreator, ao passo que para plântulas originadas via organogênese o modelo mais 

adequado pode ser outro. 

 

4.1. Biorreatores de imersão permanente 

 

Em geral, são os biorreatores utilizados para a micropropagação massal de células isoladas, calos ou 

protoplastos. Possuem capacidade variável (geralmente de 1-5 litros), podem possuir um sistema de 

oxigenação e outro de agitação mecânica, por meio de pás giratórias ou baixa rotação, ou um sistema 

vibratório, para produzir a turbulência necessária à homogeneização e homeostase no interior do biorreator. 

Podem possuir ainda sensores de pH, temperatura e espuma (Preil et al. 1988; Takayama e Akita, 1994). Um 

dos modelos mais conhecidos de biorreator de imersão permanente para multiplicação de suspensões 

celulares é o Aparato de Steward, que basicamente consiste em balões volumétricos com expansões laterais 

os quais são rotacionados orbitalmente em baixa rotação (em geral 1 rpm) (Figura 7). 
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Figura 7. Modelo de biorreator de imersão permanente tipo Aparato de Steward. LFDGV- UFSC/CCA. 

 

4.2. Biorreatores de imersão temporária 

 

Sistemas de imersão temporária (SIT), os quais envolvem a imersão em meio de cultura dos tecidos 

vegetais em intervalos de tempos regulares, são frequentemente usados para melhorar as condições de 

crescimento in vitro, assim como oferecer a possibilidade de automação de alguns estágios do cultivo 

(Escalona et al., 1999). Este método, proposto inicialmente por Alvard et al. (1993), utiliza frascos contendo 

as culturas em proliferação que recebem meio líquido em sistema de bombeamento temporário, podendo 

ocorrer um aumento substancial na taxa regenerativa. 

Inúmeras vantagens são descritas para o uso de imersão temporária, tais como a: diminuição do custo 

de produção, pelo uso de meios de cultura líquidos; renovação da atmosfera interna, com eliminação de 

etileno; aumento da taxa de transpiração; aumento das taxas fotossintéticas e de respiração; melhora na 

absorção de nutrientes; aumento da divisão celular; aumento da taxa de multiplicação de plantas; redução da 

hiperidricidade; redução da manipulação das culturas; e por consequência, aumento da sobrevivência das 

plantas na fase de aclimatização (Escalona et al., 1999). Essas vantagens estão relacionadas com a 

diminuição e/ou eliminação de agentes estressantes, como hipoxia, acúmulo de gases e transpiração 

reduzida.  

A imersão temporária é realizada em biorreatores, equipamentos específicos para o cultivo de 

células, tecidos ou órgãos de plantas, que visam melhorar o desenvolvimento e aumentar a multiplicação 

através do controle do microambiente e das condições estressantes in vitro. O objetivo dos biorreatores é 
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melhorar as condições de crescimento, regulando parâmetros químicos e físicos, e assim obter o máximo 

rendimento e qualidade dos propágulos, e/ou diminuir os custos de produção pela possibilidade de 

automação (Preil, 2005). Desde a década de 80 várias publicações abordam as vantagens do uso dos 

biorreatores e discutem sua diversidade de formas e estratégias de aplicação (Styer, 1985; Preil, 1991; 

Takayama, 1991; Takayama e Akita, 1998; Ziv, 2000; Ziv, 2005; Preil, 2005).  

Atualmente, o LFDGV utiliza principalmente dois modelos de biorreatores de imersão temporária, o 

BIT – biorreator de imersão temporária em frascos duplos (Escalona et al, 1999) e o RITA
®
 – Recipient for 

Automated Temporary Immersion (Teisson e Alvard, 1995).  

O biorreator BIT é composto por dois recipientes transparentes, com volume variável, um para o 

crescimento das plantas e outro para o meio de cultura (Figura 8). A tampa de cada recipiente contém duas 

entradas, onde uma delas permite a passagem de uma mangueira que conecta os interiores dos dois 

recipientes e a outra entrada conecta cada recipiente a um compressor de ar estéril. A pressão de ar vinda de 

um compressor empurra o meio de um recipiente para o outro embebendo completamente as plantas. Após 

um período programado, o fluxo de ar então é revertido retirando o meio do recipiente contendo as plantas. 

O biorreator tipo RITA
®
 é constituído por um frasco único contendo dois compartimentos, um 

superior para o crescimento das plantas e outro inferior para o meio de cultura. Semelhante ao BIT, a pressão 

de ar aplicada por um compressor ao compartimento inferior empurra o meio de cultura para o 

compartimento superior. Durante o período de imersão um ar estéril é continuamente injetado, fazendo com 

que o ar do frasco seja renovado. Após o período de tempo programado, o compressor de ar é desligado e o 

meio de cultura retorna para o compartimento inferior por gravidade. Este sistema tem sido mais utilizado 

para propagação via embriogênese somática (Berthouly e Etienne, 2005) (Figura 9). 

A utilização de diferentes modelos de biorreator de imersão temporária numa mesma espécie podem 

gerar diferentes respostas morfogenéticas. Em abacaxi, a utilização do modelo BIT favoreceu a multiplicação 

das culturas, enquanto que a inoculação no modelo RITA estimulou a diferenciação celular e a conversão das 

culturas em microbrotos (Figura 10). Sendo assim, a escolha do modelo adequado deve ser estudada de 

acordo com a espécie, rota morfogenética empregada e finalidade da micropropagação. 
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Figura 8. Modelo de biorreator de imersão temporária tipo BIT (Escalona et al. 1999). 

 

Figura 9. Modelo de biorreator de imersão temporária tipo RITA
®
 (Teisson e Alvard, 1995). 
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Figura 10. Multiplicação de culturas in vitro de abacaxizeiro sob diferentes sistemas de imersão. A e B – 

Sistema de imersão permanente; C e D – Sistema de imersão temporária tipo BIT; E e F – Sistema de 

imersão temporária tipo RITA
®
.LFDGV- UFSC/CCA. 

 

5. Enraizamento e Aclimatização 

 

5.1. Conceitos gerais de enraizamento 

 

O enraizamento é a etapa que define o resultado final da micropropagação, onde ocorre a formação 

de raízes adventícias nas plântulas. Este processo pode ser dividido em indução, iniciação e alongamento das 

raízes, podendo ser realizado in vitro ou no ambiente externo; porém, resultados mais satisfatórios têm sido 

obtidos no enraizamento ex vitro. A opção por um dos sistemas depende da qualidade do propágulo, da 

espécie de trabalho, das condições do laboratório e dos recursos disponíveis. Pode-se também utilizar um 
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sistema “híbrido”, onde as plântulas são mantidas in vitro até a indução da rizogênese e, posteriormente, são 

transplantadas para um substrato ex vitro para desenvolvimento das raízes. 

O processo de enraizamento é variável de espécie para espécie e de acordo com o tratamento prévio 

em que as plântulas estavam submetidas. O uso de auxinas pode favorecer a indução e a iniciação radicular e 

inibir o alongamento, porém concentrações elevadas podem levar à formação de calos. Para a indução de 

enraizamento o método mais utilizado tem sido o uso de pulsos de auxina (normalmente ácido indolbutírico - 

AIB) na base da plântula. Espécies herbáceas e regiões jovens das plantas geralmente enraízam mais 

facilmente que espécies lenhosas e regiões mais diferenciadas. 

 

5.1.1. Enraizamento in vitro 

 

A vantagem deste tipo de enraizamento é o melhor controle das condições em que se trabalha e, com 

isso, a obtenção de um alto porcentual de enraizamento. Por outro lado, a desvantagem do método é que as 

raízes formadas in vitro nem sempre são funcionais e eficientes na absorção de água e nutrientes no momento 

da transição das plântulas para o substrato. Raízes produzidas in vitro podem possuir poucos pêlos 

radiculares e conexões vasculares, e só começarem a desenvolver o câmbio secundário quando são 

removidas do frasco de cultura. Sendo assim, se não houver uma conexão vascular eficiente entre a parte 

aérea e a parte radicular a aclimatização da muda é dificultada, podendo comprometer sua sobrevivência. 

A rizogênese está associada à ação de reguladores de crescimento vegetal (endógenos ou exógenos), 

principalmente nas fases iniciais da indução da formação das raízes. Algumas espécies, contudo, já possuem 

um nível endógeno de fitormônios suficiente e enraízam na ausência de qualquer tipo de fitorregulador, ao 

passo que outras podem necessitar de tratamentos com fitorreguladores exógenos para aumentar a eficiência 

deste processo. 

Auxinas como o AIB, AIA (ácido indolacético) e ANA (ácido naftalenoacético) são os principais 

fitorreguladores utilizados no processo de enraizamento in vitro. Em alguns casos, a concentração de auxina 

que promove um bom enraizamento não é a mesma que promove uma alta sobrevivência ex vitro. As 

concentrações mais utilizadas para a indução da rizogênese normalmente estão entre 1-10 mg l
-1

 para AIA, 

0,05-1 mg l
-1

 para ANA e 0,5-3 mg l
-1

 para AIB (Soares et al., 2001). A análise do método de enraizamento 

deve levar em consideração o resultado final, ou seja, o número de mudas produzidas e a qualidade 

fisiológica das plântulas, que na maioria das vezes é dependente do método de indução e fitorregulador 

usado. 

Associadas às auxinas, outras substâncias também podem afetar de forma direta ou indireta o 

enraizamento das plântulas durante a aclimatização. Poliaminas, ácido sulfúrico, cloreto de magnésio e 

compostos fenólicos atuam, por exemplo, estimulando a síntese de AIA ou liberando a auxina existente na 

plântula.  

Fatores ambientais, tais como tamanho dos recipientes de inoculação, meio de cultura, gases, 

substratos, luz, temperatura e a própria plântula, também afetam a formação de raízes. O tamanho dos 

frascos onde os explantes são colocados ajuda ou dificulta a formação e o crescimento das raízes, no 
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momento em que se tornam uma barreira física (Soares et al., 2001). A concentração de sais no meio de 

cultura também pode afetar este processo, de forma que a redução da concentração dos sais dos meios de 

cultura (50% ou 75% da força total do meio) pode favorecer esta etapa do processo de micropropagação. 

 

5.1.2. Enraizamento ex vitro 

 

A técnica de enraizamento ex vitro consiste em individualizar as plântulas micropropagadas 

(oriundas do ambiente in vitro) e transplantá-las no substrato desejado, que pode ser turfa, areia, vermiculita, 

perlita, bandejas de espuma fenólica e ou substratos comerciais ou mesmo solo esterilizado. As plântulas não 

podem ser nem muito grandes nem muito pequenas, pois esses extremos são de difícil manuseio e podem 

dificultar o enraizamento. Se possível, o plantio deve ser realizado em grupos ao invés de isolado, o que 

favorece o enraizamento, que, geralmente, ocorre entre 2 a 5 semanas. 

 A principal vantagem do enraizamento ex vitro é o menor custo que esta técnica proporciona. As 

plântulas ou brotações, ao invés de serem inoculadas em meios de cultura com fitorreguladores propícios ao 

enraizamento são enraizadas fora das condições assépticas dos frascos de cultura, concomitantemente com a 

etapa seguinte, de aclimatização. Calcula-se que os recursos economizados por esta técnica possam chegar a 

75% dos gastos totais, correspondendo aos gastos com mão-de-obra e materiais, como meio de cultura e 

fitorreguladores, apenas para esta etapa da micropropagação. Como um dos grandes gargalos da cultura de 

tecidos de plantas são os gastos com a produção, esta alternativa é muito importante para obtenção de uma 

produção com menores custos. 

O enraizamento ex vitro reduz o tempo de cultivo e de comercialização das mudas micropropagadas, 

pois elimina uma etapa do processo de micropropagação, agrupando as etapas de enraizamento e 

aclimatização. No entanto, o enraizamento ex vitro não possui apenas vantagens. Em algumas espécies, a 

taxa de enraizamento ex vitro é tão baixa que a utilização deste processo é inviável. 

Devido ao substrato ser mais poroso e melhor arejado que o meio de cultura, as raízes formadas são 

mais funcionais e eficientes na absorção de água e nutrientes. Isso aumenta o número de sobreviventes na 

aclimatização e também pode diminuir o tempo de obtenção da muda apta para plantio a campo. Se 

necessário, e de acordo com a espécie micropropagada, é possível enriquecer o substrato utilizado com sais 

do meio de cultura ou reguladores de crescimento, como auxinas, visando aumentar a intensidade e a 

velocidade do enraizamento. Estes reguladores podem ser aplicados diretamente no substrato ou nas 

diretamente nas plântulas, durante o processo de transição do ambiente in vitro ao ex vitro. 

 

5.2. Conceitos gerais de aclimatização 

 

A aclimatização, em linhas gerais, consiste na transição do ambiente em que a planta se encontra em 

condições heterotróficas (in vitro) para condições autotróficas (ex vitro). Em geral é realizada em Fitotron 

(ambiente com controle de temperatura, umidade relativa (opcional) e luminosidade, utilizado para 
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propágulos mais sensíveis à desidratação), ou em túnel de nebulização ou sob microaspersão (utilizado para 

propágulos mais resistentes).  

A aclimatização e a aclimatação são termos que apresentam conotações diferentes e não devem ser 

confundidos. O primeiro trata do processo de transição da planta que está in vitro para o ambiente ex vitro e é 

definido como a adaptação climática de um organismo, especialmente uma planta, que é transferida para um 

novo ambiente, sendo todo esse processo realizado artificialmente. O termo aclimatação tem um significado 

similar, mas é um processo no qual as plantas ou outros organismos se tomam ajustados a um novo clima ou 

situação como resultado de um processo essencialmente natural. Na figura 11 são apresentadas as etapas do 

desenvolvimento vegetal observando as fases de enraizamento e aclimatização de Acca sellowiana 

(goiabeira-serrana). 

 

 

Figura 11. Etapas finais do protocolo de micropropagação por embriogênese somática de Acca sellowiana, 

consistindo nos estágios de enraizamento e aclimatização ex vitro. LFDGV - UFSC/CCA. 

 

5.2.1. Fatores a serem considerados durante a aclimatização 

 

Pesquisas têm sido realizadas visando detectar os principais gargalos durante o processo de 

aclimatização. Um grande número de plantas micropropagadas não sobrevive quando são transferidas das 

condições in vitro para o ambiente externo, sendo os principais problemas relatados associados aos seguintes 

pontos: 
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a) Baixa capacidade fotossintética 

 

A estrutura e a morfologia das plantas micropropagadas são, inicialmente, muito diferentes daquelas 

cultivadas em condições de campo. Esta variação na anatomia e/ou ultraestrutura pode afetar o processo de 

fotossíntese. As organelas que apresentam função fotossintética (cloroplastos) não se encontram bem 

desenvolvidas e diferenciadas, e consequentemente, existe uma dificuldade na transição às condições 

autotróficas. 

Além disso, no estágio de aclimatização, as plântulas sofrem uma mudança ambiental drástica, 

quando são removidas dos frascos onde a luz e as trocas gasosas são limitadas e existe grande 

disponibilidade de fonte de carbono (açúcar). Essa passagem faz com que mudem de heterotróficas para 

autotróficas, com grande gasto de energia. 

 

b) Desidratação 

 

A desidratação é causada pela elevada perda de água pelas plantas, principalmente nas folhas, ou 

absorção inadequada de água pelas raízes e, em geral, é o maior problema no processo de transplante e 

aclimatização. Em ambiente in vitro, as plântulas se desenvolvem com elevada umidade relativa e, 

consequentemente, reduzido fluxo respiratório. Ao serem expostas a um ambiente com baixa umidade 

relativa, a taxa de transpiração aumenta, causando um déficit hídrico na planta. 

As plantas que são levadas às casas de vegetação/Fitotron são desprovidas ou contém camada 

incipiente de cutícula foliar, além de possuírem muitos estômatos não funcionais. Quando expostas ao 

ambiente externo, uma elevada perda de água e um agravamento nas condições osmóticas intracelulares 

podem ocorrer. No entanto, a morfologia, a densidade e a funcionalidade dos estômatos podem ser alteradas 

alterando-se as condições ambientais, através da diminuição na umidade relativa interna com a utilização de 

frascos que permitam trocas gasosas ou mesmo com a utilização de sistemas de imersão temporária 

(biorreatores), podendo resultar em estômatos semelhantes às plantas cultivadas em estufa. 

 

c) Absorção de nutrientes 

 

Plantas in vitro quase sempre produzem raízes não funcionais, ou seja, não apresentam capacidade de 

absorção de água e nutrientes quando colocadas em contato direto com o solo. As plântulas in vitro ao serem 

aclimatizadas passam de um meio onde têm à disposição alta concentração de nutrientes para um substrato 

no qual são forçadas a iniciar o processo de absorção de água e nutrientes para seu desenvolvimento. A 

emissão de novas raízes é muito importante, pois as formadas in vitro possuem pouca capacidade de 

absorção e não respondem imediatamente ao momento do transplante, além de serem pouco funcionais, 

delicadas e propensas ao ataque de microorganismos. No entanto, plantas mais resistentes a aclimatização 

podem sentir menos esses efeitos. 
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d) Doenças 

 

Problemas de doenças podem facilmente acometer as plântulas que são levadas às casas de 

vegetação, pois a falta de contato prévio com patógenos e a dependência do meio de cultura não estimularam 

as plantas a desenvolver por completo seu sistema de defesa contra microrganismos. A fragilidade da 

plântula in vitro aliada à alta umidade relativa mantida durante a aclimatização pode favorecer o crescimento 

de fungos e bactérias. É essencial, portanto, que se faça uma prevenção de doenças para o sucesso do 

transplante, durante e após o processo de aclimatização. 

 

5.2.2. Fatores que afetam a aclimatização 

 

1) As plantas micropropagadas devem ser sadias e isentas de sintomas de doenças; 

2) A manutenção da alta umidade relativa, por alguns dias após o transplante, é considerada ponto crítico 

para a sobrevivência das plântulas. No entanto, um grande número de laboratórios comerciais tem evitado o 

uso de um sistema automático de irrigação para este propósito por tornar o meio excessivamente úmido, 

favorecendo o crescimento de fungos e algas. Neste sentido, o sistema preferencial de irrigação tem sido a 

nebulização; 

3) Inicialmente é necessário fornecer baixas quantidades de luminosidade para as plântulas. Se submetidas a 

uma intensidade luminosa alta demais os fotossistemas das plântulas podem ser afetados, tornando-se 

cloróticas e queimadas. Para evitar esses problemas, as plântulas podem ser removidas gradualmente para 

uma intensidade de luz sob a qual manterá seu crescimento adequado; 

4) A temperatura do ambiente em que está ocorrendo a aclimatização deve ser próxima da que estava o 

ambiente de sala de crescimento, podendo ser gradualmente ajustada com o decorrer do tempo; 

5) O pH do solo/substrato deve ser apropriado para cada espécie. Além disso, a fertilidade e porosidade do 

substrato devem ser adequadas para promoverem uma boa drenagem e aeração; 

6) Um volume adequado da área de enraizamento de ser fornecida, conforme cada espécie/propágulo; 

7) Em muitos casos podem ser utilizados periodicamente a suplementação com macro e/ou micronutrientes 

no substrato em que as plântulas são transplantadas, visando a manutenção de condições nutricionais ótimas; 

8) Normalmente, antes do transplante, as plântulas são lavadas com água para a remoção total do meio de 

cultura residual e plantadas em substrato esterilizado. Alguns autores recomendam a lavagem das plântulas 

com solução fungicida, enquanto outros, não aconselham seu uso durante as primeiras duas semanas depois 

do transplante, pois podem ser fitotóxicos nesta fase. 

 

6. Outras aplicações 

 

6.1. Obtenção de plantas livres de vírus 
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Na maior parte das plantas onde se utiliza a propagação vegetativa ocorre, ao longo de sucessivos 

ciclos de propagação e cultivo, a infecção com vírus. Como a eliminação desses patógenos é praticamente 

impossível com o controle químico, a limpeza viral de plantas matrizes contaminadas continua sendo uma 

das maiores aplicações da cultura de tecidos vegetais.  

A história da erradicação na cultura de tecidos de vírus iniciou em 1934 quando White observou que 

subcultivos de segmentos de raízes de plantas infectadas por vírus, levavam à sua eliminação. Observou-se 

posteriormente que a gema apical de crescimento também se encontrava livre de vírus. Morel e Martin, na 

década de 40, cultivaram meristemas caulinares de plantas infectadas, obtendo sucesso. Hoje esta técnica é 

universalmente utilizada e apresenta grande impacto na produção agrícola vegetal. 

Como o domo apical mantém certa distância das terminações vasculares (floema e xilema), nessa 

região os vírus necessitam passar de célula a célula (via plasmodesma), o que ocorre mais lentamente do que 

via floema. Desta maneira, quando as células meristemáticas do domo apical estão em divisão ativa, o 

RNA/DNA dos vírus não consegue introduzir-se no genoma destas células, tornando-os, portanto, excelentes 

fontes de explante para a inoculação in vitro com o objetivo de limpeza viral. 

Esta técnica compreende o isolamento e a inoculação do domo apical e alguns primórdios foliares, 

ou do meristema (Figura 12) isoladamente (0,10 a 0,20 mm de comprimento). Usualmente, a cultura de 

meristema refere-se ao crescimento do domo apical da brotação, excluindo as folhas primordiais. O 

meristema não apresenta folíolos, sendo constituído por duas regiões diferentes, túnica e corpus. A túnica é 

constituída de uma a três camadas de células. A camada mais interna forma a epiderme e as outras duas mais 

internas dão origem a folha ou somente a epiderme foliar. O corpus é a camada mais interna, responsável 

pela formação do restante da planta. O plano de divisão da túnica é anticlinal e do corpus é periclinal. O 

objetivo neste caso é a produção de uma microplanta enraizada que deve ser livre de vírus, fungos e 

bactérias. Quanto menor for o explante, mais efetiva será a eliminação de patógenos. 
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Figura 12. Secção longitudinal do meristema apical do caule de Coleus sp. Seta grossa = gema axilar; seta 

fina = protoderme; cabeça de seta = procâmbio; MF = meristema fundamental; PM = promeristema. Barra = 

500 mm. (Apezzato, 2003). 

 

Vários fatores são determinantes para se obter sucesso na limpeza viral: 

 

• Tamanho ideal do meristema/ápice caulinar: de 0,1 a 1 mm. Menor tamanho implica num maior sucesso na 

limpeza, mas a sobrevivência pode ser menor; 

• Localização do explante: explantes retirados do meristema apical estão em um estádio mais jovem de 

desenvolvimento do que explantes de meristemas laterais; 

• Época de coleta: os explantes devem estar crescimento ativo; 

 

A hipótese mais aceita para a ausência de vírus nestes tecidos diz que a interrupção temporal da 

organização normal dos tecidos meristemáticos, ocasiona uma inibição da multiplicação do vírus devido a 

não disponibilidade de enzimas chaves. Esta hipótese do efeito da desorganização celular foi reforçada pela 

presença de baixas concentrações de vírus em calos friáveis de tabaco, quando comparados com calos 
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compactos e com maiores níveis de organização. Além disto, a ausência de tecido vascular na região do 

meristema apical, a presença de conexões plasmodesmáticas em dimensões diminutas nestas células e o 

ritmo ativo de divisões celulares nesta região, também são fatores que podem explicar a baixa concentração 

ou a ausência de vírus nestas células. O processo ativo de divisão celular poderia utilizar a maior parte da 

energia para a formação de macromoléculas e componentes celulares estruturais, deixando os vírus em 

condições pouco competitivas para a própria multiplicação. Comprovou-se também que a concentração de 

vírus aumenta na região subapical dos meristemas de plantas tratadas com substâncias inibidoras de 

crescimento, as quais reduzem as taxas de divisão celular. 

Esta técnica tem obtido sucesso com muitas plantas herbáceas exploradas economicamente, como 

cravo, crisântemo, batatinha, batata-doce, mandioca, banana. No caso do morango a simples utilização de 

mudas obtidas por cultura de meristemas propiciou um aumento na produtividade de 3 para 12 t/ha em 

lavouras do RS (Peters, 1986). Atualmente com a introdução de tecnologias adicionais na cadeia produtiva 

do morango, já são obtidas produtividades de até 80 t/ha, em cultivos no RS, SC e SP. Para plantas lenhosas 

a cultura de meristemas apresenta algumas dificuldades havendo a necessidade de utilização de técnicas 

auxiliares como a microenxertia (Hartmann et al., 1990). 

 

7. Conservação in vitro 

  

 A conservação in vitro consiste na conservação ex situ, ou seja, fora do ambiente de ocorrência 

natural da espécie, em ambiente estéril (livre de contaminantes), através do uso de técnicas de cultura de 

tecidos de plantas. Este método de conservação apresenta algumas soluções para os problemas relacionados 

com os métodos tradicionais de conservação de espécies vegetais, tais como: a) a utilização de bancos a 

campo, que demandam amplo espaço físico, possuem alto custo de manutenção e alta susceptibilidade a 

doenças e pragas; b) o armazenamento em banco de sementes de espécies que possuem sementes 

recalcitrantes, ou seja, que não resistem aos altos níveis de dessecação necessários para a conservação 

através desta estratégia. 

 A conservação in vitro apresenta inúmeras vantagens, como: a) a conservação por períodos médios a 

longos de um grande número de espécies (especialmente com sementes recalcitrantes); b) a manutenção de 

condições ambientais controladas (temperatura, umidade relativa e fotoperíodo); c) o fácil acesso dos 

materiais armazenados para avaliação e diversos usos. A conservação in vitro pode ser realizada de duas 

maneiras: através da conservação em baixa temperatura (ou crescimento lento) ou através de técnicas de 

criopreservação. 

 

7.1. Crescimento lento 

 

 A técnica de crescimento lento consiste em conservar plantas em meio de cultura por períodos curtos 

ou médios, através da indução da redução do metabolismo, sem afetar sua viabilidade. Esta redução do 

metabolismo pode ser induzida de diversas formas: 
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1) Controle das condições físicas, onde a intensidade de luz e/ou temperatura de cultivo é reduzida; 

2) Controle das condições químicas, onde a composição do meio de cultura pode ser manipulada 

utilizando-se retardantes de crescimento vegetal (Paclobutrazol, ácido abscísico, etc) ou reduzindo-

se a concentração de sais do meio de cultura (meio de cultura “meia-força”). 

 

Dentre os fatores que afetam o sucesso da conservação por crescimento lento podem ser citados a 

qualidade das matrizes de plantas utilizadas, a temperatura de armazenamento das mesmas (que podem estar 

na faixa de 2-10°C), um regime de fotoperíodo adequado e o meio de cultura e frascos utilizados. Todos estes 

fatores juntos determinam por quanto tempo a cultura pode ser armazenada desta forma, sendo que o 

controle das condições físicas e químicas também pode ser utilizado em conjunto. 

 

7.2. Criopreservação 

 

Desde o inicio da micropropagação das plantas uma das grandes dificuldades encontradas era a 

conservação de estoques de material vegetal vivo para cultivos posteriores. Neste contexto se enquadra a 

criopreservação, que consiste na conservação de material biológico por um longo período através de técnicas 

de congelamento de explantes em temperaturas ultrabaixas, em nitrogênio líquido (-196ºC). A partir de então 

se tornou possível não só a conservação do material vegetal para posterior uso na micropropagação massal e 

seus diversos fins, como também a conservação de recursos genéticos vegetais, nos chamados bancos de 

germoplasma, que basicamente consistem numa base física que reúne o conjunto de materiais hereditários de 

uma espécie, representando sua variabilidade genética. 

Um dos principais desafios da criopreservação é justamente evitar a formação de cristais de gelo no 

interior das células, que através da injúria mecânica causada pela expansão da água durante o congelamento 

e a conformação dos cristais de gelo pode causar a ruptura da membrana plasmática e, consequentemente, a 

morte da célula. Para tanto, utiliza-se soluções crioprotetoras que basicamente visam à redução da água livre 

no interior das células e a inibição da formação de cristais de gelo no interior da célula. 

 

7.2.1. Métodos de criopreservação de plantas 

 

A criopreservação de plantas visa paralisar todos os processos metabólicos da célula vegetal, e pode 

ser realizada através de duas principais técnicas: o congelamento lento e o congelamento rápido. 

O congelamento lento é composto de diversas etapas, que basicamente compreendem o tratamento 

do explante em solução crioprotetora e o congelamento gradual, geralmente numa taxa de -1ºC/segundo. O 

congelamento gradual pode ser realizado em freezer especial de temperatura escalonada, que uma vez 

programado reduz a temperatura interna na taxa desejada, ou através do uso de dispositivos que simulam este 

processo, como o Mr. Frosty
®
. Após o processo de congelamento lento, em geral realizado até a temperatura 

de -80ºC, os explantes são imersos em nitrogênio líquido a uma temperatura de -196ºC e podem ser 

armazenados por tempo indeterminado. 



34 

 

Já o processo de congelamento rápido possui como principal diferença a ausência da etapa de 

congelamento gradual. Ou seja, neste caso os explantes são tratados com crioprotetores e em seguida 

diretamente imersos em nitrogênio líquido. Para tanto, em geral são realizadas algumas modificações na 

composição da solução crioprotetora utilizada, visando induzir o explante a possuir um aspecto “vítreo”. 

Uma vez adquirido este aspecto, que é basicamente causado pelos componentes da solução crioprotetora 

(glicerol, dimetilsulfóxido, altas concentrações de sacarose, entre outros), o explante possuirá menos água 

livre no interior das células, e, portanto, menor chance de formação de cristais de gelo. 

 Em ambas as técnicas de criopreservação, após o período de armazenagem em nitrogênio líquido, o 

material deve ser “descongelado” para que possa ser novamente utilizado. Este processo é conhecido como 

recuperação ou descongelamento, e envolve a imersão do material criopreservado em água aquecida (30-

40ºC) ou apenas deixando o material em temperatura ambiente. Melhores resultados têm sido alcançados 

com o descongelamento rápido, com auxílio de banho-maria, onde uma menor formação de cristais de gelo 

tem sido observada. 

 Para a obtenção com sucesso de um protocolo de criopreservação, seis pontos críticos devem ser 

levados em consideração: 

 

1) Pré-congelamento: manipular as condições de cultivo in vitro para aumentar a tolerância ao 

congelamento (aditivos ao meio de cultura com atividade osmorreguladora); 

2) Crioproteção: permitir às células suportar o congelamento; 

3) Pré-resfriamento: diminuição gradual da temperatura (preparação do explante ao congelamento); 

4) Conservação: nitrogênio líquido a -196°C ou a -150°C na fase de vapor; 

5) Descongelamento: fase de recuperação do material armazenado; 

6) Recrescimento: avaliar a viabilidade do material após o período de criopreservação. 

 

8. Vantagens e limitações da micropropagação em plantas para o melhoramento 

 

Técnicas de cultura de tecidos vegetais podem ser consideradas ferramentas auxiliares eficazes para 

o melhoramento de plantas. Algumas vantagens são listadas a seguir: 

 

a) Como a multiplicação massal de um genótipo superior é possível em qualquer estágio de um programa de 

melhoramento, a micropropagação tem o potencial de promover o aumento de ganhos genéticos em apenas 

uma geração; 

b) A propagação massal pela clonagem de genótipos superiores captura os componentes aditivos e não 

aditivos da variância genética; 

c) Genes desejáveis de clones selecionados podem ser mantidos em um banco genético na forma de pomares 

clonais, onde podem ser recombinados através de cruzamentos dirigidos; 

d) Interações genótipo-ambiente podem ser mais bem estudadas em populações clonais; 
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e) A seleção clonal in vitro e a micropropagação podem ser utilizadas para a produção de genótipos 

superiores, sendo que o tempo necessário para produzir grandes quantidades de plantas é menor no programa 

clonal do que em um programa baseado nos pomares clonais; 

f) Técnicas de micropropagação possibilitam a produção de um grande número de progenitores 

geneticamente uniformes para a produção de sementes híbridas. 

 

Mesmo considerando-se as diversas vantagens desta técnica ainda existem limitações para a 

aplicação mais ampla no melhoramento de plantas: 

 

a) Em muitos protocolos de cultura de tecidos para determinadas espécies a variação introduzida é 

epigenética e, portanto, limitante para o melhoramento de plantas; 

b) Variações deletérias, como redução na fertilidade e fixação de frutos e sementes e outras variações 

morfológicas, ocorrem em variantes somaclonais, com várias implicações no melhoramento de plantas, 

principalmente quando a uniformidade genética é o objetivo; 

c) O sucesso de um sistema regenerativo in vitro é substancialmente dependente da adequação de um meio 

de cultura apropriado para cada espécie; 

d) O desenvolvimento de eixos caulinares, gemas e embriões somáticos em geral não é sincronizado, 

dificultando a aplicação destes protocolos em escalas maiores, como biofábricas. 

 

9. Problemas que podem ocorrer durante a micropropagação de plantas 

 

O cultivo in vitro de plantas, assim como qualquer outro processo biológico, é sensível a alguns 

problemas de ordem fisiológico-bioquímica que podem afetar diretamente o desenvolvimento das culturas. 

Dentre estes problemas pode-se citar como as principais a oxidação, o declínio de vigor, a hiperidricidade 

(vitrificação) e a necrose. 

 

9.1. Oxidação 

 

Os explantes ao serem inoculados em meio de cultura podem liberar exsudatos, tornando o meio de 

cultura “escurecido”. Este tipo de escurecimento, em geral, é consequência da liberação de compostos 

fenólicos originados a partir dos “ferimentos” ocasionados no processo de excisão dos explantes ou mesmo 

como resposta do explante inoculado ao ambiente in vitro (Santos, 2001). 

As substâncias encontradas em meio de cultura durante o cultivo de algumas espécies de plantas 

lenhosas foram identificadas como sendo taninos, flavonóides e fenóis (George, 1993). Ferimentos 

normalmente provocam oxidação, sendo que discos foliares apresentam maior oxidação do que segmentos 

nodais por sofrerem ferimentos em maior área. O efeito inibitório no desenvolvimento dos explantes é 

atribuído à presença de taninos e fenóis, sendo a toxidade dos exsudatos variável com as cultivares, espécies 

e gêneros. 
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A ocorrência de oxidação in vitro pode ser geneticamente correlacionada, ou seja, ocorrer em maior 

grau em gêneros de plantas que apresentem maiores teores endógenos de taninos ou hidroxifenóis. 

Compostos como a cisteína, o carvão ativado, polivinilpirrolidona (PVP), ácido ascórbico e ácido cítrico têm 

sido suplementados ao meio de cultura com o objetivo de controlar o processo de oxidação, em geral por 

serem compostos redutores ou por possuírem alto potencial de retenção dos compostos causadores da 

oxidação. 

Um dos exemplos de aditivos do meio de cultura que podem reduzir os efeitos da oxidação é o 

carvão ativado. O carvão ativado suplementado ao meio de cultura em concentrações que variam de 0,3 a 

3,0% tem a capacidade de adsorver estes compostos do meio de cultura, além de poder atuar induzindo os 

processos de morfogênese e rizogênese. A antioxidante PVP também possui a capacidade de reduzir os 

efeitos adversos dos compostos fenólicos, evitando que estes oxidem. Esta substância é geralmente 

adicionada ao meio de cultura em concentrações que variam de 0,01- 4,0%. 

Outras alterações específicas na composição dos meios de cultura também têm sido utilizados com 

eficiência para controle da oxidação, como variações na concentração de sais utilizados, sacarose, exclusão 

ou diminuição da concentração de ferro e cobre, uso de reguladores de crescimento (variações em tipo e 

concentrações). Além disso, explantes jovens, em geral, podem ser mais propensos à ocorrência de oxidação. 

A prevenção dessa ocorrência pode ser feita minimizando os danos causados ao explante durante a 

manipulação dos mesmos, além do emprego dos agentes antioxidantes na composição do meio de cultura 

acima citados. 

 

9.2. Declínio de vigor 

 

As plantas se desenvolvem de acordo com os estímulos recebidos, e, portanto, quando ocorrem 

problemas determinantes nestes estímulos isso é refletido diretamente em sua fisiologia. A baixa taxa de 

desenvolvimento é chamada de declínio de vigor e está associada com a produção de compostos que podem 

ser deletérios ao seu desenvolvimento, como compostos fenólicos, ou a outros fatores bióticos. A perda de 

vigor pode ser também causada por erros no balanço nutricional do meio de cultura, utilização de 

fitorreguladores inadequados ou falta de repicagem do material vegetal. Alguns fatores determinantes no 

declínio de vigor são: 

 

a) Diminuição da taxa de proliferação - Algumas espécies apresentam curvas acentuadas em sua taxa de 

proliferação. Esta taxa é bastante variável de acordo com espécie e o tempo de cultivo ou subcultivos. O 

declínio na taxa de formação de brotos também ocorre frequentemente em culturas que não são repicadas em 

frequência adequada. 

b) Habituação - Quando os explantes estão em meio de cultura pode ocorrer um processo de habituação para 

fitorreguladores, sendo este processo marcado pela diminuição da resposta ao estímulo aos fitorreguladores 

suplementados em dosagens normais. 
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9.3. Hiperidricidade (vitrificação) 

 

A hiperidricidade, ou vitrificação, é definida como o estado fisiológico em que a planta apresenta 

teor de água demasiadamente alto no interior das células e tecidos, causando um aspecto translúcido. As 

alterações na estrutura das plantas cultivadas in vitro são sintomas bastante prematuros de uma complexa 

síndrome de características anormais. 

Este fenômeno pode ser revertido, desde que seja realizada a transferência das plantas para um novo 

de meio de cultura mais adequado, dando atenção especial às condições ambientais de temperatura, 

intensidade luminosa, fotoperíodo e concentrações dos elementos do meio de cultura. 

A "síndrome do broto de vidro", como também é chamado este processo, pode ocorrer em vários 

níveis de severidade. Inicialmente, apenas uma parte do broto, ou uma ou duas folhas podem ser afetadas. As 

brotações de culturas que demonstram sintomas leves frequentemente crescem mais rapidamente do que o 

normal e pode mostrar altas taxas de brotações axilares. Porém, esta “vantagem” é perdida em condições 

mais severas de hiperidricidade (Santos, 2001). 

Em casos mais extremos, os brotos vitrificados apresentam distancia entrenós curta e ápice com 

aparência fasciculada. Os brotos afetados frequentemente apresentam-se inchados e com uma coloração 

verde claro, com suas folhas com aparência translúcida, aquosa e vítrea; as folhas também podem se 

apresentar alongadas, túrgidas e frágeis, com uma coloração verde azulada. 

A hiperidricidade tende a ser promovida por altas temperaturas, baixa intensidade luminosa ou em 

culturas derivadas de organogênese mantidas em condições de ausência de luz. Brotos que se desenvolvem 

em condições contínuas de alta umidade relativa também apresentam maior susceptibilidade à 

hiperidricidade, pois este é provavelmente o ambiente mais favorável para ocasioná-la. Culturas mantidas em 

meio líquido, incluindo aquelas realizadas com suportes (ponte de papel), também estão mais propensas a 

esse processo que aquelas mantidas em meio semi-sólido. Para algumas espécies, brotações normais 

cultivadas em meio semi-sólido se tornaram vitrificadas quando transferidas para um meio de cultura líquido. 

Vários fatores que podem auxiliar na prevenção da vitrificação, dentre estes: a) a utilização da 

técnica de duas fases (meio líquido e semi-sólido) no meio de cultura; b) o aumento da concentração de 

ágar ou outros agentes geleificantes no meio semi-sólido; c) o ajuste da concentração de sacarose utilizada; 

d) a redução da umidade relativa no ambiente in vitro, através da utilização de frascos que permitam trocas 

gasosas ou o emprego de biorreatores de imersão temporária; e)  a suplementação ao meio de cultura de um 

ou mais ácidos orgânicos, como o citrato, succinato ou malato, para auxiliar na assimilação do NH4
+
; f) a 

utilização de alta intensidade luminosa; g) a utilização de um balanço mais adequado entre auxina/citocinina 

para a espécie estudada; h) a transferência da cultura para um meio de cultura livre de fitorreguladores; i) a 

substituição da sacarose por frutose ou galactose; j) o ajuste preciso do pH do meio de cultura. 
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9.4. Necrose 

 

A necrose pode ser descrita como sendo a morte de uma parte de um organismo vivo. Isto pode 

ocorrer com explantes inoculados in vitro, podendo ter uma perda parcial ou total da cultura in vitro (Santos, 

et al., 2001). Dentre as principais formas de necrose destaca-se a necrose apical em brotações, que pode ser 

causada por diversos fatores como: 

 

- Deficiência de cálcio – ocorre principalmente no ápice caulinar, quando o explante é inoculado em meios 

de cultura com baixa concentração deste elemento para a espécie ou quando ocorrem barreiras físicas de 

disponibilidade do nutriente para a planta. Durante o cultivo in vitro, a alta umidade pode limitar a 

transpiração e, consequentemente, a translocação vascular de íons e compostos, podendo fazer com que o 

cálcio não alcance os tecidos da região apical caulinar. 

 

- Reguladores de crescimento - Alguns fitorreguladores podem induzir a necrose apical, principalmente após 

os subcultivos ou repicagens, ou ainda, devido a sua suplementação inadequada para determinada fase do 

protocolo de micropropagação. 

 

- Intervalo de subcultivos – quando as repicagens não são realizadas de maneira periódica e adequada as 

culturas podem sofrer por deficiência de água e nutrientes, podendo causar amarelecimento foliar e abscisão. 

O período correto de repicagem deve se ajustado e estabelecido de acordo com cada espécie em cultivo. 

 

 Algumas medidas podem ser tomadas visando à diminuição da incidência de necrose. 

Suplementação em meio de cultura com nitrato de cálcio, por exemplo, pode favorecer a diminuição de 

necroses. Outro elemento que pode ser importante para algumas espécies é o boro, que também atua nas 

regiões de intensa divisão celular. 

Permitir as trocas gasosas em culturas mantidas in vitro também pode colaborar na redução da 

concentração de gases tóxicos, agentes também causadores de necrose, além de aumentar a disponibilidade 

de oxigênio. 

 

10. Considerações finais 

 

A possibilidade de uma adequada manipulação da morfogênese in vitro para a obtenção de 

protocolos regenerativos via organogênese ou embriogênese somática parece ser dependente de condições 

determinativas e permissivas. Nas primeiras salientam-se a condição fisiológica do explante e o tipo e 

concentração do regulador de crescimento a ser utilizado como sinal químico para a indução da 

morfogênese. De maneira geral, quanto mais juvenil for o tecido doador de explantes, e quanto mais 

meristemática for sua condição, maiores serão as possibilidades de se orientar a morfogênese in vitro. Para a 

embriogênese somática, restam poucas dúvidas de que tecidos embrionários são os mais adequados para a 
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extração de respostas nesta rota, apesar de que nem sempre estes tecidos são os mais interessantes para os 

propósitos a serem obtidos. Com respeito aos reguladores de crescimento, a sua ação para a obtenção de 

respostas organogenéticas relaciona-se aos padrões apontados por Skoog e Miller (1957), isto é, balanços 

favoráveis as citocininas tendem a induzir brotações aéreas, enquanto que balanços favoráveis às auxinas 

favorecem a rizogênese. Para a indução da embriogênese somática a adição de auxinas fortes ao meio de 

cultura primário parece ser uma condição essencial para o desencadeamento de reações metabólicas 

associadas, apesar de que o balanço entre fontes nitrogenadas orgânicas e inorgânicas, oxidadas e reduzidas 

parecem exercer considerável influência. As chamadas condições permissivas incluem a composição geral 

dos meios de cultura e as condições físicas, tais como temperatura e fotoperíodo. 

A utilização de técnicas de cultura de tecidos para a regeneração e propagação massal de genótipos 

superiores via organogênese e embriogênese somática é prática rotineira em muitos laboratórios. Algumas 

limitações dizem respeito à necessidade de melhoria geral dos protocolos utilizados, e a definição e 

estabelecimento de protocolos para as chamadas espécies "recalcitrantes". Ênfase especial deve ser dada a 

possibilidade de estabelecimento de suspensões celulares morfogenéticas. Um maior detalhamento das 

técnicas de biologia celular e molecular vem permitindo um maior refinamento das técnicas de cultura de 

tecidos vegetais e a consequente aplicação para tecnologias de protoplastos e transformação genética. 

 

11. Glossário 

 

Ápice caulinar: segmento do ápice do caule, composto pelo meristema apical (0,05 a 1,0 mm) juntamente 

com os primórdios foliares e folhas emergentes. Portanto, o meristema apical, que é o conjunto de células 

indiferenciadas e de características embrionárias, faz parte do ápice caulinar. 

Ativação: processo que favorece o início de um novo ciclo bioquímico ou fisiológico de órgão ou tecido. É 

muito comum referir-se à ativação de gemas latentes, resultando na brotação. Para ocorrer a ativação é 

necessária a existência de órgão ou tecido pré-formado ou formado. 

Células indiferenciadas: células que ainda não possuem uma estrutura e função especializadas, geralmente 

células imaturas ou primitivas. As células que compõem os meristemas são células indiferenciadas.  

Ciclo celular: série de eventos que ocorrem em uma célula levando a sua divisão e duplicação do seu DNA 

(replicação do DNA) para produzir duas células-filhas (Figura 13). 
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Figura 13. Processo ou fases celulares de divisão celular padrão. Divide-se em interfase e fase mitótica (M). 

A interfase de divide nas fases G1 (crescimento celular), S (replicação do DNA) e G2 (ponto de controle para 

verificar se está tudo correto para a próxima etapa, a divisão celular).  

 

Clones: Clone pode ser uma célula ou organismo que é geneticamente idêntico à unidade ou indivíduo a 

partir do qual ela foi derivada. Pode ser derivado de um individuo simples por propagação assexuada 

(enxertia, estaquia, mergulhia, apomixia ou micropropagação). Independente da origem e sob o aspecto 

aplicado, as técnicas de cultura de tecidos vegetais permitem a propagação clonal massal de genótipos 

superiores. Uma das maiores vantagens da propagação clonal é a possibilidade de se explorar a variância 

genética total. Muitos dos programas de melhoramento genético de plantas perenes e estabelecidos no 

hemisfério norte, a partir da década de 50, foram baseados na seleção recorrente. Nestes programas a seleção 

é feita após cada geração de intercruzamentos de materiais selecionados para proporcionar a recombinação 

genética. Enquanto que o melhoramento convencional permite a fixação dos ganhos genéticos nas gerações 

subsequentes, a micropropagação permite a exploração da variação genética em uma geração, através da 

clonagem de genótipos superiores. Apesar dos benefícios dos clones para a agricultura, a concentração de 

uma produção em larga escala de apenas um genótipo ou de poucos genótipos de origem comum pode tornar 

todas as plantas igualmente vulneráveis às pragas e moléstias ou estresses abióticos e pode também diminuir 

o interesse na manutenção de uma diversidade mais ampla nos bancos de germoplasma existentes, resultando 

no estreitamento da base genética. 

Competência celular: Capacidade das células reagirem a sinais (que podem ser reguladores de crescimento) 

específicos de desenvolvimento. Diz respeito à capacidade das células em expressar um potencial inerente.  

Diferenciação: processo de diversificação das características bioquímicas, anatômicas, morfológicas e 

fisiológicas, ocorrida nas células, nos tecidos ou órgãos durante o desenvolvimento a partir do estado 

meristemático ou juvenil para o adulto. As células do meristema apical são um exemplo de estado 

indiferenciado. 

Desdiferenciação celular: retorno de células diferenciadas ao estado não diferenciado. 

Determinação celular: Processo pelo qual o potencial de desenvolvimento de uma célula torna-se limitado a 

uma rota específica. A determinação celular consiste em uma canalização progressiva no desenvolvimento. 
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Epistasia: situação na qual a expressão de um gene depende da ação de outro gene que não um de seus 

alelos. 

Indução: é o desencadeamento de um processo morfogenético pela exposição do explante a um estímulo 

físico, químico ou biológico. Em cultura de tecidos, é a sinalização é em geral feita por um regulador de 

crescimento vegetal (análogo ao hormônio vegetal) para uma resposta específica a nível celular. 

Haploide: indivíduo que apresenta o número de cromossomos igual ao do gametófito ou da haplofase (n). 

De maneira mais específica, plantas haploides são aquelas com carga cromossômica não duplicada, 

monoploides. 

Hormônios vegetais: No presente contexto, este termo define uma das classes de compostos que regulam 

processos de desenvolvimento (morfogênese) em plantas, sendo, provavelmente, os mais importantes 

mediadores na transdução de sinais. Os hormônios são moléculas regulatórias de ocorrência natural que 

agem como sinais químicos para regular o crescimento e o desenvolvimento (morfogênese). Fitorreguladores 

ou reguladores de crescimento vegetal são substâncias sintéticas que mimetizam os efeitos dos hormônios no 

metabolismo celular. 

Meristema: tecido composto de células indiferenciadas, envolvido com formação de novas células por 

divisão mitótica. Sem especificação, o termo refere-se normalmente ao meristema apical do caule (região 

localizada numa depressão central que dá origem aos mais novos primórdios foliares de tamanho variável 

entre espécies vegetais, normalmente formado por uma porção de 60 a 100 células isodiamétricas 

indiferenciadas, que mantém permanentemente as características embrionárias primárias. 

Micropropagação: Propagação clonal por técnicas de cultura in vitro de um genótipo selecionado. Este 

termo, utilizado primeiramente por Hartman e Kester (1975), passou a ser empregado para definir os 

processos de propagação vegetativa na cultura de tecidos vegetais in vitro. 

Morfogênese: Integração entre crescimento (mudanças quantitativas) e diferenciação (alterações 

qualitativas), mediada por divisão e especialização celular. A morfogênese é o resultado de um complexo 

controle hormonal múltiplo, espacial e temporal, através da regulação e expressão de sistemas gênicos 

múltiplos. A morfogênese na planta intacta é mediada pela ação correlativa dos meristemas e de seus 

produtos. Na cultura de tecidos vegetais, ao se romper as correlações endógenas os tecidos ficam sujeitos às 

condições exógenas, representadas no caso pelos fitorreguladores adicionados ao meio de cultura. A 

morfogênese in vitro passa então a ser modulada pelo balanço de fitorreguladores adicionados ao meio de 

cultura. Isto foi comprovado experimentalmente por Skoog e Miller (1955) e cujos resultados são 

sumarizados na Figura 14. 
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Figura 14. Skoog e Miller (1957) inocularam tabaco em meio de cultura contendo diferentes concentrações 

e balanços de auxina (ácido indolacético - AIA) e citocinina (cinetina – KIN). Em concentrações equimolares 

destes dois fitorreguladores observa-se a formação de calos; com concentrações de AIA superiores a KIN 

observa-se a formação de raízes; com concentrações de KIN superiores a de AIA observa-se a formação de 

brotos. 

 

Totipotencialidade: Princípio biológico creditado ao fisiologista vegetal alemão Haberlandt, que em 1902, 

enunciou que cada célula vegetal possuía o potencial genético para reproduzir um organismo inteiro. Como 

corolário, este fisiologista elaborou previsões de que tecidos, células e órgãos poderiam ser mantidas 

indefinidamente em cultura. 
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