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RESUMO
Na cultura de tecidos, a adição de reguladores de
crescimento ao meio nutritivo é de suma importância. Objetivando
avaliar o efeito de IBA e de BAP, na fase final de desenvolvimento
de embriões somáticos de Coffea arabica L., foi conduzido um
experimento no Laboratório de Cultura de Tecidos da Fundação
Procafé, em Varginha, MG. Os tratamentos constituíram-se de
variações no meio de crescimento (PRM): meio PRM (tratamento
1), meio PRM sem BAP (tratamento 2), meio PRM acrescido de
1,47µM de IBA (tratamento 3) e meio PRM sem BAP acrescido
de 1,47µM de IBA (tratamento 4). Para as análises estatísticas
foi isolado o efeito do BAP e do IBA e os tratamentos foram
arranjados em um esquema fatorial 2 x 2 (presença e ausência de
BAP, presença e ausência de IBA). Os frascos foram mantidos
em sala de crescimento com irradiância em torno de 32 µ mol m-2 s-1,
temperatura de 25±2°C e fotoperíodo de 16 horas. A avaliação
do experimento foi realizada três meses após a instalação.
Analisou-se o comprimento da parte aérea, porcentagem de
plântulas normais e de plântulas com raízes. Verificou-se que, no
protocolo empregado, não há necessidade da adição de IBA e
BAP para a conversão de embriões somáticos cotiledonares em
plântulas de Coffea arábica L..
Termos para indexação: cultura de tecidos, embriogênese
somática, café, reguladores de crescimento.
ABSTRACT
In tissue culture, the use of growth regulation in culture
media is very important. This work was carried out at the Tissue
Culture Laboratory of the Fundação Procafé in Varginha, MG,
with the objective of evaluating the effect of IBA and BAP in the
final developmental phase of Coffea arabica L. somatic embryos.
The treatments consisted of growth media variations (PRM): PRM
medium (treatment 1), PRM media without BAP (treatment 2),
PRM media supplemented with 1,47 µM IBA (treatment 3) and
PRM media without the BAP supplemented with 1,47 µM IBA
(treatment 4). For statistical analyses both BAP and IBA effects

were isolated, and the treatments were arranged in a 2 x 2 factorial
scheme (presence and absence of both BAP and IBA). The flasks
were maintained in growth room with radiance level around 32 µ
mol m-2 s-1, temperature of 25 ± 2° C and day-light period of 16
hours. The evaluation was carried out three months after installation
by evaluating shoot length, normal plantlets percentage and rooted
plantlets percentage. On the ground of the parameters evaluated,
there is no need for IBA or BAP addition for Coffea arabica L.
somatic embryos development.
Index terms: tissue culture, somatic embryogenesis, coffee,
growth regulators.

INTRODUÇÃO
Técnicas da biotecnologia, incluindo a cultura de
tecidos, têm sido empregadas de diferentes formas no
desenvolvimento de cultivares superiores. No cafeeiro, os
trabalhos pioneiros em cultura de tecidos foram publicados
por Staritsky (1970), que obteve êxito na indução de calos
a partir de folhas de várias espécies e produção de embriões
somáticos na espécie Coffea. Canephora L..
Posteriormente, diversos trabalhos envolvendo a
espécie C. arabica foram desenvolvidos no intuito de
aumentar a taxa de indução e multiplicação de calos
embriogênicos e a regeneração e desenvolvimento de
plântulas (ZAMARRIPA et al., 1991; NEUENSCHWANDER
& BAUMANN, 1992; BARRY-ETIENNE et al., 1999;
QUIROZ-FIGUEROA et al., 2002).
O crescimento e o desenvolvimento das plantas
são controlados por substâncias orgânicas naturais

(Recebido em 17 de dezembro de 2009 e aprovado em 07 de novembro de 2010)
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denominadas fitormônios, as quais são sintetizadas em
pequenas concentrações e em determinadas regiões das
plantas, sendo distribuídas para diferentes órgãos, nos
quais exercem suas funções inibindo ou estimulando
processos fisiológicos e ou bioquímicos vitais. Substâncias
com efeitos similares ao de fitormônios podem ser
sintetizadas em laboratório e são denominadas reguladores
de crescimento ou fitorreguladores (TAIZ & ZEIGER, 2004).
Na cultura de tecidos, a adição de reguladores de
crescimento ao meio nutritivo é de extrema importância,
pois reproduz o que ocorre naturalmente na planta.
Combinações entre essas substâncias propiciam melhor
crescimento e desenvolvimento do explante e sua
influência tem sido estudada na cultura in vitro de embriões
de café (CARVALHO et al., 1999; PEREIRA et al., 2007).
Segundo Skoog & Miller (1957), um adequado
balanço entre auxinas e citocininas estabelece eficiente
controle no crescimento e na diferenciação das culturas in
vitro, sendo, consequentemente, os reguladores de
crescimento mais utilizados na cultura de tecidos.
As auxinas promovem divisão, alongamento e
diferenciação celular, além de serem responsáveis pela
dominância apical (TAIZ & ZEIGER, 2004). De modo geral,
baixas concentrações de auxinas favorecem o crescimento
normal de embriões e o crescimento radicular, enquanto
altas concentrações, tanto apresentam efeito inibitório
quanto favorecem a formação de calos (RAGHAVAN &
SRIVASTAVA, 1982, PILET & SAUGY, 1987).
As citocininas também possuem papel essencial
no crescimento da parte aérea, uma vez que são
responsáveis pelo controle da divisão celular (HEMERLY
et al., 1993; JELENSKA et al., 2000), sendo necessárias na
regulação da síntese de proteínas que estão diretamente
relacionadas com a formação de fibras do fuso mitótico
(GEORGE & SHERRINGTON, 1984). Entretanto, alguns
autores afirmam que essas substâncias inibem o
crescimento da parte aérea (RAGHAVAN & TORREY, 1964)
e do sistema radicular (CASTRO et al., 2007).
No cafeeiro, é comum a adição da citocinina BAP
(benzilaminopurina) para aumentar o crescimento da parte

aérea de embriões somáticos em fase inicial de germinação
(PEREIRA, 2005) e da combinação de uma citocinina e uma
auxina durante a fase cotiledonar (ANDRADE et al., 2001)
para induzir a formação de raízes e completar a germinação
do embrião. Zok & Dublin (1991) verificaram que as
citocininas BAP e IBA (ácido indolbutírico) são mais
eficazes que as cinetinas no que se refere a formação e ao
crescimento de gemas e raízes nos explantes.
Todavia, a resposta à adição de reguladores de
crescimento depende das condições de cultivo a que os
embriões estavam previamente submetidos e,
principalmente, da concentração e do tipo dos reguladores
de crescimento no meio de cultura. Diante dos fatos, este
trabalho foi realizado com o objetivo de avaliar o efeito de
IBA e de BAP na conversão de embriões somáticos em
estádio cotiledonar para plântulas de C. arabica.
MATERIAL E MÉTODOS
O experimento foi conduzido no Laboratório de
Cultura de Tecidos da Fundação Procafé, Varginha, MG.
Segmentos de folha de 1 cm2 do clone 20 (grupo Catucaí),
estabelecido em campo, foram inoculados em placas de
Petri, contendo o meio primário (PM) e, após um mês,
transferidos para o meio secundário (SM), segundo o
protocolo de Teixeira et al. (2004). Aos 180 dias, após a
inoculação dos explantes, os calos embriogênicos foram
transferidos para o meio de regeneração, segundo o mesmo
protocolo, suplementado com 1g L-1 de prolina, onde
permaneceram por mais 70 dias até a formação de embriões
globulares. Ao final desse período, os embriões
permaneceram por 120 dias em biorreatores do tipo RITA®,
contendo o meio de regeneração (R) de Boxtel & Berthouly
(1996), até que as folhas cotiledonares estivessem bem
desenvolvidas (Figura 1A). Esses embriões, em estádio
cotiledonar, foram utilizados como explantes no presente
trabalho (Figura 1B), a fim de completarem o
desenvolvimento até o estádio de plântulas.
Os tratamentos constituíram das seguintes
variações no meio de crescimento (PRM) de Teixeira et al.
(2004): meio PRM (tratamento 1), meio PRM sem BAP
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(tratamento 2), meio PRM acrescido de 1,47µM de IBA
(tratamento 3) e meio PRM sem o BAP acrescido de 1,47µM
de IBA (tratamento 4). Dessa forma, para as análises
estatísticas, foi isolado o efeito do BAP e do IBA e os
tratamentos foram arranjados em um esquema fatorial 2 x 2
(presença e ausência de BAP, presença e ausência de IBA).
O meio PRM de Teixeira et al. (2004) é composto
por metade dos sais DKW (DRIVER & KUNIYUKI, 1984),
porém, no presente trabalho, esses sais foram substituídos
pelos sais MS (MURASHIGE & SKOOG, 1962). Os demais
reagentes que compõem o meio foram mantidos, ou seja,
tiamina (10 mg L-1), piridoxina (1 mg L-1), glicina (1 mg L-1),
ácido nicotínico (1 mg L-1), mio-inositol (100 mg L-1), BAP
(1,33 M), sacarose (5 g L-1) e glicose (10 g L-1). Os meios
foram solidificados com 3,4 g L-1 de Phytagel® e tiveram
seu pH ajustado para 5,8 ± 0,1. Em seguida, 50 mL de cada
meio foram vertidos em frascos de vidro com capacidade
de 250 mL, antes do processo de autoclavagem, realizado
a 121°C e 1 atm por 20 minutos. Após o resfriamento, os
frascos foram levados para câmara de fluxo laminar, onde
foram inseridos quatro embriões em estádio cotiledonar
por frasco. Os frascos foram vedados com parafilme e
mantidos em sala de crescimento com irradiância em torno
de 32 mol m-2 s-1, temperatura de 25 ± 2°C e fotoperíodo
de 16 horas.
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A avaliação do experimento foi realizada três meses
após a instalação, analisando-se o comprimento da parte aérea,
a porcentagem de plântulas com raízes e porcentagem de
plântulas normais. Foram contabilizadas como plantas normais
somente àquelas que apresentaram aspecto normal, ou seja,
fenótipo semelhante ao de plantas provenientes de sementes
e parte aérea bem desenvolvida e vigorosa (Figura 2).
Utilizou-se o delineamento experimental inteiramente
casualizado, com 20 repetições por tratamento. A análise de
variância foi realizada utilizando-se o procedimento GLM* e,
quando detectadas diferenças significativas entre os
tratamentos e entre as interações, as médias foram
comparadas entre si, pelo teste t de Student, a 5% de
significância. Os valores relativos à porcentagem de
plântulas normais foram transformados por arcsen (

x ),

por não apresentarem homogeneidade das variâncias.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Não houve significância para a presença de BAP e IBA
nos meios de cultura sobre o comprimento da parte aérea. A
interação entre esses fatores foi significativa, o que mostra um
comportamento diferenciado dos níveis do fator BAP em cada
nível do fator IBA e do fator IBA em cada nível do fator BAP.
Aplicativo computacional SAS® (SAS, 1990)

FIGURA 1 _ A. Embriões somáticos de C. arabica, após 120 dias em biorreatores do tipo RITA® (esq.) e B. embriões
em estádio cotiledonar, utilizados como explantes (dir.).
Plant Cell Cult. Micropropag., Lavras, v.7, n.1, p. 1-8, 2011
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Na presença de BAP, o comprimento da parte aérea
foi estatisticamente igual na presença ou na ausência de IBA
e, na ausência de BAP, esse comprimento foi estatisticamente
superior na ausência de IBA do que na sua presença (Tabela
1). Da mesma forma, na presença de IBA, o comprimento
médio das plantas é estatisticamente igual ao comprimento
na presença ou na ausência de BAP. Na ausência de IBA, o
comprimento foi estatisticamente superior na ausência de BAP.
Verifica-se, ainda na Tabela 1, que houve maior
comprimento da parte aérea na ausência de ambos os
reguladores de crescimento. Segundo Guerra et al. (1999),

o efeito das auxinas no desenvolvimento de embriões
somáticos é primariamente inibitório e se manifesta nos
estádios subsequentes ao globular. Isso foi demonstrado
pelo trabalho de Newcomb & Wetherell (1970) em cenoura,
os quais verificaram que na presença apenas de 2,4-D, os
embriões somáticos se desenvolviam até o estádio de próembrião. Desenvolvimento posterior para os estádios
globular, cordiforme, cotiledonar e plantas adultas só
ocorria em meio desprovido de 2,4-D. Da mesma forma,
Raghavan & Torrey (1964) observaram a inibição do
crescimento em orquídea com a utilização de citocininas.

FIGURA 2 _ Plântulas desenvolvidas em meio de crescimento que apresentaram desenvolvimento normal.
TABELA 1 _ Valores médios do comprimento da parte aérea (cm) de plantas de C. arabica in vitro, cultivadas em meio
PRM, acrescido de reguladores de crescimento.

IBA (1,47µM)

BAP (1,33µM)
Presença

Ausência

Presença

1,92a A

1,87b A

Ausência

1,81a B

2,44a A

1

Médias seguidas de mesma letra minúscula na coluna e maiúscula na linha não diferem entre si, pelo teste t de Student
a 5% de significância.
Plant Cell Cult. Micropropag., Lavras, v.7, n.1, p. 1-8, 2011
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Os efeitos da adição de IBA e de BAP ao meio de

concentrações, para haver crescimento normal da parte

cultura foram significativos para a porcentagem de

aérea (ANDRADE et al., 2001) e do sistema radicular (PILET

plântulas com raízes. Observou-se, pelos dados da Tabela

& SAUGY, 1987). Por exemplo, em abetos (Pinaceae), 12%

2, que o tratamento constituído pelo meio PRM acrescido

dos calos com embriões formaram plantas quando

de 1,47 µM de IBA, não apresentou plantas com formação

transferidos para o meio MS, contendo 5,0 µM de 2,4-D e

de sistema radicular, sendo estatisticamente inferior aos

5,0 µM de cinetina (HAKMAN & ARNOLD, 1985). Em

demais tratamentos estudados. Os resultados corroboram

mandioca, o cultivo de embriões somáticos com 4mm de

as observações de Hu & Ferreira (1998), os quais afirmam

comprimento, em meio MS suplementado com 0,44 µM de

que reguladores de crescimento não necessitam ser

BAP e 0,04 µM de 2,4-D, favoreceu a formação rápida de

adicionados ao meio de cultura de embriões, exceto quando

raízes e de partes aéreas (STAMP & HENSHAW, 1982).

o objetivo do trabalho é a multiplicação rápida.

Cerca de 60% dos embriões cotiledonares,

Esse resultado pode ser atribuído à possibilidade

colocados nos meios em estudo, não se desenvolveram

de que os níveis endógenos de auxinas e de citocininas

bem, formando plântulas muito pequenas, com baixo

das plantas tenham sido suficientes para proporcionar o

desenvolvimento da parte aérea (dados não mostrados).

desenvolvimento de raízes. Para Lane & Mc Dougald

Esses resultados se aproximam dos de Ducos et al. (2007),

(1982), a necessidade de fornecimento de reguladores de

os quais obtiveram uma taxa de conversão de embriões

crescimento aos meios de cultura está relacionada com a

somáticos de café robusta (Coffea. Canephora L.) em

quantidade endógena que cada cultivar e cada explante

plantas estimada em 46%, após a germinação completa em

possui e é também dependente do meio, da eficiência de

casa de vegetação. Da mesma forma, Barrueto Cid & Cruz

transporte do regulador e do metabolismo deste.

(2002), ao transferirem embriões somáticos de C. arabica

No presente trabalho é possível também que os

cv. Rubi, Catuaí Vermelho 81 e Iapar 59 para o meio SP, de

reguladores de crescimento utilizados nos meios anteriores

germinação e crescimento, observaram a ausência de

à fase de formação de plântulas tenham condicionado um

desenvolvimento de raiz ou parte aérea. Esses embriões

efeito residual, proporcionando condições adequadas ao

foram caracterizados como anormais, ocorrendo em,

desenvolvimento de plantas com raízes, dispensando o

aproximadamente, 33% dos casos.

uso de reguladores nessa fase de desenvolvimento dos

A adição de IBA e de BAP, isoladamente, ou em

embriões somáticos.

conjunto, não aumentou a formação de plântulas normais.

Em contrapartida, alguns autores afirmam que
auxinas e citocininas são necessárias em pequenas

Na ausência do BAP, houve desenvolvimento de 44,84%
de plântulas normais e, na presença desse regulador, essa

TABELA 2 _ Valores médios de porcentagem de plantas de C. arabica com raízes, cultivadas in vitro em meio PRM,
acrescido de reguladores de crescimento.

IBA (1,47µM)

BAP (1,33µM)1
Presença

Ausência

Presença

0,00 b B

39,44 a A

Ausência

42,69 a A

54,64 a A

1

Médias seguidas de mesma letra minúscula na coluna e maiúscula na linha não diferem entre si pelo teste t de Student
a 5% de significância.
Plant Cell Cult. Micropropag., Lavras, v.7, n.1, p. 1-8, 2011
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porcentagem foi de 36,50%. Essa porcentagem foi bastante
semelhante quando considerados os níveis de IBA (40,53%
e 40,81% de plântulas normais na presença e na ausência
do regulador, respectivamente) (Tabela 3). Dessa forma,
justifica-se a utilização do meio de cultura sem a adição
desses reguladores, com o objetivo de redução dos custos.
Esses resultados estão de acordo com outros
autores. Flôres (2007) trabalhando com açoita-cavalo
(Luehea divaricata Mart.) somente observaram
enraizamento in vitro na ausência de citocinina. Kielse et
al. (2009), tralhando com Regeneração in vitro de

Parapiptadenia rígida (Benth.) Brenan, observaram que
não é necessária a adição de citocinina para a indução de
brotos. Da mesma forma, Nascimento et al. (2008), em
segmentos caulinares de uvaieira (Eugenia pyriformis
Cambess) cultivados in vitro com diferentes
concentrações de BAP, registrou que a utilização dessa
citocinina não apresentou efeito nos explantes.
Vale ressaltar que as plântulas normais obtidas no
presente trabalho foram transferidas para casa de vegetação,
apresentando desenvolvimento normal e fenótipo idêntico
ao de plantas originadas por sementes (Figura 3).

TABELA 3 _ Valores médios da porcentagem de plântulas normais de C. arabica cultivadas in vitro em meio PRM,
segundo os níveis de BAP e IBA.

Reguladores

BAP (1,33µM)

IBA (1,47µM)

Presença

36,50%

40,53%

Ausência

44,84%

40,81%

FIGURA 3 _ Plântulas somáticas aclimatizadas ao final do experimento.
Plant Cell Cult. Micropropag., Lavras, v.7, n.1, p. 1-8, 2011

Influência de auxina e cotocinina do desenvolvimento de enbriões...
CONCLUSÕES
No protocolo empregado não há necessidade da
adição de IBA e BAP para a conversão de embriões
somáticos cotiledonares em plântulas de C. arabica.
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RESUMO
O cultivo in vitro tem sido aplicado em muitas culturas
para a obtenção de plantas matrizes, especialmente em plantas
ornamentais. Um dos fatores que elevam os custos de produção
de mudas micropropagadas é o consumo de energia elétrica em
salas de crescimento. Neste trabalho objetivou-se determinar a
melhor concentração do meio MS para a propagação de plântulas
de crisântemo, em dois ambientes de cultivo (sala de crescimento
e casa de vegetação). Foram utilizados segmentos nodais de
plântulas de crisântemo inoculados em frascos, contendo 0, 25,
50, 75 e 100% de meio MS.Após 45 dias, foram avaliadas as
seguintes características: número de folhas, brotos e raízes, além
do comprimento da parte aérea das plântulas.Os resultados
obtidos, demonstraram superioridade do regime de luz natural
em todos os tratamentos com aumento de 96,58% no número de
folhas, 80% para número de brotos e raízes, e 12,0% para o
comprimento de parte aérea quando comparadas às plantas
incubadas sob luz artificial.

MS medium. The experiment was conducted in DIC 5 x 2, resulting
in 10 treatments and 7 replicates with 5 nodal segments. After 45
days, the following characteristics: number of leaves, shoots and
roots and shoot length were evaluated. The results showed
superiority of the regime of natural light in all treatments with an
increase of 96.58% in the number of leaves, 80% for shoots and
roots, and 12% for shoot length when compared with plants
incubated under artificial light.

Termos para indexação: meio MS, cultura ornamental, ambiente
de cultivo.

Segundo Aki (2004), estima-se que, anualmente, sejam

ABSTRACT
In vitro culture has been applied in many cultures in
order to obtain matrix plants, especially in ornamentals. The
objective of this study was to determine the best concentration
of MS medium for the propagation of seedlings of
chrysanthemum in two cultivation environments (growth room
and greenhouse). Nodal segments of chrysanthemum plantlets
were inoculated into flasks containing 0, 25, 50, 75 and 100%

Index terms: MS media, ornamental culture, culture environment

INTRODUÇÃO
O crisântemo (Dendranthema grandiflora Tzevele)
tem grande valor comercial por ser uma das culturas
ornamentais de maior aceitação no mercado, pela beleza de
suas inflorescências (IMENES & ALEXANDRE, 1996).
comercializados cerca de 16 milhões de vasos no país, sendo
possível sua propagação via sementes, estacas ou rebentos
(CUQUEL et al., 1992; CUQUEL & MINAMI, 1994; BEZERRA,
1997). Tradicionalmente, o crisântemo é propagado por
estacas, porém, nesse método, tem-se observado problemas
de contaminação por viroses, causando grandes prejuízos
aos produtores (CHAGAS et. al., 2004).

(Recebido em 26 de novembro de 2009 e aprovado em 10 de janeiro de 2011)
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Sendo assim, a utilização da cultura de tecidos tem
como objetivo melhorar a produção, reduzindo custos e
aumento de produtividade (QUERALT et al., 1991).A
micropropagação é uma forma de propagação assexuada
em que se cultivam diferentes tipos de explante in vitro,
desde meristemas, sementes ou embriões zigóticos, até
folhas, segmentos caulinares e raízes; com o objetivo de
obter produção em escala comercial de plantas livres de
patógenos, utilizando menor espaço físico (BHOJWANI,
1990; SAGAWA & KUNISAKI, 1990). Para que esse
método de propagação se torne viável, é necessário reduzir
o elevado custo de funcionamento e manutenção das salas
de crescimento com regime de luz artificial e temperatura
controlada, onde as culturas in vitro são, normalmente,
incubadas (KODYM & ZAPATA-ARIAS, 1999;
SAVANGIKAR, 2004; ERIG & SCHUCH, 2005; BRAGA, et
al., 2009).
Existem grande variedade de meios utilizados para
a micropropagação a escolha desse deve ser efetuada em
função da espécie e tipo de cultivo que está sendo efetivado
(PASQUAL et al., 1997). Os meios nutritivos utilizados na
micropropagação fornecem substâncias essenciais para o
crescimento dos tecidos e controlam, em grande parte, o
padrão de desenvolvimento in vitro (CALDAS et al., 1998).
Nesse sentido, verifica-se que o meio MS (MURASHIGE
& SKOOG, 1962) vem favorecendo o crescimento e
desenvolvimento de várias espécies. Porém, a utilização
de composições mais diluídas para algumas espécies, como
no caso da videira, tem fornecido melhores resultados
(SILVA & DOAZAN, 1995). Várias mudanças de padrão
foram propostas na tentativa de otimizar o crescimento in
vitro, essas, visam principalmente, a redução ou incremento
de alguns componentes (VILLA et al.2008).
Assim, uma alternativa para esse fator seria o cultivo
de plântulas in vitro em ambiente de luz natural,
substituindo a luz artificial, cujas vantagens vem sendo
estudadas por diversos pesquisadores. Costa et al. (2009)
avaliaram a influência do ambiente de cultivo in vitro de
duas cultivares de bananeira e com exceção do comprimento
da parte aérea, verificaram que a luz natural proporcionou

melhores respostas para a cv. Caipira. Além disso, o
enraizamento in vitro sob luz natural promoveu maior
rustificação das cultivares, com 100% de sobrevivência ex
vitro.
Kodym & Zapata-Arias (1999) obtiveram maior
número de brotações de bananeira (Musa sp.) em casa de
vegetação sob luz natural quando comparado com sala de
crescimento. Resultados semelhantes foram obtidos por
Dignart (2009) no cultivo in vitro de Cattleya sp. em casa
de vegetação.
Diante disso, é provável que a luz natural apresente
vantagens sobre o sistema de iluminação artificial,
principalmente quanto às alterações anatômicas e
fisiológicas. Sob estas condições destacam-se o
crescimento de plântulas micropropagadas e a melhoria
das características fisiológicas, em razão do ambiente de
cultivo ser semelhante ao natural, o que facilita a adaptação
das plantas quando transplantadas para ambiente ex vitro.
Neste estudo, objetivou-se determinar a melhor
concentração de meio MS (MURASHIGE & SKOOG, 1962),
para a propagação de plântulas de crisântemo, sob
condições de luz artificial (sala de crescimento) e de luz
natural (casa de vegetação).
MATERIAL E MÉTODOS
O trabalho foi conduzido no Laboratório de Cultura
de Tecidos e em casa de vegetação do Departamento de
Agricultura, na Universidade Federal de Lavras, Lavras,
MG.
Em câmara de fluxo laminar, foram inoculados 5
segmentos nodais, contendo pelo menos uma gema por
frasco. Os seguimentos nodais foram retirados de plântulas
de crisântemo (Dendranthema grandiflora cv. Rage) préestabelecidas in vitro. Os frascos foram fechados com
tampas de polipropileno e vedados com plástico parafilme.
Em seguida, estes foram igualmente distribuídos em duas
condições de cultivo: sala de crescimento (luz artificial)
com um fotoperíodo de 16 horas de luz, sob temperatura
de 25±2ºC com densidade de fluxo de fótons de 5,52 W m-2 s-1,
fornecida por lâmpadas brancas fluorescentes e em casa
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Micro propagação de crisântemo(Dendranthema grandiflora Tzevele cv. Rage)...
de vegetação (luz natural) sob sombrite a 50% com
temperatura ambiente entre os meses de setembro e
outubro de 2007.
O experimento foi conduzido em delineamento
inteiramente casualizado (DIC), em esquema fatorial 5x2.
Foram testadas diferentes concentrações do meio de cultura
MS (0, 25, 50, 75 e 100%) , acrescido 7g L-1 de ágar e 30g L-1 de
sacarose. O pH do meio foi ajustado para 6,0. Foram
adicionados aos frascos, 15mL do meio de cultivo, os quais
foram autoclavados a 121oC e 1,2 atm durante 20 minutos.
Após 45 dias de incubação, foram avaliados: número de
folhas, brotos e raízes além do comprimento da parte aérea
das plântulas. Os dados foram comparados pelo programa
SISVAR 4.3 (FERREIRA, 2000).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
De acordo com as análises estatísticas, as variáveis
regime de luz e tratamento mostraram-se significativas (P<
0,05) para todos os itens avaliados. Já, a interação regime
de luz/tratamentos, mostrou-se significativa (P< 0,05)
apenas para número de folhas (Tabela 1).
Plântulas de crisântemo cultivadas in vitro, quando
mantidas sob o regime de luz natural apresentaram um
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incremento de 96,58% no número de folhas. Já para o
número de brotos e raízes, o acréscimo foi da ordem de
80% quando comparadas às plantas incubadas sob luz
artificial. Analisando o comprimento de parte aérea, para
os dois regimes de luz, os resultados mostraram-se
estatisticamente diferentes com os valores médios
diferindo em apenas 12,0% (4,7 mm) (Tabela 2).
As diferenças constatadas no desenvolvimento das
plântulas sob luz natural, possivelmente, se dão pelo aumento
da intensidade luminosa, o que provocaria uma redução nas
concentrações de auxinas endógenas das gemas, sendo que
esses fitohormônios são fotoxidados, levando a um
desbalanceamento hormonal em direção as citocininas
(RADMANN et al., 2001; SCONTOUNCHAINAKSAENG et
al., 2001). Além disso, pelas condições de umidade e
luminosidade a que são submetidas, as plantas cultivadas in
vitro tendem a sofrer alterações fisiológicas e morfológicas
durante seu desenvolvimento, o que pode prejudicar sua
adaptação na fase de aclimatação, resultando em prejuízos ao
produtor (DONNELLY & TISDALL, 1993).
Quando mantidos sob regime de luz natural, o
número de folhas, brotos, raízes e o comprimento da parte
aérea apresentaram resultados crescentes até a

TABELA 1 – Resumo da Análise de variância para: Número de folhas (NF), brotos (NB) e raízes (NR) e comprimento de
parte aérea (CPA) de plântulas de crisântemo em diferentes regimes de luz (Natural e Artificial) e diferentes concentrações
do meio MS.

QM

F. Variação

NF

CPA

NB

NR

Reg. Luz

2252.69*

4.05*

29.71*

245.91*

Tratameto

507.00*

14.43*

1.60*

105.48*

108.43*

ns

ns

RL*Trat

0.43

0.51

6.82 ns

CV%
24,90
21,14
34,96
24,42
*Médias seguidas pela mesma letra nas colunas não diferem entre si, pelo teste Scott & Knott, a 5%. ns Não significativo

Regime de luz

Itens avaliados
NF

NB

NR

CPA

Luz Artificial

11,7 b*

1,5 b

4,7 b

3,33 b

Luz Natural

23 a

2,7 a

8,5 a

3,80 a

Médias seguidas pela mesma letra nas colunas não diferem entre si, pelo teste Scott & Knott, a 5%.
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concentração de 75% do meio MS, sugerindo que
alterações na concentração do meio podem favorecer o
desenvolvimento da Dendranthema grandiflora cv. Rage.
(Figura 1).
O crescimento das culturas de células e tecidos
vegetais in vitro depende em parte da otimização da
concentração de três grupos de componentes do meio de
cultura, a saber: os fitoreguladores, as substâncias
orgânicas e os nutrientes minerais. Para Morard & Henry
(1998) e Morard et al. (1999), em alguns casos, a alteração
da composição mineral parece ser a que mais traz
benefícios. Em Solanum tuberosum L., Sarkar & Naik (1998)
observaram que a redução até a quarta parte da
concentração de N do meio MS proporcionou aumento no
número de raízes por planta. Por outro lado, estudos
realizados por Nicoloso et al. (2001) mostram que a
percentagem de enraizamento (91%) da Pfaffia glomerata
(Spreng.) Pedersen não foi influenciada pela variação
conjunta de todos macronutrientes do meio de cultura MS.
Observou-se uma diminuição na quantidade de
raízes na concentração de 100% do meio MS quando
comparada às concentrações de 50 e 75% do meio MS.

Esse menor valor pode estar relacionado à alta
concentração salina encontrada no meio MS a 100%,
causando fitotoxidez às raízes, diminuindo seu
desenvolvimento.
Resultados superiores foram obtidos sob o regime
de luz natural e quando foi utilizado o meio MS a 75%
(Tabela 3). Um menor crescimento de parte aérea foi também
observado nas concentrações de 25, 50 e 100%. Os
resultados encontrados devem estar relacionados à
incidência da luz no ambiente, visto que, em casa de
vegetação, o desenvolvimento das plântulas foi mais
pronunciado (maior número de brotações) quando
comparados com plântulas incubadas em sala de
crescimento, onde a fonte luminosa estava posicionada
logo acima dos frascos, o comprimento das brotações foi
maior. Rocha (2007) explica que o maior crescimento dos
brotos pode ser resultado do processo de estiolamento,
induzido pela luminosidade deficiente nas salas de
crescimento, ocasionando maior crescimento dos entrenós
com caules mais finos.
Possivelmente, as alterações promovidas pelo
ambiente podem tornar a folha semelhante àquela

FIGURA 1 – Resposta do número de folhas (A), número raízes (B), número de brotos (C) e comprimento de parte aérea
(D) em plântulas de crisântemo cultivadas em casa-de-vegetação nas diferentes concentrações do meio MS.
Plant Cell Cult. Micropropag., Lavras, v.7, n.1, p. 9-16, 2011
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encontrada em ambiente natural, podendo evidenciar uma
maior capacidade fotossintética (DIGNART et. al., 2009).
O balanço hormonal pode afetar o crescimento e
desenvolvimento de plântulas. As auxinas, por serem
fotoxidativas em alta intensidade de luz. As citocininas,
que atuam juntamente às auxinas na divisão celular e no
cultivo in vitro. As giberelinas, proporcionam o
alongamento de brotos, o qual aumenta seu comprimento
à medida que a intensidade luminosa diminui
(SCONTOUNCHAINAKSAENG et al. 2001).
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Na interação para o número de folhas entre
concentração do meio MS e regime de luz verificaram-se
comportamentos distintos em cada condição, com a melhor
resposta em plantas mantidas sob regime de luz natural na
concentração de 75% do meio MS. Já, para plantas mantidas
regime de luz artificial o comportamento foi linear com
respostas crescentes ao aumento da concentração do meio
MS. Esses resultados sugerem que as condições de
ambiente podem afetar o desenvolvimento das plantas
(Figura 2).

TABELA 3 – Médias do número de folhas, brotos e raízes e comprimento de parte aérea de plântulas de crisântemo
cultivadas in vitro, sob luz artificial e natural.

Meio MS (%)

NF*

NB

NR

CPA

Luz Artificial
0

5,80

1,05

1,43

1,87

25

9,90

1,25

2,88

3,55

50

12,40

1,37

6,34

4,4

75

14,85

1,69

6,37

4,60

100

15,60

1,71

5,88

4,61

0

9,68

2,22

2,77

1,90

25

22,90

2,74

8,03

3,22

50

26,43

2,65

10,23

3,50

75

32,94

3,48

10,51

3,63

100

23,34

2,48

9,34

3,96

Luz Natural

* NF: Número de folhas; NB: Número de brotos; NR: Número de raízes; CPA: Comprimento de parte aérea.

FIGURA 2 – Número de folhas em plântulas de crisântemo cultivadas em concentrações diferentes de meio MS, em
casa-de-vegetação (A) e câmara de crescimento (B).
Plant Cell Cult. Micropropag., Lavras, v.7, n.1, p. 9-16, 2011
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Resultados obtidos por Lee et al. (1988) e Dousseau
et al. (2008) sugerem que altas intensidades de luz propciam
um aumento no tamanho das células do mesofilo, maior
espessura da folha, bem como a uma compactação celular
mais pronunciada, em folhas cultivadas de Liquidambar
styraciflua. L.. Estes afirmaram ainda, que baixas
intensidades luminosas reduzem a divisão celular,
resultando em reduzida área foliar, produzindo folhas mais
delgadas. Diversas alterações na estrutura da folha de
plantas mantidas in vitro têm sido reportadas, como o
aumento no tamanho na densidade dos estômatos e a
redução no controle estomático, na quantidade de cera
epicuticular e na espessura do mesofilo, com alta proporção
de espaços intercelulares (KHAN et al., 2003; HAZARIKA,
2006). Por outro lado, Nicoloso et al. (2001) sugeriram que
a resposta linear positiva da Pfaffia glomerata cultivada
in vitro à variação conjunta da concentração de todos
macronutrientes do meio MS deveu-se, possivelmente, ao
rápido esgotamento dos nutrientes N, P e K do meio de
cultivo, em razão da sua alta taxa de crescimento.
Existem poucos trabalhos enfatizando a propagação in
vitro de plântulas sob luz natural e, conforme os dados obtidos,
essa condição de cultivo pode fornecer bons resultados no
estabelecimento in vitro de plântulas de crisântemos.
Assim, este estudo é de suma importância na produção
de mudas micropropagadas, sendo que estas responderam
bem à condição de cultivo sob luz natural, visando à redução
dos custos e a obtenção de mudas de alta qualidade.
CONCLUSÕES
O efeito da luz natural foi superior ao efeito da luz
artificial para o comprimento da parte aérea, número de
folhas, brotos e raízes das plântulas.
No cultivo do crisântemo in vitro, a utilização de
meio de cultivo MS a 75% mantidas sob regime de luz
natural favorecem o desenvolvimento das plântulas.
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RESUMO
A espécie Ageratum conyzoides L. Sieber, popularmente
conhecida como mentrasto, apresenta uso medicinal difundido
pela população brasileira e de outros países. A. conyzoides tem
atualmente o consumo aumentado a partir de sua inclusão na lista
da Central de Medicamentos e subsequente verificação de sua
eficácia como analgésico e anti-inflamatório. Neste estudo,
objetivou-se estabelecer uma metodologia para a indução e
multiplicação de biomassa celular indiferenciada (calo) em
Ageratum conyzoides, visando a atender a demanda de material
vegetal para a extração desses metabólitos. O estabelecimento
das culturas assépticas foi obtido a partir da germinação de
sementes in vitro. A indução de massa celular indiferenciada
ocorreu indiferentemente ao acréscimo ou não de reguladores de
crescimento no meio de cultivo e do tipo de explante, enquanto
que a multiplicação foi maior em meio MS acrescido de
fitormônios 2,4-D e CIN. A espécie Ageratum conyzoides
apresenta boa resposta morfogenética in vitro para produção de
biomassa celular indiferenciada.

in vitro morphogenetic response for production of undifferentiated
cellular biomass.

Termos para indexação: mentrasto, Ageratum conyzoides,
micropropagação, calogênese, BAP.

industriais de produção, extração e purificação dos
metabólitos secundários (SERAFINI et al., 2001).

ABSTRACT
The Ageratum conyzoides L. Sieber species, popularly
known as mentrasto, presents medicinal use spread out by the
Brazilian population and other countries. It has had its
consumption increased from its inclusion in the list of the
Medicine Central office and subsequent verification of its
effectiveness as analgesic and antiinflammatory. The objective of
the present study was to establish a methodology for the
induction and multiplication of undifferentiated cellular biomass
(callus) in Ageratum conyzoides aiming to attend the demand of
vegetable material for the extraction of these metabolites. The
establishment of the aseptic cultures was obtained from the in
vitro germination of seeds. The induction of undifferentiated
cellular mass occurred independent of the increase or not of growth
regulators in the culture medium and the type of explant, whereas
the multiplication was higher in MS medium supplemented with
2,4-D and KIN. The species Ageratum conyzoides presents good

Index terms: mentrasto, Ageratum
micropropagation, calogenesis, BAP.

conyzoides,

INTRODUÇÃO
Os produtos naturais obtidos a partir de metabólitos
secundários e derivados representam 50% do total das
drogas de uso clínico, sendo que 25% do total são
originárias de plantas superiores (SERAFINI et al., 2001). A
concentração dos metabólitos secundários nas plantas, em
geral, é baixa, se comparada com os metabólitos primários. A
biossíntese é restrita a alguns tipos de células e tecidos
especializados, o que dificulta os processos laboratoriais e

A produção in vivo de algumas substâncias por
meio de plantas também enfrenta limitações, como a baixa
concentração de alguns produtos de interesse, a falta de
tecnologia agrícola para o cultivo em larga escala e a
impossibilidade de produção em qualquer época do ano,
em razão das variações das condições ambientais. A
obtenção de biomassa para a produção de metabólitos in
vitro vem sendo utilizada pela indústria farmacêutica como
uma alternativa de produção em condições ambientais
controladas (HOSTETTMANN et al., 2003).
Atualmente, inúmeros estudos estão sen do
realizados na área de cultura de tecidos vegetais com

(Recebido em 01 de outubro de 2009 e aprovado em 29 de maio de 2011)
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resultados promissores. Com o avanço crescente da
biotecnologia, esses estudos ganharam um grande impulso

(4,52; 9,00 e 18,00 µM) e CIN (0,0; 4,65; 9,30 e 18,60 µM) em
diferentes combinações; sacarose (3%) como fonte de

utilizando a micropropagação e bioreatores para a obtenção
de metabólitos secundários com um mínimo de impacto à

carbono e solidificado com ágar (7g L-1). Foram realizadas 11
repetições por tratamento e cada repetição consistiu de 1

natureza (OKSMAN-CALDENTEY & INZÉ, 2004).
A utilização da espécie Ageratum conyzoides L.

frasco contendo um 1 grama de calo e mantido por 90 dias
na fase de multiplicação. As culturas foram mantidas por um

Sieber como planta fitoterápica pela medicina popular e o
interesse da indústria farmacêutica por suas propriedades

período de 90 dias em sala de crescimento, sob temperatura
de 28 ± 2ºC e fotoperíodo de 16 horas com intensidade

analgésicas e anti-inflamatórias (MARQUES NETO et al.,
1998) tem intensificado a demanda por material vegetal

luminosa de 40 a 50 µmol m-2 s-1. As avaliações foram feitas
a cada 30 dias e foi verificado o aumento de massa por meio

dessa espécie. Nesse sentido, neste trabalho. Objetivouse alcançar a produção de massa celular indiferenciada

do peso em miligramas. Os dados obtidos foram submetidos
à análise de variância e as médias foram comparadas pelo

(calo) in vitro para a obtenção de metabólitos secundários,
uma vez que pode pr oporcionar um permanente

teste de Tukey ao nível de significância de 5%.

fornecimento de biomassa e redução de custos para a
indústria.
MATERIAL E MÉTODOS

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A indução de massa celular indiferenciada (calo)
ocorreu em 100% dos explan tes foliares

A indução de calo foi realizada a partir de explantes

independentemente da composição do meio de cultura
(tabela 1). O mesófilo da folha é grandemente constituído

foliares e caulinares (entrenós), oriundos de plântulas
germinadas in vitro, provenientes do laboratório de cultura

de parênquima, que é um tecido com considerável
plasticidade e possui uma maior facilidade de

de tecidos vegetais da Universidade do Vale do Itajaí, com
40 dias de idade. Os explantes foram inoculados em meio

desdiferenciação (PINTO E LAMEIRA, 2001). Por outro
lado, os explan tes n odais apresentaram resposta

MS (MURASHIGE & SKOOG, 1962), na presença dos
fitoreguladores Benzilaminopurina (BAP) (0,00; 8,88; 13,33 µM),

morfogenética diferenciada em relação à composição do
meio de cultura. Os tratamentos que continham reguladores

cin etina (CIN) (0,00; 14,00 µM) e ácido 2,4diclorofenoxiacético (2,4-D) (0,00; 9,00 µM) em diferentes

de crescimento BAP (8,88 µM) isolados e BAP (13,33 µM),
2,4-D (9 µM) e CIN (13,95 µM) combinados induziram 100%

combinações; sacarose (3%) como fonte de carbono; e
solidificado com ágar (7g L-1). Foram mantidos por um

de formação de calo. O caule, apesar de ser um tecido
especializado, é utilizado na micropropagação, pela

período de 30 dias em câmara de crescimento, sob
temperatura constante de 23 °C ± 2 °C, umidade relativa do

presença do periciclo, que é uma camada de células
competentes e prontas para a diferenciação que origina as

ar aproximadamente 60%, fotoperíodo de 16 horas de luz
branca com intensidade de 40 a 50 mmol m-2 s-1. Após esse

raízes laterais ou adventícias (RAVEN et al., 1996).
A ausência de reguladores de crescimento nos

período, a avaliação foi realizada pela porcentagem de
explantes que formaram calo e a porcentagem de formação

segmentos nodais reduziu a porcentagem de formação de
calo para 58,30%. Possivelmente, após a separação da

de plântulas. O delineamento experimental foi inteiramente
casualizado, com 6 tratamentos, 11 repetições por

planta matriz, alguns tecidos passaram a produzir
hormônios endogenamente e, se a relação do balanço de

tratamento e um explante por parcela, durante 30 dias.
Os calos obtidos na fase de indução foram

auxina/citocinina for próxima a um, a tendência será a
formação de calo, mas se for menor que um ocorrerá a

submetidos à multiplicação em meio MS acrescido de 2,4-D

regeneração da parte aérea (RAVEN et al., 1996). Os
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explantes nodais que não formaram calo apresentaram o
desenvolvimento da gema lateral, com a regeneração de

o tratamento contendo 9,00 µM de 2,4-D e 4,65 µM de CIN
obtiveram efeito sobre a taxa de multiplicação aos 30 dias

plântula (41,70%) (dados não apresentados). Foi observado
que em 25% das plântulas regeneradas houve a formação

de cultivo. O aumento da concentração de CIN de 4,65 µM
para 18,60 µM acompanhado de 9,00 µM de 2,4-D inibiu a

de calo na região basal. O aparecimento de calo na base
das plântulas pode ter ocorrido, em razão de uma posterior

proliferação celular dos calos aos 90 dias de cultivo. Os
tratamentos que continham 18,00 µM de 2,4-D combinados

alteração no balanço entre auxina/citocinina pelo
metabolismo das células. Quando o nível de auxina em

com 4,65 ou 9,30 µM de CIN proporcionaram um maior
incremento de massa no calo, diferindo significativamente

relação ao de citocinina é alto, ocorre a formação de raízes.
Na situação oposta, ocorre a formação de brotos e quando

dos tratamentos que continham 4,52 µM de 2,4-D e 4,65
µM de CIN, 9,00 µM de 2,4-D e 4,65 µM de CIN, 9,00 µM

as proporções são aproximadamente iguais, uma massa de
calo é produzida (SKOOG & MILLER, 1957).
A multiplicação de calos de Ageratum conyzoides,
ao longo de 90 dias de cultivo, apresentou variadas
respostas em função do tipo, combinação e concentração
dos reguladores de crescimento (Tabela 2). Os meios
contendo 4,52 µM e 18,00 µM de 2,4-D proporcionaram um
acréscimo de 26,36 e 24,24 mg, na massa fresca dos calos,
respectivamente, aos 30 dias de cultivo. Entretanto, o
tratamento contendo 4,52 µM de 2,4-D e 4,65 µM de CIN e

2,4-D e 18.60 µM de CIN e o tratamento 18,00 µM de 2,4-D
e 18,60 µM de CIN aos 30 dias de cultivo. Culturas de
segmentos nodais de Gymnema sylvestris em meio MS
adicionado de 22,60 µM 2,4-D e 4,65 µM CIN
proporcionaram a indução de calo em 25 dias de cultivo e
a multiplicação celular foi mais efetiva quando os calos
foram mantidos no mesmo meio ou em meio MS sem
reguladores de crescimento (ROY et al., 2008). Em
Phyllanthus urinaria L. a maior frequência de indução e
multiplicação dos calos foi obtida em segmentos nodais

TABELA 1 _ Porcentagem de indução de massa celular indiferenciada (calo) em explantes foliares e caulinares de
Ageratum conyzoides cultivados em meio MS, acrescido de Benzilaminopurina (BAP), Cinetina (CIN) e Ácido 2,4diclorofenoxiacético (2,4-D), após 30 dias de cultivo in vitro.

Reguladores de crescimento (µM)
BAP

2,4-D

CIN

Formação de calo
(%)

T1

-

-

-

100

T2

8,88

-

-

100

T3

13,33

9

13,95

100

T1

-

-

-

58,30

T2

8,88

-

-

100

T3

13,33

9

13,95

100

Explante foliar

Explante nodal
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cultivados em meio MS adicionado de 5,00 µM de AIB. As
auxinas 2,4-D e ANA promoveram um moderado incremento

O cultivo prolongado dos calos por 60 e 90 dias
não se mostrou viável em termos de multiplicação celular,

n a massa fresca dos calos, quando utilizados
separadamente (CATAPAN et al., 2002). Explantes foliares

visto que não houve diferença significativa no crescimento
de massa fresca dos calos. Esse efeito não significativo

de Hypericum perforatum L. apresentaram maior indução
de calo quando cultivados na presença de 4,40 µM de

pode ser decorrente da falta de ação dos reguladores de
crescimento presentes no meio de cultura, por um período

BAP e 4,50 µM 2,4-D no escuro (PRETTO & SANTARÉM,
2000). A permanência das culturas de Ageratum conyzoides,

de tempo mais prolongado. Segundo Kerbauy (2004),
alguns reguladores de crescimento, principalmente as

nos diferentes tratamentos descritos pelo período 60 e 90
dias não promoveu um incremento significativo da massa

auxinas, são de fácil degradação pela ação da luz e das
altas temperaturas (como na autoclavagem), levando a uma

de calos. Entretanto, o maior incremento de calo foi obtido
no meio contendo 18 µM de 2,4-D e 9,30 µM de CIN aos 60

perda significativa de sua ação. Outra possível explicação
para o baixo rendimento no incremento dos calos, aos 60 e

dias de cultivo, diferindo, significativamente, dos meios
contendo 4,52 µM de 2,4-D e 4,65 µM de CIN e do meio

90 dias de cultivo, seria a de que as culturas que deram
origem à formação de calo, utilizando explante foliar e

contendo 9,00 µM 2,4-D e 18,60 µM de CIN. O meio
contendo 9,00 µM de 2,4-D e 4,65 µM de CIN e o meio

caulinar, tenham apresentado maior capacidade de
biossíntese de fitohormônios do que aquela apresentada

contendo 18,00 µM de 2,4-D e 18,60 µM de CIN, apesar de
terem proporcionado baixo incremento de massa celular

pelos calos, na fase de multiplicação, produzindo maior
biomassa celular (observação visual). Uma das maneiras

aos 30 dias, evidenciaram um efeito tardio positivo na
proliferação de calos aos 60 dias de cultivo. Por outro lado,

de manter a taxa de proliferação das células elevada é
utilizar explantes diferenciados, tanto para a indução quanto

o tratamento contendo 18,00 µM de 2,4-D e 4,65 µM de
CIN apresentou um incremento constante de massa celular

para a multiplicação.
Outro possível efeito relacion ado ao baixo

do calo, ao longo de todo o período de cultivo, porém, a
maior diferença de incremento ocorreu dos 60 aos 90 dias.

incremento de massa celular aos 60 e 90 dias, foi a
observação de calos amarronzados após 30 dias de cultivo

TABELA 2 _ Incremento de massa fresca de calos de Ageratum conyzoides cultivados em meio MS, acrecido de Ácido
2,4-Diclorofenoxiacético (2,4-D) e Cinetina (CIN), aos 30, 60 e 90 dias de cultivo.
Reguladores de crescimento (µM)

Incremento de calo (mg)

2,4-D

CIN

30 dias

60 dias

90 dias

4,52

-

26,36 b c A

14,54 a b A

24,54 a A

18

-

24,24 b c A

21,81 a b A

31,81 a A

4,52

4,65

0,00

cA

0,00

bA

7,27 a A

9,00

4,65

6,36

cA

59,09 a b A

53,63 a A

9,00

18,60

0,00

cA

3,66

bA

0,00 a A

18,00

4,65

45,45 a b A

57,27 a b A

90,00 a A

18,00

9,30

58,18 a A

77,27 a A

76,36 a A

18,00

18,60

2,72

20,91 a b A

20,00 a A

cA

Médias seguidas da mesma letra minúscula na coluna e maiúscula na linha não diferem entre si pelo teste de Tukey (p>
0,005).
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(dados não apresentados), o que pode significar o
aparecimento de oxidação fenólica. Cid (1999), revela que
o escurecimento das massas celulares é um sinal de
oxidação dos fenóis pela polifenoxidase, que forma
quinonas que, ao se polimerizarem, originam tecidos
amarronzados, que podem impedir a metabolização dos
hormônios das classes das auxinas e das citocininas, estes
importantes na ativação do ciclo celular. Portanto, a
oxidação do calo pode reduzir a velocidade do ciclo celular,
inibindo o crescimento e a multiplicação das células. O
baixo incremento de massa celular, obtido no cultivo mais
prolongado das culturas, sugere a necessidade de
repicagem dos calos a cada 30 dias, para maior eficiência
do meio de cultura na ativação do ciclo celular.
CONCLUSÕES
A obtenção de massa celular indiferenciada de A.
conyzoides é promovida independente da concentração e
do tipo de regulador de crescimento, bem como do explante
de origem.
O incremento da massa fresca dos calos de A.
conyzoides é dependente dos reguladores de crescimento
2,4-D e CIN e diminui em cultivos prolongados (60 e 90
dias).
A espécie A. conyzoides apresenta boa capacidade
morfogenética in vitro para a produção de biomassa celular
indiferenciada.
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RESUMO
A formulação do meio de cultura adequado para a
germinação de grãos de pólen é um ponto básico a ser observado
na fertilização in vitro. A bananeira ornamental, Musa velutina H.
Wendl. & Drude, da família Musaceae, é uma espécie de grande
potencial comercial. Neste Trabalho, objetivou-se a determinação
de meios de cultura adequados para o estabelecimento e
germinação in vitro de grãos de pólen de M. velutina. Grãos de
pólen foram coletados no momento da antese e imediatamente
inoculados em placas de Petri com 10,0 mL de meio de cultivo
sólido, contendo concentrações variáveis de sacarose, ácido bórico
e nitrato de cálcio e com diferentes níveis de pH. Foram
conduzidos quatro ensaios, variando-se o pH e as concentrações
dos componentes do meio de cultura. A maior porcentagem de
germinação foi obtida com o pH 6,0 (24%). Para o ensaio com
sacarose obteve-se maior porcentagem de germinação na
concentração de 50 g L-1, com 41% de germinação. Nos testes
com ácido bórico, a germinação atingiu 51% na concentração de
300 mg L-1. Em relação às concentrações de nitrato de cálcio
testadas, observou-se maior germinação (80%) com 400 mg L-1.
A combinação do pH 6,0 com 50 g L-1 de sacarose, 300 mg L-1 de
ácido bórico e 400 mg L-1 de nitrato de cálcio resulta em 80% de
germinação dos grãos de pólen de M. velutina.

with variable concentrations of sucrose, boric acid and calcium
nitrate at different levels of pH. Four experiments were carried
out varying pH and concentrations of these components of the
medium. The highest percentage of germination was acchieved
with pH 6.0 (24%). In the test with sucrose, a higher percentage
of germination was obtained by the concentration of 50 g L-1,
with 41% of germination. In the test with boric acid the
germination reached 51% at the concentration of 300 mg L-1. In
relation to the tested calcium nitrate concentrations, the highest
germination (80%) was observed using 400 mg L -1. The
combination of pH 6.0, 50 g L-1 sucrose, 300 mg L-1 boric acid
and 400 mg L-1 calcium nitrate results in 80% germination of the
M. velutina pollen grains.

Termos para inexação: Viabilidade de pólen; tubo polínico;
bananeira ornamental.

íntima entre óvulos e grãos de pólen, eliminando, assim,

ABSTRACT
The determination of the adequate medium for pollen
grain germination is essential for the in vitro fertilization. The
ornamental banana tree, Musa velutina H. Wendl. & Drude, belongs
to the Musaceae family and is a species with great commercial
potential. The objective of this work was the determination of
adequate medium characteristics for the establishment and in
vitro germination of M. velutina pollen grains. Pollen grains were
collected at the moment of anthesis and immediately inoculated
in Petri dishes with 10.0 mL of solid medium, supplemented

Index terms: Pollen viability; pollen tube; ornamental banana tree.

INTRODUÇÃO
A polinização e a fertilização in vitro têm sido usadas
na recuperação de híbridos, que apresentam mecanismos
de incompatibilidade sexual, impedindo a hibridação natural
entre espécies. A polinização in vitro envolve a associação
barreiras de incompatibilidade que porventura estejam no
estigma, estilete ou ovário e, nesse processo, a formulação
do meio de cultura adequado para a germinação dos grãos
de pólen e o desenvolvimento dos óvulos em sementes são
pontos básicos a serem observados (TORRES et al., 1998).
A germinação do grão de pólen consiste na emissão
do tubo polínico. Sendo um organismo altamente reduzido,
o pólen executa funções especializadas para gerar e

(Recebido em 29 de outubro de 2009 e aprovado em 08 de setembro de 2011)
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transportar as células espermáticas até o óvulo (DAI et al.,
2006). Quando o grão de pólen entra em contato com o

porcentagem de germinação que estes possam oferecer,
influen ciando n as ch ances de fertilização e,

estigma, absorve a secreção deste e germina, desenvolvendo
o tubo polínico. O tubo cresce por meio do estilete, até

consequentemente, nas frutificações e na produção no
campo.

atingir o óvulo, onde libera as duas células espermáticas.
Uma dessas células fecundará o óvulo, dando origem ao

A bananeira ornamental (Musa velutina H. Wendl.
& Drude) é uma espécie da família Musaceae. É um arbusto

zigoto diplóide. A outra se une aos núcleos polares, dando
origem ao endosperma (TAIZ & ZEIGER, 2006).

perene, de textura herbácea, ereta, entouceirada,
rizomatosa, com folhas largas, de cor verde-brilhante, lisas

A composição do meio e o pH estão entre os fatores
que afetam a germinação in vitro. Os grãos de pólen das

com pecíolos longos. Sua inflorescência é ereta, curta,
disposta no ápice do pseudocaule, com brácteas róseas.

angiospermas invariavelmente precisam de uma fonte de
carbono, de boro e, frequentemente, de outros nutrientes

Tanto a planta quanto a sua inflorescência têm amplo uso
ornamental, tornando-se uma espécie de interesse

para promovê-la (BOAVIDA & MACCORMICK, 2007).
O açúcar empregado no meio de cultura tem por

econômico (LORENZI & MELO FILHO, 2001).
Neste trabalho, objetivou-se a determinação de meio

finalidade proporcionar o equilíbrio osmótico entre o pólen
e o meio de cultura e fornecer energia para auxiliar o

de cultura adequado para o estabelecimento e germinação
in vitro de grãos de pólen de Musa velutina, sendo esta a

processo de desenvolvimento do tubo polínico, sendo a
sacarose, o açúcar mais utilizado, pelo fato de ser a principal

etapa inicial do processo de fertilização in vitro.

forma de transporte de fotoassimilados entre fonte e dreno
nas plantas superiores (HACKEL et al., 2006).

MATERIAL E MÉTODOS
Foram coletados grãos de pólen de flores de M.

A adição de cálcio ao meio de cultura para
germinação de grãos de pólen propicia características

velutina, no momento da antese, às 6 h 30, a partir de

fisiológicas como tubo polínico e grão de pólen com menor
sen sibilidade a variações do meio básico, menor

experimental da Embrapa Rondônia, em Porto Velho

permeabilidade do tubo polínico, crescimento do mesmo
com forma linear e aparência rígida. Essa relativa

imediatamente inoculados em placas de Petri, contendo

estabilidade do grão de pólen e do tubo polínico é
essencial, pois o grão de pólen, uma vez liberado da antera,

variáveis de sacarose, ácido bórico e nitrato de cálcio e

age como uma unidade funcional independente (KAKANI
et al., 2005). O conhecimento do início da emissão do tubo

Laboratório de Cultura de Tecidos Vegetais da Embrapa

polínico e de sua estabilização em trabalhos de palinologia
é de grande importância, pois permite determinar o tempo

o pH e as concentrações dos componentes do meio de

ideal para avaliação dos testes de viabilidade após a
inoculação (KASI et al., 2008).

As observações foram realizadas em intervalos de

plantas cultivadas em casa de vegetação no campo
(8°45’43"S, 63°54’14"W). Esses grãos de pólen foram
10,0 mL de meio de cultivo sólido, com concentrações
diferentes níveis de pH. A incubação foi feita a 24+1°C, no
Rondônia. Foram conduzidos quatro ensaios, variando-se
cultura, conforme demonstrado nas Tabelas 1 a 4.
uma hora, com auxílio de um estereomicroscópio, com

O pH é um fator muito importante no meio de cultura,
pois além de influenciar na disponibilidade de nutrientes e

aumento de 80 x, até 12 horas. A partir de então, começou a

fitorreguladores, interfere no grau de solidificação do ágar
(PASQUAL et al., 2002). Segundo Pio et al. (2006), o pH é

foram realizados com quatro repetições (placas de Petri) por

importante nos processos fisiológicos envolvidos na
germinação dos grãos de pólen e pode estar associado à

ocorrer degeneração dos tubos polínicos. Todos os ensaios
tratamento, avaliando-se 100 grãos de pólen em cada placa.
Os resultados foram submetidos à análise de variância e as
médias comparadas pelo teste de Tukey,α = 0,05.
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TABELA 1 – Ensaio 1 - composição do meio de cultivo utilizado para o estabelecimento e germinação in vitro de grãos
de pólen de M. velutina, variando o pH do meio.
Reagentes

Concentrações

Agar (%)

8,0
-1

Sacarose (g L )

100,0

-1

H3BO3 (mg L )

200,0
-1

Ca(NO3)2 . 4 H2O (mg L )

600,0

pH

4,0; 5,0; 6,0 e 7,0

TABELA 2 – Ensaio 2 - composição do meio de cultivo utilizado para o estabelecimento e germinação in vitro de grãos
de pólen de M. velutina, variando a concentração de sacarose do meio.
Reagentes

Concentrações

Agar (%)

8,0
-1

Sacarose (g L )

0,0; 50,0; 100,0; 150,0 e 200,0

-1

H3BO3 (mg L )

200,0
-1

Ca(NO3)2 . 4 H2O (mg L )

600,0

pH
*pH que resultou em maior porcentagem de germinação no ensaio 1.

6,0*

TABELA 3 – Ensaio 3 - composição do meio de cultivo utilizado para o estabelecimento e germinação in vitro de grãos
de pólen de M. velutina, variando a concentração de ácido bórico do meio.
Reagentes

Concentrações

Agar (%)

8,0
-1

Sacarose (g L )

50,0*

-1

H3BO3 (mg L )

0,0; 100,0; 200,0; 300,0 e 400,0
-1

Ca(NO3)2 . 4 H2O (mg L )

600,0

pH

6,0

*Concentração de sacarose que resultou em maior porcentagem de germinação no ensaio 2.
TABELA 4 – Ensaio 4 - composição do meio de cultivo utilizado para o estabelecimento e germinação in vitro de grãos
de pólen de M. velutina, variando a concentração de nitrato de cálcio do meio.
Reagentes

Concentrações

Agar (%)

8,0
-1

Sacarose (g L )

50,0

-1

H3BO3 (mg L )

300,0*
-1

Ca(NO3)2 . 4 H2O (mg L )

0,0; 200,0; 400,0; 600,0; 800,0; 1000,0

pH

6,0

*Concentração de ácido bórico que resultou em maior porcentagem de germinação no ensaio 3.
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A germinação dos grãos de pólen de M. velutina

Esses resultados são similares aos obtidos por Pio
et al. (2006), que testaram a germinação de grãos de pólen de

foi gradualmente aumentada, do ensaio 1 ao 4, com a
adequação crescente das condições de cultivo.

três variedades de citros em pH 3,5, 4,0, 4,5, 5,0, 5,5, 6,0 e 6,5,
obtendo a maior porcentagem de germinação, em torno de

O pH teve efeito considerável sobre a germinação
dos grãos de pólen. O pH 6,0 apresentou porcentagem de

12%, com pH 6,5. Esses autores mencionam que o pH
estimula marcadamente o processo de germinação. Cuchiara

germinação de 24%, enquanto que, nos pH 7,0, 5,0 e 4,0
foram observadas porcentagens de germinação de 18, 9 e

et al. (2008) observaram que a cultivar IAC – 226 apresentou
a maior germinação polínica, de 76%, em pH 6,0. Kasi et al.

3%, respectivamente (Figura 1).
O mesmo foi observado por Silva et al. (1999), que

(2008) observaram aumento na porcentagem de germinação
em grãos de pólen de pessegueiro (Prunus persica (L.)

testaram a germinação de grãos de pólen de maracujazeiro
com concentrações de 12,5 a 300,0 g L-1, e obtiveram a

Batsch), à medida que se aumentava o pH do meio de cultivo,
até o máximo valor testado, de 6,5. Chagas et al. (2006)

maior germinação, em torno de 47%, com a utilização de 50
g L-1 de sacarose. Resultados diferentes foram obtidos por

observaram que o melhor nível de pH do meio de cultura
para maximizar a germinação in vitro de grãos de pólen de

Kobayashi et al. (1991) em estudos com um híbrido de
Citrus sinensis x Poncirus trifoliata (Benton [citrange],

nectarineiras [Prunus persica (L.) Batsch] foi de 6,5.
Utilizando o pH 6,0 (resultado de maior germinação

Winter Haven, FL), obtendo germinação máxima de 50%
em meio de cultura com 200 g L-1 de sacarose. O mesmo foi

no primeiro ensaio), foram en tão testadas cinco
concentrações de sacarose. A maior porcentagem de

observado por Dantas et al. (2005), que utilizaram
concentrações entre 0 e 500 g L -1 de sacarose na

germinação obtida foi de 41%, concentração de 50 g L-1,
enquanto que, nas concentrações de 100, 150 e 200 g L-1,

germinação de grãos de pólen de macieira (Malus
domestica Borkh.), observando maior germinação na faixa

obteve-se 25, 17 e 25% de germinação, respectivamente. A
ausência de sacarose no meio resultou em 22% de

entre 150 e 250 g L-1.

germinação (Figura 2).
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FIGURA 1 – Porcentagem de germinação in vitro de grãos de pólen de M. velutina, em meio de cultura com diferentes
pH, após 12 horas de cultivo. Porto Velho: Embrapa Rondônia, 2008.
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No terceiro ensaio, observou-se o efeito de
concentrações de ácido bórico na germinação de grãos de

germinação, até atingir 51% na concentração de 300 mg L1
. Nas concentrações de 100 e 200 mg L-1 obteve-se 25 e

pólen, onde se observou que a germinação foi crescente, a
partir da ausência de ácido bórico, onde não houve

39% de germinação. A concentração de 400 mg L-1 de ácido
bórico resultou em apenas 11% de germinação (Figura 3).
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FIGURA 2 – Porcentagens de germinação in vitro de grãos de pólen de M. velutina, em meio de cultura com diferentes
concentrações de sacarose, após 12 horas de cultivo. Porto Velho: Embrapa Rondônia, 2008.
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FIGURA 3 – Porcentagens de germinação in vitro de grãos de pólen de M. velutina, em meio de cultura com diferentes
concentrações de ácido bórico, após 12 horas de cultivo. Porto Velho: Embrapa Rondônia, 2008.
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Esses resultados diferem um pouco dos obtidos

respostas são variáveis, conforme a espécie. Seu

por Pio et al. (2004), que avaliaram concentrações de ácido

mecanismo de ação consiste em interagir com o açúcar e

bórico de 0 a 800 mg L-1, na germinação de pólen de três

formar um complexo ionizável açúcar-borato, o qual reage

variedades de citros, obtendo a maior porcentagem com a

rapidamente com as membranas celulares (BHOJWANI &

concentração de 200 mg.L , para duas variedades. Silva et

BHATNAGAR, 1974). Thompson & Batjer (1950)

al. (1999) utilizaram concentrações de 50 a 200 mg.L de

verificaram que a adição de boro ao meio aumentou

ácido bórico na germinação de pólen de maracujazeiro

marcadamente a porcen tagem de germin ação e

(Passiflora spp.), observando a maior germinação com a

comprimento do tubo polínico de várias frutíferas de clima

concentração de 200 mg.L-1. Parton et al. (2002), estudando

temperado.

-1

-1

a germinação de pólen em bromeliáceas concluiu que o

Em relação às concentrações de nitrato de cálcio

meio contendo 10 g.L de ácido bórico apresentaram os

testadas, observou-se a maior germinação, de 80%, com

melhores resultados. No trabalho de Dantas et al. (2005), a

400 mg L-1. Acima disso, as porcentagens diminuíram

ausência ou presença de ácido bórico a 40 mg L-1 no meio

gradualmente, com 600, 800 e 1000 mg L-1, nas quais obteve-

não afetou a germinação de grãos de pólen de macieira

se 53, 25 e 0% de germinação. No tratamento, onde não se

(Malus domestica Borkh.).

utilizou nitrato de cálcio ou, com apenas 200 mg L-1, não se

-1

Corroborando com o presente trabalho, Nyomora

observou germinação dos grãos de pólen (Figura 4).

et al. (2000) observaram que a aplicação de boro foliar em

O mesmo resultado foi obtido por Gonçalves et al.

amêndoas (Amygdalus communis L.) reduziu a ruptura dos

(2008) que estudou a germinação de pólen da cultivar de

tubos polínicos durante a germinação e a adição de 100 mg

pereira (Pyrus communis L.) cv. Packham’s 01, que também

L de boro na cultura aumentou a germinação de grãos de

atingiu máxima germinação com a suplementação de 400

pólen in vitro. A adição de boro é importante e suas

mg L-1 de nitrato de cálcio ao meio de cultura.

-1
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FIGURA 4 – Porcentagens de germinação in vitro de grãos de pólen de M. velutina, em meio de cultura com diferentes
concentrações de nitrato de cálcio, após 12 horas de cultivo. Porto Velho: Embrapa Rondônia, 2008.
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Esses resultados diferem dos obtidos por Pio et al.
(2004), que avaliaram a suplementação do meio com 400 a
1.400 mg L-1 de nitrato de cálcio para a germinação de pólen
de citros e obtiveram maior porcentagem com a utilização
de 800 mg L-1. Esta concentração também foi identificada
por Oliveira Júnior (1996) como a mais adequada para a
germinação de pólen de limoeiro cravo (Citrus limonia
Osbeck cv. Cravo).
Também bastante diferentes são os resultados
obtidos por Silva et al. (1999), que avaliaram concentrações
de 300 a 2.000 mg L-1 desse composto na germinação de
pólen de maracujazeiro (Passiflora spp.), obtendo maior
germinação com 1.000 mg L-1.
Beyoung (1965) observou que a adição de nitrato
de cálcio promoveu a germinação de pólen e o crescimento
do tubo polínico em 46 espécies hortícolas. Brewbaker &
Bwack (1963), trabalhando com 86 espécies pertencentes
a 39 famílias, mostraram que adição de cálcio e boro atua
como um fator de controle primário da germinação do tubo
polínico in vitro.
CONCLUSÃO
Meio adequado para a germinação de grãos de pólen
de M. velutina é obtido com a suplementação de 50 g L-1 de
sacarose, 300 mg L-1 de ácido bórico e 400 mg L-1 de nitrato
de cálcio, em pH 6,0, resultando em 80% de germinação.
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A

unidades de isopreno. Dentre seus efeitos fisiológicos

ABA:Ver ácido abscísico.

destacam-se: fechamento de estômatos, inibição do
crescimento de parte aérea, germinação e desenvolvimento

Abaxial: 1) Face inferior ou dorsal da folha. Ver adaxial.
Ácaro: Designação comum dos artrópodes da ordem
Acarina, pertencentes à classe dos aracnídeos. São
microscópicos e podem penetrar nos frascos de cultivo,
deixando rastros visíveis de contaminação, tanto fúngica
quanto bacteriana. Os ácaros são as pragas mais frequentes
e inconvenientes que ocorrem nos frascos de cultivo.
Aceleração de micropartículas: Ver biolística.
Acesso ao patrimônio genético: “Obtenção de amostra de
componente do patrimônio genético para fins de pesquisa
científica, desenvolvimento tecnológico ou bioprospecção,
visando à sua aplicação industrial ou de outra natureza.
Entende-se por “obtenção de amostra de componente do
patrimônio genético a atividade realizada sobre o
patrimônio genético com o objetivo de isolar, identificar
ou utilizar informação de origem genética ou moléculas e
substâncias provenientes do metabolismo dos seres vivos
e de extratos obtidos desses organismos” (Orientação
Técnica nº 1 do CGEN).
Ácido abscísico (ABA): Hormônio vegetal pertencente à
classe de sesquiterpenos, cuja molécula apresenta três

da semente (acúmulo de proteínas de reserva e lipídeos,
aquisição de tolerância à dessecação e indução e
manutenção da dormência de sementes).
Ácido desoxirribonucleico (DNA): Macromolécula
portadora da informação genética. É um tipo de ácido
n ucléico que con siste de duas lon gas cadeias
polipeptídicas compostas de quatro tipos de subunidades
nucleotídicas. No caso dos nucleotídeos do DNA, o açúcar
é uma desoxirribose ligada a um grupo fosfato e a base
pode ser adenina, citosina, guanina, e timina
Ácido desoxirribonucleico recombinante (rDNA):
Sequência de DNA híbrido resultante da combinação de
diferentes sequências de DNAs. Uma molécula de DNA
recombinante é formada pela ligação de um inserto de DNA,
originado da clivagem de DNA de interesse, a outra
molécula de DNA, chamada de vetor. Atualmente, o termo
tem sido utilizado para qualquer DNA que é resultado de
manipulação in vitro.
Ácido giberélico (GA3): Hormônio vegetal pertencente à
classe das giberelinas (diterpenos tetracíclicos). Sua

(Recebido em 28 de setembro de 2011 e aprovado em 20 de outubro de 2011)
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aplicação exógena induz o estímulo da divisão e/ou alongamento
celular, indução e expressão de floração, partenocarpia,
germinação e superação de dormência. Ver giberelinas.

aclimatização, considerando aclimatização como a resposta

Ácido 3-indolilacético (AIA): Hormônio vegetal
pertencente à classe das auxinas. Dentre seus efeitos
fisiológicos incluem-se o estímulo ao crescimento do caule
em plantas anãs, iniciação da atividade cambial em plantas
lenhosas, tropismos, dominância apical, diferenciação polar
de raízes nas extremidades de estacas de caule,
desenvolvimento da flor, crescimento do fruto e indução
de partenocarpia.

ao aumento de tolerância às contínuas ou repetitivas
exposições às condições naturais de estresses climáticos.

Ácido jasmônico: Molécula sinalizadora encontrada em
plantas, que participa nos processos de resistência a
patógenos e de defesa contra herbívoros. Por afetar o
crescimento e o desenvolvimento vegetal, o ácido jasmônico
tem sido descrito como um provável hormônio vegetal.
Ácido nucleico: Biomolécula composta de nucleotídeos.
Cada nucleotídeo apresenta em sua composição um anel
cíclico heterogêneo com átomos de carbono e nitrogênio
(bases nitrogenadas), um açúcar com cinco carbonos
dispostos em forma de anel (pentose) e um grupamento
fosfato. As bases nitrogenadas são purinas (adenina e
guanina) e pirimidinas (timina, citosina e uracila). Os ácidos
nucleicos abrangem o ácido desoxirribonucleico (DNA) e
ácido ribonucleico (RNA). São responsáveis pelo
armazenamento e transmissão da informação genética.
Ácido salicílico: Molécula sinalizadora pertencente ao
grupo dos compostos fenólicos, encontrada tanto em
folhas quanto nas estruturas reprodutivas das plantas,
que está envolvida na defesa das plantas contra o ataque
de microrganismos. Sua aplicação pode inibir germinação
e crescimento da planta e parece estar relacionada à
floração de plantas termogênicas.
Aclimatação (acclimatation) e aclimatização
(acclimatization): Na literatura internacional, a palavra usada
em cultura de tecidos de plantas para se referir à adaptação
gradual dos propágulos quando transferidos das condições
in vitro para as condições ex vitro é aclimatização. Alguns
autores fazem distinção entre os termos aclimatação e

a alterações ambientais naturais, relacionada aos
ajustamentos fisiológicos adaptativos duradouros, levando

Essas respostas envolvem, por exemplo, a biossíntese de
proteínas, membranas e metabólitos que ocorrem em
resposta à baixa temperatura, protegendo o tecido do frio.
Esse termo também é empregado às várias adaptações
fisiológicas que ocorrem quando a planta é submetida às
condições de ambiente desfavoráveis. Já, o termo
aclimatação se refere ao processo feito, normalmente, em
condições controladas de laboratório ou casa de vegetação
em um curto período de tempo. No Brasil, em cultura de
tecidos de plantas ambos os termos têm sido usados,
indistintamente, para se referir a esse processo de adaptação
às condições ex vitro. Portanto, recomenda-se a terminologia
de acordo com a preferência.
Acrópeto: 1) Em direção ao ápice. 2) Crescimento formado
em etapas sucessivas da base para o ápice. 3) Usado para
descrever, por exemplo, a direção de transporte ou
desen volvimen to sucessivo de órgãos. 4)
Desenvolvimento ou maturação de uma estrutura da base
para o ápice, por exemplo, esse termo é usado quando as
flores da base da inflorescência abrem primeiro do que as
do ápice. Opõe-se a basípeto.
Adaxial: Face superior ou ventral da folha.
Adventício: Órgão vegetal formado em posição não habitual
(diferente) daquela onde se origina no curso normal de
desenvolvimento. Por exemplo, raízes diferenciadas e
desenvolvidas em folha, em um segmento de caule ou a
diferenciação de uma gema a partir da raiz. Ver de novo.
Ágar: Hidrocoloide extraído de algas marinhas vermelhas
sendo composto por dois polissacarídeos, agarose e
agaropectina. É utilizado como agente gelificante em cultura
de tecidos de plantas.
Agente gelificante: Composto adicionado ao meio de cultura
para torná-lo gelificado e conferir sustentação aos explantes
cultivados. (ver ágar, Phytagel® e Gelrite® ou Gelzan).
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Agente desinfestante: Substância capaz de eliminar ou
inibir o crescimento de um microrganismo na superfície
de um explante ou de materiais e ambientes inanimados.
Por exemplo, hipoclorito de sódio, etanol etc. Ver
desinfestação.

orgânicas na suplementação do meio nos trabalhos de
cultura de tecidos de planta.
Água deionizada: Água purificada, de baixa condutividade,
cujos cátions e ânions foram removidos, pela sua passagem
em uma coluna que contém uma resina de troca iônica. As

Agente descontaminante: Ver agente desinfestante.

resinas de troca catiônica substituem seus íons hidrogênio

Agente seletivo: Substância que permite a distinção de
células com determin ado fenótipo. Por exemplo,
antibióticos ou herbicidas adicionados ao meio de cultura
permitem selecionar células com genes de resistência a
essas substâncias.

(H+) por contaminantes carbônicos e cátions (cálcio,

Agrobactéria: Bactéria pertencente ao gênero
Agrobacterium., típicas do solo e Gram-negativas. Não
forma esporo e possui forma de bacilo, medindo 0,6-1,0 x
1,5-3,0 µm, e com um a seis flagelos peritríquios. Dentro do
gênero Agrobacterium destaca-se como espécie causadora
de doenças em plantas, a A. tumefaciens, provocando a
doença conhecida como galha-da-coroa (do inglês crown
gall) e a A. rhizogenes que causa a síndrome da raiz em
cabeleira (do inglês “hairy root”).

fosfato, fluoreto, dentre outros).

Agrobacterium rhizogenes: Bactéria do solo, tipo bacilo,
aeróbica e Gram-negativa. As estirpes virulentas contém,
além do DNA cromossômico, um plasmídeo denominado
Ri. Essa bactéria, ao infectar a planta, transfere uma porção
desse plasmídeo (T-DNA) que se integrada no genoma da
planta, causando a doença caracterizada pela proliferação
de raízes (do inglês hairy root). É utilizada na transformação
genética de plantas.
Agrobacterium tumefaciens: Bactéria de solo, tipo bacilo,
aeróbica, Gram-negativa. As estirpes virulentas, além do
DNA cromossômico, são portadoras de um plasmídeo
denominado Ti. Essa bactéria, ao infectar plantas
dicotiledôneas, uma porção do plasmídeo Ti, denominada
T-DNA, é transferida e integrada no genoma da planta,
causando a doença denominada galha-da-coroa (tumor).
Essa bactéria é utilizada na transformação genética de
plantas. Ver plasmídeo Ti e galha-da-coroa.
Água de coco: Endosperma líquido da espécie Cocos
nucifera. Pode ser usado como fonte de substâncias

magnésio, ferro, alumínio, manganês, cobre, zinco, cromo,
níquel, dentre outros). As resinas aniônicas trocam seus
íons hidroxila (OH-) pelos contaminantes aniônicos (clorato,
clorito, cloreto, sulfato, sulfito, sulfeto, nitrato, nitrito,
Água destilada: Água purificada pelo processo de
destilação (condensação do vapor de água obtido pela
ebulição ou pela evaporação) de água. É utilizada em cultura
de tecidos de plantas na preparação de meios de cultura e
de soluções estoques de reagentes químicos.
Água sanitária: Agente desinfestante formulado à base de
hipoclorito de sódio que contém de 2 a 5% de cloro ativo.
AIA: Ver ácido 3-indolilacético.
Alginato de sódio: Polímero que contém sódio ligado ao
ácido algímico. É extraído das paredes celulares de algas
marrons. Em cultura de tecidos de plantas é utilizado como
estabilizador e agente texturizante no encapsulamento de
embriões somáticos.
Aminoglicosídeo: Antibiótico que contém na molécula um
grupo amino e um grupo glicosídeo. Atua mediante a sua
ligação direta à subunidade 30S do ribossomo, impedindo
a síntese protéica em organismos suscetíveis. Esses
compostos são bacter icidas quan do usados em
concentrações altas e bacteriostáticos quando em
concentrações baixas. Exemplos de aminoglicosídeos
incluem-se a canamicina, gentamicina, neomicina e
estreptomicina.
Ampicilina: Antibiótico bactericida classificado como
aminopenicilina que atua na inibição da biossíntese de
mucoproteína da parede celular dos organ ismos
susceptíveis. É recomendado no controle de bactérias que
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não produzem betalactamase. Com o seu uso indiscriminado
desenvolveu-se a resistência bacteriana à ampicilina.

Antigiberelina: Grupo de substâncias (AMO-1618, CCC,
hidrazida maleica, phosphon-D, paclobutrazol) que

Androgênese: 1) Processo no qual o micrósporo muda a

impedem a formação de giberelinas ativas. Ver giberelina.

rota ontogenética gametofítica para esporofítica com
formação de uma planta. 2) Desenvolvimento de um

Ápice caulinar: 1) Segmento do ápice do caule, composto
pelo meristema apical (0,05 - 0,1 mm), juntamente com os

embrião a partir do micrósporo ou pólen.3)
Desenvolvimento de uma descendência apenas com os

primórdios foliares e folhas em desenvolvimento. A cultura
de ápices caulinares é usada para a eliminação de

cromossomos do progenitor masculino.
Aneuploide: 1) Célula ou planta com um número atípico de

patógenos. Nesse caso, os ápices caulinares são excisados
com um ou dois primórdios foliares, não devendo

cromossomos, diferente do número haploide, diploide ou
outro múltiplo do número básico. 2) Organismo cujo

ultrapassar ao tamanho de 0,3 mm.
Apogamia: Desenvolvimento direto do esporófito a partir

conjunto somático tem excesso ou falta de determinados
cromossomos.

de qualquer célula não reduzida do gametófito (saco
embrionário), mas não da oosfera. As células do saco

Antera: 1) Região apical dos estames, onde os grãos de

embrionário são 2n. Assim, resulta na propagação
assexuada do genótipo materno, em forma de semente. É

pólen são produzidos. 2) Parte dos estames onde estão os
sacos polínicos. Geralmente, a antera possui duas tecas

um tipo de apomixia. Ver apomixia.

que se abrem de diferentes formas para liberar os grãos de
pólen.

Apomeiose: 1) Ausência ou alteração da meiose,
evitando a redução. 2) Formação do saco embrionário

Antibiótico: Substância produzida por microrganismos ou
elemento sintético que mata ou inibe seletivamente o

não reduzido.

crescimento de outros microrganismos. Os antibióticos
bactericidas destroem as bactérias enquanto os antibióticos

qual ocorre a formação de um embrião sem que ocorra
fertilização (sem fusão de gametas), gerando indivíduos

bacteriostáticos atuam na inibição da multiplicação da
bactéria. Dentre os antibióticos, têm-se as penicilinas, as

geneticamente idênticos à planta-mãe. Pode ser dividida
em dois grupos de acordo com a origem do embrião

cefalosporinas, os aminoglicosídeos e as tetraciclinas.

apomítico: apomixia gametofítica e embriogênese adventícia
(de natureza esporofítica). Ver apomixia gametofítica e

Antígeno: Qualquer substância cuja entrada no organismo
provoca uma resposta imune contra ele, ou seja, a produção
de um anticorpo específico (imunoglobulina). Ver anticorpo.

Apomixia: Modo de reprodução assexual, via sementes na

embriogênese adventícia ou assexuada.

Anticlinal: Refere-se à orientação da parede celular ou ao

Apomixia gametofítica: Apomixia caracterizada pela
ocorrência de apomeiose e pela partenogênese. Ver

plano de divisão celular perpendicular à superfície mais
próxima do órgão em crescimento.

apomixia, apomeiose e partenogênese.
Apoptose: Morte celular programada não seguida de

Anticorpo: Proteína da classe das imunoglobinas

autólise, que acontece de forma ordenada e demanda
energia; etapa do desenvolvimento, relacionada à

produzidas pelas células linfocitárias (linfócitos B) do
sistema imune em resposta a moléculas invasoras
(antígenos), e aciona a resposta imunológica dentro do
organismo. . Os anticorpos ligam-se especificamente aos
seus antígenos, e podem ter sua síntese induzida por
imunização. Ver antígeno.

manutenção ou da renovação dos tecidos. Pode também
ser causada por um estímulo patológico. Difere da necrose,
na qual a morte da célula é causada por fatores externos.
Assepsia: Conjunto de medidas empregadas para prevenir
a introdução e o desenvolvimento de fungos, bactérias,
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vírus, micoplasma, ou outros microrganismos em cultura
de células, tecidos ou órgãos.

interespecífica ou intraespecífica. Podem ser pré-zigóticas
ou pós-zigóticas.

Assexual: Modo de multiplicação ou reprodução que não

Basípeto: 1) Em direção à base, podendo se referir, por

envolve a fusão de gametas. Caracteriza-se por produzir
descendentes geneticamente idênticos ao progenitor.

exemplo, a processos como o desenvolvimento sucessivo
de órgãos ou transporte de auxina (o transporte de auxina

Autoclave: Equipamento utilizado para esterilização de
vidrarias, meios de cultura e instrumentos, empregando

é basípeto). 2) Desenvolvimento de qualquer estrutura do
ápice para a base. Opõe-se a acrópeto.

vapor de água, sob alta pressão (1,05 X 105 KPa) e alta
temperatura (121°C), por um determinado período de tempo.

Benzilaminopurina (BAP) ou Benziladenina (BA):
Citocinina natural aromática usada em cultura de tecidos

Auxina: Grupo genérico de substâncias consideradas

de plantas.

hormônios e/ou substâncias reguladoras de crescimento
vegetal que induzem o alongamento celular, dominância

Biofábrica de plantas: Laboratórío de cultura de tecidos
de plantas que produz sob demanda, de maneira escalonada,

apical, formação de raízes e/ou outros efeitos fisiológicos
relacionados aos do ácido 3-indolilacético (AIA). Dentre

determinada quantidade de plantas.

as auxinas destacam-se: ácido 3-indolilbutírico (AIB), ácido
a-naftalenoacético (ANA) e ácido 2,4-diclorofenoxiacético

bombardeio de micropartículas: Método utilizado para a

(2,4-D). Ver ácido 3-indolilacético.

Biolística, biobalística, aceleração de micropartículas ou
introdução de material genético diretamente no genoma
de organismos, por projeção de micropartículas de ouro

Axênico: Desprovido de qualquer microrganismo, seja

ou tungstênio, cobertas com DNA. É um dos métodos

vírus, viroide, micoplasmas, fungo, ou bactéria, ou outros
organismos considerados estranhos à cultura. Ver cultura

mais utilizados para a obtenção de plantas transgênicas,

axênica e estéril.

Agrobacterium. Os microprojéteis recobertos com DNA,

principalmente as recalcitrantes à transformação via
contendo os genes de interesse, podem ser acelerados

B

por diferentes métodos; no entanto, o mais empregado na

Bactérias endofíticas: Refere-se às bactérias que estão

obtenção de plantas transgênicas é o de gás hélio sob alta

presentes em todas as espécies vegetais, permanecendo
em estado de latência ou colonizando ativamente os tecidos

pressão.

de forma local ou sistêmica.

Biodiversidade ou diversidade biológica: No sentido geral,
é o somatório das formas de vida que habitam o planeta.

Banco de germoplasma in vitro: Refere-se ao germoplasma

Nessa definição, incluem-se as diferentes espécies

de uma espécie, conservado em condições de laboratório
(in vitro), com base em técnicas de cultura de tecidos de

presentes em um determinado ambiente, a diversidade

plantas. De forma geral, busca a redução do metabolismo
celular das plantas conservadas com vistas à otimização

presentes em um determinado ambiente.

da gestão da coleção. O banco de germoplasma in vitro
deve ser utilizado como duplicata de segurança.
Basal: 1) Bot. Localizado na base de uma planta, órgão ou

genética dentro de uma espécie e os distintos ecossistemas
Bioensaio ou ensaio biológico: 1) Teste de avaliação da
resposta de um organismo a determinado tratamento.
Antigamente, esse termo era usado em trabalhos de

estrutura. 2) Cult.Tec. Refere-se ao meio básico. Ver meio básico.

quantificação, por exemplo, da concentração de hormônios
em extratos vegetais. 2) Em transformação de plantas,

Barreiras de incompatibilidade: Aspectos variados
(anatômicos, químicos, etc..) que impedem a hibridação

engloba as diferentes técnicas de experimentação in vitro
ou em casa de vegetação, para avaliação de plantas
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desafiadas por um patógeno específico ou submetidas a
estresse biótico ou abiótico.

meio ambiente de organismos geneticamente modificados
(transgênicos).

Biomassa: 1) Massa total da matéria orgânica, morta ou

Biotecnologia: Denota qualquer aplicação tecnológica

viva, existente nos organismos (vegetal, animal ou
microrganismo), podendo ser expressa por unidade de

que utilize sistemas biológicos, organismos vivos, ou
seus derivados, para produzir ou modificar produtos ou

massa, área ou volume. 2) Matéria orgânica que se forma
pela conversão fotossintética da energia solar.

processos para utilização específica. Inclui as tecnologias
de engenharia genética, DNA recombinante, manipulação

Bioprospecção: “Atividade exploratória que visa a
identificar componente do patrimônio genético e/ou

de célula s e em briões. Den tre os produ tos
biotecnológicos, destacam-se a produção pioneira de

informação sobre conhecimento tradicional associado, com
potencial de uso comercial. Considera-se identificado o
“potencial de uso comercial” de determinado componente
do patrimônio genético, no momento em que a atividade
exploratória confirme a viabilidade de produção industrial
ou comercial de um produto ou processo a partir de um
atributo funcional desse componente” (Orientação
Técnica nº 6 do CGEN).
Biorreator: Recipiente para cultivo in vitro sob imersão
temporária ou permanente de células, gemas, embriões ou
qualquer tipo de propágulo vegetal que possa ser usado
na micropropagação. Os biorreatores utilizam meio de
cultura líquido, permitem a renovação do ar durante o
período de cultivo e o monitoramento de variáveis
essenciais ao crescimento dos propágulos, tais como, pH,
oxigênio dissolvido, temperatura, concentração iônica,
dentre outras.
Biossegurança: Conjunto de estudos e normas para o
controle e a minimização de riscos pelo uso de agentes
biológicos, químicos e físicos, advindos da prática de
diferentes tecnologias. Por exemplo, os laboratórios são
classificados de acordo com o risco que oferecem para os
seres humanos e o ambiente. Para cada classe de laboratório,
existe uma série de normas específicas, desde infraestrutura
básica até procedimentos laboratoriais que devem ser
realizados, de maneira que todo o tipo de risco advindo
das atividades praticadas no laboratório seja minimizado.

insulina e de interferon a partir de genes humanos
clonados e expressos em bactérias ou outros organismos
heterólogos e plantas transgênicas resistentes a pragas
e doenças.
Bombardeio de micropartículas: Ver biolística.
Brassinoesteroides: Grupo de hormônios esteroidais que
possui uma importância no desenvolvimento vegetal,
incluindo alongamento e divisão celular, fotomorfogênese,
desenvolvimento reprodutivo e respostas a estresse.
Brotação: 1) Refere-se à neoformação de brotos. 2)
Reprodução vegetativa.
Broto: 1) Estrutura caulinar com morfologia definida
originada do desenvolvimento de gemas apicais, axilares e
adventícias (in vitro e ex vitro). 2) Haste em
desenvolvimento a partir da gema. 3) Sinônimo de haste,
ou seja, conjunto de talo e folhas. Ver gema, gema
adventícia, gema apical e gema axilar.
C
Calo: 1) Grupo ou massa de células em crescimento
desordenado as quais podem apresentar certo grau de
diferenciação. Em geral, as células do calo apresentam forma
e tamanho variado, paredes celulares com diferentes graus
de espessamento. 2) Massa de célula em proliferação
formada no local da planta que sofreu injúria (lesão),
formando um tecido protetor.

Biossegurança/Lei: Lei no 8.974, sancionada em 05 de

Calogênese: Processo de formação de calo. Ver calo.

janeiro de 1995, que estabelece os princípios que regulam
a biossegurança, relativa à manipulação e à liberação no

Câmara de crescimento: Espaço ou equipamento usado
para manutenção das culturas in vitro, no qual a densidade
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de fluxo de fótons, fotoperíodo, temperatura e outros
fatores podem ser controlados. Ver sala de crescimento.
Câmara de conservação: Espaço usado para a manutenção
de bancos de germoplasma in vitro, no qual a densidade
de fluxo de fótons, fotoperiodo, temperatura e outros
fatores são ajustados para a finalidade de conservação de
germoplasma e não crescimento de plantas. Pode, tambem,
ser denominada de sala de conservação.
Canamicina (Sulfato de): Antibiótico da classe dos
aminoglicosídeos, produzido por cepas de Streptomyces
kanamycetius. É uma substância polibásica, termoestável,
hidrossolúvel constituída de dois amino açúcares.
Apresenta atividade antibacteriana contra muitas espécies
aeróbicas Gram-positivas e Gram-negativas. Age
interferindo na síntese proteica em células bacterianas,
ligando-se à subunidade 30S do ribossomo, sintetizando
peptídeos incorretos na cadeia proteica e causando a morte
das células bacterianas.
Capela de exaustão: Equipamento utilizado para eliminar
vapores tóxicos e odores, durante a manipulação de
reagentes no laboratório.
Capela de fluxo laminar ou Câmara de fluxo laminar
Equipamento projetado capaz de criar ambiente classe ISO
5 (anteriormente classe 100). A capela de fluxo laminar tem
um fluxo contínuo e não turbulento de ar que passa através
de filtro HEPA (High efficiency particulate air) em direção
a área de trabalho, com eficiência de remoção mínima de
99,97% (Filtro absoluto). O fluxo pode ser horizontal ou
vertical. Ver filtro HEPA.
Carbenicilina dissódica: Penicilina semissintética ativa
contra ampla variedade de bactérias Gram-negativas e ação
limitada contra bactérias Gram-positivas.
Carboidratos: Classe de substâncias naturais contendo
carbono, oxigênio e hidrogênio em sua molécula, muitos
dos quais têm a fórmula empírica (CH2O)n.
Carvão ativado: Composto de carbono de cor escura, na
forma de pó ou granulo, com grande porosidade, obtido
pela combustão controlada com baixo teor de oxigênio de

determinadas madeiras, à temperatura de 800°C a 1000°C.
Em cultura de tecidos de plantas age como adsorvedor
afetando a absorção de qualquer substância do meio de
cultura.
Cefotaxima: Antibiótico da classe cefalosporinas cujo
mecanismo de ação é mediante a inibição da biossíntese
de parede celular. Utilizado em transformação genética de
plantas para supressão, principalmente, do vetor de
transformação Agrobcterium tumefaciens. O espectro
antibacteriano inclui bactérias Gram-negativas e Grampositivas.
Célula somática: Célula dos organismos multicelulares que
não esteja diretamente envolvida na reprodução. Célula
cujo núcleo se pode dividir apenas por mitose, ao contrário
da célula germinativa, que pode sofrer meiose.
Celulase: Classe de enzima ou complexo de enzimas, que
degrada(m) a celulose, liberando açúcares. Em geral,
produzida por fungos e bactérias. Utilizada no isolamento
de protoplastos, auxiliando na degradação da parede
celular.
Centrífuga: Consiste numa máquina rotatória, movida a
motor que, quando ligado, gira um rotor a velocidade
elevada, produzindo uma força centrífuga, utilizada para
separar substâncias de diferentes densidades, quando
estas entram em movimento de rotação. Inicialmente, a
mistura a ser centrifugada é distribuida equitativamente
pelos tubos que são distribuídos simetricamente no rotor
da centrífuga de modo a se ter equilíbrio.
Centrifugação: Método utilizado na separação de misturas,
ou seja, substâncias com massas diferentes, mediante o
uso de velocidades giratórias elevadas, resultando na
formação de uma elevada força gravitacional. Assim, ocorre
a aceleração da sedimentação onde o corpo de maior
densidade da mistura sólido-líquida deposita-se no fundo
do recipiente. O sobrenadante (fase líquida) por cima do
sedimento é então aspirado ou decantado e o sedimento
retirado do tubo. A unidade de centrifugação é dada em
rpm (rotação por minuto) ou mais propriamente em g (força
equivalente à da gravidade).
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Centrifugação/Gradiente de densidade: Método de
centrifugação de separação de partículas em camadas de

do ancestral comum, geran do uma população
geneticamente idêntica.

acordo com suas densidades, usando um gradiente de
concentração de uma solução saturada (por exemplo, cloreto

Clone: 1) População de células ou organ ismos

de césio ou sacarose). O gradiente pode ser contínuo ou
descontínuo. Por exemplo, cloreto de césio forma um

ancestral comum. 2) Descendência que, por propagação

gradiente contínuo, onde a molécula a ser separada ocupa a
posição em que a sua densidade é a mesma do gradiente. A
sacarose fornece um gradiente descontínuo; soluções de
diferentes concentrações são depositadas umas sobre as
outras. Esse método foi desenvolvido por Meselson, Stahl
e Vinograd, em 1957, para a separação de ácidos nucleicos.
Cíbrido (híbrido citoplasmático): Célula ou indivíduo que
possui um citoplasma híbrido. Em plantas, um cíbrido é
originado pela fusão de dois protoplastos, nos quais um
núcleo vem de um dos parentais e demais organelas vêm
de outro. Os genes nucleares dos protoplastos de um dos
parentais são eliminados, mediante tratamento com raiosX, raios gama, laser etc. O produto de fusão contém um
único núcleo, originado de um dos progenitores, e as
organelas citoplasmáticas originadas das duas células.
Citocinina: Classe de hormônio vegetal ou substância
reguladora de crescimento derivado da adenina que regula
a divisão celular, modifica a dominância apical,
promovendo o crescimento de gemas laterais, retarda a
senescência foliar, regula o crescimento de caules e raízes,
promove o desenvolvimento de cloroplasto, translocação
de nutrientes, controle da morfogênese in vitro, dentre
outros efeitos. Exemplos de citocininas comumente,
utilizadas em cultura de tecidos são benzilaminopurina,
cinetina, isopenteniladenina e zeatina.
Citometria de fluxo: Método para contagem, classificação
e isolamento de partículas (células, cromossomos, etc) que,
após serem especificamente marcadas com um corante
fluorescente, se movem de forma individual através de um
sistema detector ótico em fluxo laminar, permitindo,
portanto sua contagem.

geneticamente idênticos, produzidos assexualmente, de um
assexual, originou-se de uma única planta ou de uma única
célula. 3) População de células que possui um vetor de
clonagem com o mesmo inserto. 4) Fragmento de DNA
isolado do genoma de um organismo ou de um cDNA de
um vetor de clonagem.
Cloreto de mercúrio: Substância utilizada na desinfestação
de tecidos vegetais, altamente tóxica e, normalmente,
empregada em concentrações de 0,1 a 1%.
Clorose: Despigmentação da planta pela perda da
coloração verde, em decorrência da falta de exposição da
planta à luz, bem como por deficiências nutricionais,
genéticas ou doenças.
Cocultura: Cultivo simultâneo de dois organismos ou de
um organismo e um explante, em um meio de cultura. Por
exemplo, uma das etapas do processo de transformação
via Agrobacterium envolve a cocultura da Agrobacterium
e do explante vegetal.
Colchicina: Substância obtida do açafrão, Colchicum
autumnale, que interfere na organização das fibras do fuso,
impedindo a sua formação e a consequente disjunção dos
cromossomos-filhos. A aplicação dessa substância em
células meióticas pode resultar em duplicação
cromossômica. É usado para duplicar o número de
cromossomos dos propágulos regenerados (n) de cultura
de anteras ou pólen, visando à obtenção de indivíduos
duplo-h aploides (n+n) capazes de florescerem e
reproduzirem-se.
Competência: 1) Em cultura de tecidos vegetais, refere-se
à capacidade das células reagirem a sinais específicos
(substâncias reguladoras de crescimento, luz, temperatura
etc.) para dar origem a uma nova planta (competência de

Clonagem: Propagação assexuada de células ou

regeneração) ou iniciarem um processo morfogenético ou

organismos de modo a manter o genótipo idêntico àquele

receberem um DNA exógeno (competência de
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transformação). 2) Estado fisiológico de bactérias que pode
ser natural ou induzido artificialmente, resultando em um

microrganismos, esperma animal, células e tecidos. O
material a ser criopreservado deve ser submetido ao

aumento da capacidade das células de receberem DNA
exógeno (serem transformadas).

tratamento com crioprotetores e à desidratação antes de
serem submetidos ao ultracongelamento.

Compostos bioativos: Compostos químicos presentes, em

Crioprotetor: Substância com propriedade de prevenir o

sua maioria, em espécies vegetais e que exercem uma
potente atividade biológica, que pode ser usada de formas

dano à célula durante o processo de congelamento e
descongelamento. Essa substân cia apresenta alta

variadas (elementos funcionais, controle biológico, etc).

solubilidade em água e baixa toxicidade, por exemplo, o
DMSO.

Condicionamento de meio nutritivo: Ato de enriquecer
meios nutritivos, acrescentando um volume de meio
anteriormente usado no crescimento de células, órgãos ou
tecidos, para utilizá-lo no cultivo de novos explantes.
Condições de crescimento lento: Condições ambientais
(temperatura, fotoperíodo, densidade de fluxo de fótons) e
químicas (alterações na composição de meio de cultura)
que buscam favorecer a redução do metabolismo da planta
e, como consequência, desacelerar o seu crescimento.
Condição almejada para a manutenção de banco de
germoplasma in vitro.

Crioterapia: Procedimento decorrente do uso das técnicas
de criopreservação (ultra congelamento) e que vem sendo
utilizado para a eliminação eficaz de viroses em plantas.
Crown gall: Ver galha-da-coroa.
Cultura axênica: Cultivo livre de contaminantes externos
e endofíticos. Esse termo não deve ser empregado na
cultura de tecidos de plantas. A razão disso se deve ao
fato de que, ao se autoclavar o meio no frasco de cultura,
ele se torna axênico. Entretanto, ao inocular o explante,
possivelmente, o conjunto (meio + explante) deixará de ser

Conservação in vitro: Ver banco de germoplasma in vitro.

axênico, uma vez que não se pode garantir que esse explante

Constitutivo: 1) Um tecido é assim denominado quando
uma substância é produzida continuamente em quaisquer

é isento de contaminação externa ou endofítica.

condições de ambiente. 2) Constitutivo: genes expressos
continuadamente, em todas as células de um organismo.

em geral, de botões florais, panículas ou espiga no inicio

3) Genes com expressão invariável, por exemplo, os genes
que codificam as enzimas do ciclo de Krebs.

estádios uninuclear a início da fase binuclear (primeira

Cultura de antera: Cultura in vitro de anteras excisadas,
do desenvolvimento, ou seja, com micrósporos entre os
mitose), visando à produção de plantas haploides. As

Crescimento: Aumento irreversível de massa seca ou
protoplasma de um organ ismo, associado ao
desenvolvimento. As medidas de crescimento incluem:
aumento de:massa fresca ou seca, volume, comprimento,
diâmetro, número de células, dentre outras.

plantas haploides, após a duplicação dos seus

Criobiologia: Estuda o efeito de baixas temperaturas no
organismo vivo e a sua conservação.

constituídos pelo meristema apical, com primórdios foliares

Criopreservação: Conservação de recursos genéticos em
estado dormente, temperaturas extremamente baixas, por
imersão em nitrogênio líquido (-196oC). Esse método é
usado para armazenar sementes, embriões zigóticos e
somáticos, grãos de pólen , ápices caulinares,

emergentes. Seu tamanho pode variar de 0,3 a 20 mm ou

cromossomos, têm grande importância no melhoramento
genético na redução do período de tempo para a obtenção
de linhagens homozigotas. Ver cultura de micrósporos.
Cultura de ápice caulinar: Cultura de explantes
subjacentes e, em algumas situações, inclui as folhas
mais. A cultura de ápice caulinar é utilizada para propagação
de plantas in vitro, recuperação de plantas livres de vírus,
conservação e in tercâmbio de germoplasma e
transformação genética, dentre outras.
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Cultura de calo: Refere-se ao cultivo de explantes,
inicialmente, em meio suplementado com uma razão entre

um estado transitório das células, obtido em laboratório.
Essa técnica tem sido usada para a obtenção de híbridos

auxina e citocinina que induz a diferenciação celular
formando um tecido não organizado, cujas células se

somáticos, plantas transgênicas e de mutantes ou variantes
somaclonais. Também é empregado em trabalhos de

encontram em graus variados de diferenciação. Essa cultura
pode ser mantida, indefinidamente, por subcultivos. Essa

expressão de genes isolados e sua regulação.

técnica pode ser usada para a
indução de embriogênese somática e organogênese.
Cultura de células: Cultivo em meio nutritivo de células
isoladas ou de pequenos grupos de células similares, em
condições assépticas e controladas (densidade de fluxo
de fótons, fotoperíodo, temperatura, dentre ouros).
Cultura de embriões: Processo de crescimento e
desen volvimen to do embrião zigótico in vitro,
independentemente da idade, tamanho e estádio de
desenvolvimento em que o embrião foi excisado e colocado
no meio de cultura. Essa técnica tem sido empregada para
recuperar híbridos raros de cruzamentos incompatíveis,
superar dormência de sementes, estudar os aspectos
nutricionais e/ou fisiológicos do desenvolvimento do
embrião, dentre outras finalidades. Ver resgate de embrião.
Cultura de meristema: Refere-se à cultura in vitro de
explantes constituída pela cúpula meristemática, ou seja,
tecido distal ao mais novo primórdio foliar. Seu tamanho
não deve exceder a 0,1 mm. Em geral não se usa esse tipo
de explante na micropropagação. Maiores detalhes podem
ser encontrados no trabalho de tese de PhD de Smith (1970)
que trabalhou com esse tipo de explante.

Cultura de ovário: Refere-se à excisão, inoculação e cultura
in vitro de ovário.
Culturas de segmentos nodais: Segmento do caule que
contém uma ou mais gemas axilares.
Cultura de tecidos ou cultura in vitro: Engloba as técnicas
de cultura em meio nutritivo, em condições assépticas, de
células, tecidos ou órgãos de planta, sob condições
controladas de densidade de fluxo de fótons, fotoperíodo,
temperatura, dentre outros fatores. A cultura de tecidos
tem sido utilizada na recuperação de plantas livres de vírus
e outros agentes causadores de doenças; na conservação
e intercâmbio de germoplasma in vitro; na
micropropagação rápida de plantas; na recuperação de
h íbridos in terespecíficos de cruzamen tos com
incompatibilidade pós-zigótica; na produção de haploides;
transformação genética, dentre outras.
Cultura primária: Cultura estabelecida com um explante
originado de uma planta-matriz que se encontra ex vitro.ou
de uma planta estabelecida in vitro.
Cultura em suspensão: Tipo de cultura em que as células
ou os agregados de células se multiplicam quando
suspensos em meio de cultura líquido.
D

Cultura de micrósporos: Cultura de micrósporos in vitro,
em geral, nos estádios de uninuclear a início de binuclear,
isolados de anteras excisadas de botões florais jovens,
panícula ou espiga, visando à obtenção de plantas
haploides. As plantas haploides, após a duplicação dos
cromossomos, têm grande importância no melhoramento
genético na redução do período de tempo para a obtenção
de linhagens homozigotas. Ver micrósporos.

De novo: Termo usado para se referir às estruturas
adventícias formadas em posições distintas daquelas que
são usualmente encontradas. Ver adventício.
Desafiar: Ato de submeter a planta à infecção por
patógenos com posterior avaliação da progressão da
doença nos tecidos e órgãos no organismo hospedeiro.

Cultura de protoplasto: Refere-se à cultura de células de

Desdiferenciação (dediferenciação): 1) Processo no qual
uma célula diferenciada perde suas características

plantas desprovidas das paredes celulares. Protoplasto é

específicas, reassumindo atividades meristemáticas
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(divisão celular). Por exemplo, no processo de
organogênese indireta, as células do explante original se
desdiferenciam para formarem as células do calo. 2) Retorno
para condição mais embrionária, provavelmente, condição
básica de todo tipo de regeneração. 3) Perda das
características da célula diferenciada e regressão ao estado
meristemático com potencial de crescimento e divisão. Ver
diferenciação, indiferenciada, meristema e organogênese.
Desenvolvimento: 1) Crescimento integrado de um
organismo pluricelular ou parte dele, associado a mudanças
na forma e na complexidade, por padrões sucessivos de
diferenciação e morfogênese. 2) Engloba crescimento,
diferenciação e morfogênese.
Desinfecção: Retirada de contaminação interna do tecido
sendo difícil de ser realizada, mesmo com produtos
químicos. Na cultura de tecidos de plantas é errôneo usar
a terminologia desinfecção de explantes, uma vez que se
faz apenas a remoção de organismos superficiais do
explante, isso se faz a desinfestação. Ver desinfestação.
Desinfectante: Substância química ou agente físico que
elimina uma infecção.
Desinfestação: Eliminação de microrganismos superficiais
em um explante, utilizando-se soluções desinfestantes, tais
como hipoclorito de sódio ou cálcio, álcool, cloreto de
mercúrio etc.
Determinação: Mudanças induzidas no padrão de
desenvolvimento, em resposta a um conjunto de
condições, que persistem quando essas condições não
mais existirem, ou seja, processo em que o potencial de
desenvolvimento de uma célula torna-se limitado a uma
rota específica.
Destilação: Método no qual uma mistura é aquecida para
separar a parte mais volátil das menos voláteis, envolvendo
a condensação das frações do vapor resultante, visando a
produzir uma substância com alto grau de pureza.

Díade: 1) Par ou grupo de dois. Terminologia empregada
para designar o estádio de desenvolvimento do grão de
pólen que se encontra com suas células aglutinadas duas
a duas. 2) Cromossomo univalente na meiose, composto
de duas cromátides. 3) O par de células formado no final da
primeira divisão meiótica.
Diferenciação: Mudanças fisiológicas, morfológicas,
bioquímicas e anatômicas que ocorrem em uma célula,
tecido, órgão ou planta, durante o desenvolvimento do
estado meristemático ou juvenil para o adulto. As células
do embrião e do meristema apical servem de exemplo do
estado indiferen ciado (n ão diferenciado). Ver
desdiferenciação e indiferenciado.
Dihaploide (haploide diploide): 1) Haploide com um conjunto
duplo de cromossomos. Por exemplo, haploide derivado
de um indivíduo tetraploide. 2) Planta poli-haploide
resultantes da haploidização de poliploide. 3) Indivíduo
completamente homozigoto, obtido pela duplicação do
número cromossômico a partir de um haplóide. 4) Número
de cópias do genoma (diploide) relacionado ao seu original
(haploide). Ver haplóide, diplóide e tetraplóide
Diploide (2n): Célula ou organismo que possui o dobro do
número básico de cromossomos, fazendo com que haja
dois conjuntos de cromossomos homólogos e, portanto,
duas cópias (alelos) de cada gene.
Distal: Localizado distante do local de ligação de um órgão.
Opõe-se a proximal.
Diversidade: 1) Variabilidade. 2) Diferença; existência de
diferentes formas, em qualquer nível ou categoria.
Diversidade genética: Variação hereditária decorrente da
constituição genética dos indivíduos de uma população,
sendo responsável por parte das suas diferenças
fenotípicas.
DNA: Ver ácido desoxirribonucleico.

Díade: Terminologia empregada para designar o estádio

DNA exógeno: DNA que não pertence ao genoma natural
de um organismo.

de desenvolvimento do grão de pólen que se encontra
com suas células aglutinadas duas a duas.

DNA genômico: DNA representativo do genoma do
organismo.
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DNA polimerase: Enzima usada para catalisar, a partir de
um primer, a síntese de uma cadeia de DNA, usando como

Eletroporação: Esse método se baseia na aplicação de
pulsos elétricos curtos (milissegundos a microssegundos),

molde uma cadeia complementar.

de alta voltagem (500 V/cm), de corrente contínua (DC)
que resultam na formação transitória de poros na bicamada

DNA recombinante: ver Ácido desoxirribonucleico
recombinante (rDNA)
DNA recombinante
Dormência: Condição morfológica e/ou fisiológica em que
o desenvolvimento é suspenso ou reduzido por controle
endógeno, mesmo quando as condições ambientais são
favoráveis para que este ocorra. No caso de dormência de
sementes, representa uma restrição interna ou sistêmica à
germinação, causada por um bloqueio situado na própria
semente, não germinando mesmo quando colocada em
meio com disponibilidade de água e oxigênio, temperatura
adequada e condições atmosféricas normais. Também pode
ocorrer em órgãos de reserva (bulbos e tubérculos) e em
gemas. Ver latência, quiescência,
E
EDTA (Etilenodiaminotetracetato): Substância orgânica que
tem a propriedade de se ligar a metais, formado composto
denominado de quelato ou quelado. O EDTA ocorre na forma
ácida ou sal dissódico (Na2EDTA). Em cultura de tecidos de
plantas, a necessidade de ferro é satisfeita complexando um
sal de ferro (Fe2(SO4)3) com EDTA. Utiliza-se o sal dissódico
de EDTA por ter a vantagem de ser solúvel em água. A
solução estoque é preparada dissolvendo-se em água 3,73
g de Na2EDTA.2H2O e 2,78 g de FeSO4.7H2O, completa-se o
volume para 1000 mL. Deve-se tomar 10 mL dessa solução
para cada litro de meio de cultura a ser preparado. Essa
solução deve ser mantida ao abrigo da luz e sob refrigeração
para o preparo do meio de cultura.
Eletroforese: Técnica para a separação de moléculas,
principalmente, ácidos nucleicos ou proteínas, que diferem
em tamanho, carga ou conformação, com base na sua
mobilidade relativa quando submetidos a um campo elétrico,
migrando para o pólo positivo ou negativo. As proteínas
apresentam carga líquida negativa ou positiva e o DNA
sempre carga negativa (fosfato).

lipídica da membrana celular, permitindo que
macromoléculas presentes no meio migrem através desses
poros. Pode ser empregado para transformação de células
vegetais, animais, fúngicas ou bacterianas, bem como na
transformação de alguns tipos de tecidos intactos e na
obtenção de plantas transgênicas. Para isso, uma mistura
de protoplastos com o DNA a ser introduzido é submetida
a uma corrente de alta tensão por um curto período, fazendo
com que sejam criados poros transitórios na membrana
citoplasmática por onde o DNA exógeno penetra na célula.
Após a transformação, uma planta transgênica pode ser
regenerada a partir do protoplasto transformado. Ver
protoplasto.
ELISA: É a sigla para enzyme-linked immunosorbent
assay. Método utilizado para detecção imunológica da
proteína de interesse mediante o uso de anticorpos
específicos. De um modo geral, é feito um extrato protéico
da planta a ser analisada. Esse extrato é colocado em um
recipiente (placa de poliestireno), ao qual as proteínas se
aderem (imobilizadas). Em seguida, é adicionado o
anticorpo específico para a proteína de interesse. No ELISA
direto, o anticorpo está conjugado a uma enzima e na
presença de um substrato para esta enzima, a proteínaalvo é identificada pela formação de um produto colorido.
No ELISA indireto, o anticorpo 1 (primário) que se liga
diretamente à proteína não é marcado. É utilizado um
segundo anticorpo marcado (secundário) que reconhece
o anticorpo primário, para a detecção da proteína. A cor
gerada será tanto mais forte quanto maior for a quantidade
de proteína específica. Esse método é quantitativo.
Embrião: Planta rudimentar formada dentro do gametófito
feminino, que possui um eixo polar com um ápice caulinar
e um radicular em extremidades opostas. Origina-se da união
do óvulo com o núcleo espermático, formando o zigoto. O
zigoto é uma célula diploide com polaridade, que se divide
originando-se duas células. A célula basal se diferencia em
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uma estrutura denominada suspensor. A célula apical se

Endofítico: Organismo que vive no interior do tecido

diferencia e dará origem ao proembrião. O processo de

vegetal. Ver epifítico.

crescimento e desenvolvimento prossegue e a

Endógeno: Originado no interior de um organismo, célula

embriogênese se manifesta com o proembrião originando
o embrião globular, cordiforme, torpedo e cotiledonar.
Embrião somático: Embrião formado a partir de células
somáticas seguindo os padrões de desenvolvimento do
embrião zigótico (globular, cordiforme, torpedo e
cotiledonar). Ver células somáticas e embriogênese.
Embriogênese: Processo que inicia o desenvolvimento da
planta com a fusão do núcleo espermático com a oosfera,
formando o zigoto. Com o processo de crescimento e
desenvolvimento, o zigoto dará origem ao pro-embrião que,
subsequentemente, passará pelos estádios cordiforme,
torpedo e cotiledonar. Também células somáticas podem
sofrer o processo de embriogênese sob condições
especiais.
Embriogênese adventícia ou assexual: Sinônimo de
embriogênese somática. Ver embriogênese somática.
Embriogênese somática: Processo de formação do embrião
a partir de células somáticas, sem que ocorra fusão de
gametas, podendo ser direta ou indireta.

ou sistema em estudo. Ver exógeno.
Endopoliploide: Célula, tecido ou indivíduo que contêm
um múltiplo do número básico de cromossomos, resultante
da síntese de DNA, sem que ocorra divisão celular. Ver
poliploide.
Endorreduplicação: Processo em que o núcleo passa por
repetidos ciclos de síntese de DNA sem ocorrer citocinese
(mitose), resultando em células endopoliplóides, o que
resulta em cromossomos com 4, 8, 16 cromátides.
Endosperma: Tecido nutritivo de reserva das sementes de
angiospermas, em geral, triploide, originado de dupla
fecundação pela fusão dos dois núcleos polares do saco
embrionário a um dos núcleos generativos.
Engenharia genética: Engloba as técnicas de biologia
molecular empregadas para a obtenção de moléculas de
DNA recombinantes, bem como os procedimentos que
resultam em uma modificação controlada do genótipo de
um organismo. Essas alterações são realizadas por métodos
que permitem que genes ou sequências de DNA possam

Embriogênese somática direta: Processo de embriogênese

ser isolados e manipulados in vitro, de forma que moléculas

somática que ocorre sem a passagem pelo estádio de calo.

de DNA de origens distintas possam ser combinadas em

Embriogênese somática indireta: Processo de

uma nova molécula de DNA recombinante (DNA quimera).

embriogênese somática que ocorre com a passagem pelo

Essa molécula recombinante pode ser introduzida no

estádio de calo.

genoma de um organismo e dirigir a síntese de um produto

Encapsulamento: Implica no envolvimento de um explante
ou tecido vegetal em solução de alginato de sódio, seguido
da imersão em uma solução 0,1 M de CaCl2, formando uma
cápsula de gel. Em geral, procedimento utilizado para
encapsular embriões somáticos, que, a partir de então, são
denominados de sementes sintéticas.
Embrioide: Sinônimo de embrião somático; atualmente o
termo é pouco usado. Ver embrião somático.

gênico que normalmente não é sintetizado por esse
organismo, conferindo uma nova característica fenotípica.
Esses OGMs são chamados de organismos transgênicos.
A engenharia genética tem sido empregada para a produção
de vacinas contra doenças animais, para produção de
insulina, hormônio de crescimento humano, produção de
antibióticos de uma maneira mais eficiente e de novos
antibióticos e plantas com características agronômicas
superiores (resistência a pragas e doenças, melhor valor

Endêmico: Espécie animal ou vegetal que existe em estado

nutricional, período de pós-colheita prolongado etc.). Ver

nativo em uma área determinada e restrita.

OGM.
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Entrenó: Região do caule entre dois nós sucessivos, que
pode alongar-se para promover o crescimento do eixo em
comprimento.
Epicótilo: Porção do eixo do embrião ou da plântula que se
situa acima do ponto de inserção do cotilédone ou dos
cotilédones. Normalmente, o epicótilo origina todo o
crescimento caulinar do vegetal maduro. Ver hipocótilo.
Epifítico: Organismo que vive na superfície do tecido
vegetal. Ver endofítico.
Epigênese: Ativação seletiva e diferencial de genes,
envolvendo células receptivas ou tecidos responsivos.
Epigenético: Modificação fenotípica sem alteração do
material genético do organismo, normalmente em resposta
a fatores ambientais. Ver variação epigenética.
Epinastia: Termo usado para designar a curvatura da folha
ou apenas do pecíolo para baixo, causada por um maior
crescimento dos tecidos da porção adaxial do pecíolo em
relação à porção abaxial.
Espécie indicadora: Planta, bastante usada em virologia,
para detectar e identificar a presença de um determinado
patógeno mediante sua capacidade de mostrar sintomas

região dos nós sejam as mais ativas na sua biossíntese.
Está envolvido na senescência e abscisão foliar e no
amadurecimento de frutos. O etileno provoca uma resposta
tripla em plântulas de ervilha estioladas, ou seja, inibição
do alongamento, causa expansão radial do caule e perda
do geotropismo positivo. É um gás simples insaturado de
carbono.
Excisão: Separação de parte de um todo; remoção de parte
da planta ou órgão, mediante um corte.
Exógeno: 1) Originado externamente a um organismo, célula
ou sistema em estudo. Ver endógeno.
Explante: Segmento de tecido ou órgão vegetal retirado
do seu sítio natural e utilizado para iniciar uma cultura in
vitro.
Expressão transiente ou transitória: Expressão temporária
de um transgene. Dentre outras causas, a expressão
transiente ocorre quando o T-DNA ou o plasmídeo não se
integra no genoma vegetal. O DNA exógeno fica dissolvido
no nucleoplasma, e seus genes podem ser expressos por
um curto período. Expressão transiente é muito utilizada
na identificação de elementos regulatórios de promotores
fusionados a genes repórteres. Ver T-DNA e plasmídeo.

específicos da enfermidade com rapidez. Em geral, usa-se
uma planta da mesma espécie que está sendo avaliada,

Ex situ: Fora do lugar original. Ver in situ.

mas de cultivar diferente, ou plantas de espécie diferente
da planta que está sendo avaliada, mas que é hospedeira

Exsudato: 1) Material mais ou menos fluido que atravessa
os poros vegetais ou animais ou extravasa de lesões ou
tecido inflamado. 2) Produto de exsudação.

do vírus.
Estéril: Isento de todas as formas de vida. Ver axênico.
Esterilização: Processo de eliminação de qualquer forma
de vida microbiana, efetuado por autoclavagem, filtração,
radiação ionizante ou ainda por esterilizantes químicos
(óxido de etileno).
Estiolamento: Desenvolvimento de partes aéreas aclorofiladas
por falta de iluminação suficiente. Nessas plantas, os
cloroplastos das folhas não se desenvolvem. Os entrenós
são alongados, tornando a planta alta, com caule delgado.
Etileno (C2H4): Hormônio vegetal produzido em quase todas
as partes da planta, embora as regiões meristemáticas e a

Ex vitro: Literalmente, ‘fora do vidro’. Termo normalmente
utilizado para contrastar com processos efetuados in
vitro. Em condições de casa de vegetação ou campo. Ver
in vitro.
F
Fenótipo: Conjunto de características morfológicas,
anatômicas e/ou bioquímicas associadas à determinada
célula, planta ou outro organismo, resultante da interação
do genótipo-ambiente. Assim, pode-se dizer que os genes
herdados em interação com o ambiente determinam o
fenótipo.
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Fertilização in vitro: Ver polinização in vitro.
Filtro absoluto: Ver filtro HEPA.

Fluxo laminar: Fluxo sem turbulência. Ver capela de fluxo
laminar.

Filtro HEPA (High efficiency particulate air): Filtro com

Fóton: Unidade indivisível da radiação eletromagnética com

alta eficiência na retenção de partículas, composto de
microfibra de papel. Em geral, é utilizado em capelas de fluxo
laminar e em cabines de segurança. Apresenta 99,99% de
eficiência de retenção para partículas maiores que 0,3 mícrons.
As fibras do filtro HEPA formam uma trama tridimensional
que remove partículas do ar que o atravessa, por meio de
inércia, interceptação e difusão. Ver capela de fluxo laminar.
Filtro Millipore: Unidade filtrante estéril, com membrana

um quantum de energia, com propriedades de onda e de
partícula. Um mol de fótons (um mol de quanta) é
equivalente ao número de Avogadro de partículas (6,022 x
1023). 1 mol de fótons = 1 Einstein.
Fotoperíodo: 1) Período de tempo que um organismo precisa
ficar exposto à luz, diariamente, para seu desenvolvimento
normal. 2) Número de horas de luz e de obscuridade em um
dia, em função da latitude e da época do ano.

com poros de, respectivamente, 22 e 45 mícrons, utilizada

Friabilidade: Capacidade das células vegetais se separarem

na esterilização de líquidos, principalmente, para soluções

uma das outras, quando cultivadas in vitro.

termolábeis, por exemplo, antibiótico. São várias as

Fusão de protoplastos: União de células desprovidas de

modalidades e tamanhos dessas unidades filtrantes.

parede celular (protoplastos), resultando em uma célula
híbrida (híbrido somático) com material nuclear das

Diferentes membranas (fluoropore, LCR, durapore e nylon)
apresentam compatibilidades químicas diferentes.
Fitagel ou Phytagel (Sigma): Ver gelrite.

diferentes células de origem. Essa fusão é feita por métodos
químicos ou físicos. Ver hibridação parassexual.

Fito-hormônio ou hormônio vegetal: 1) Molécula orgânica

G

sinalizadora, de ocorrência natural, com baixa massa
molecular, que produz efeito de grande magnitude no

GA3: Ver ácido giberélico.

crescimento e desenvolvimento das plantas. 2) Substância

Galha-da-coroa: Doença cujo sintoma é a formação de

orgânica que funciona como mensageiro químico

galhas (tumores), em geral, em plantas dicotiledôneas. Os
tumores são resultantes da proliferação descontrolada de

responsável pela formação e crescimento de diferentes
células próximas ou distante ao local de síntese. 3)

células resultantes da transformação genética por
Agrobacterium tumefaciens. Ver Agrobacterium

Substância orgânica natural que controla a morfologia da

tumefaciens, transformação genética.

planta, desenvolvimento e adaptações ambientais

Gel: 1) Composto coloidal usado para gelificação ou
solidificação de meio de cultura. 2) Coloide empregado

órgãos vegetais, possibilitando uma sinalização entre

mediante transdução de sinal célula-célula.
Fitorregulador: Ver substância reguladora de crescimento.
Fitorremediação: Utilização de sistemas vegetais e de sua
microbiota para remover, degradar ou isolar substâncias
tóxicas do ambiente.

de poliacrilamida é formado pela polimerização do
monômero acrilamida e o de agarose por polimerização do
ágar purificado.

Flambagem: Ato de esterilizar instrumentos expondo-os à
chama.
Fluxo gênico: Capacidade de troca natural de genes entre
organismos relacionados.

como matriz para eletroforese de macromoléculas. O gel de
ágar é formado pela polimerização dessa substância. O gel

Gelrite (Calbiochem) ou Gelzan: Marca comercial de
polissacarídeo n atural produzido pela bactéria
Pseudomonas elodea que age como agente gelificante na
presença de cátions. Esse polissacarídeo tem com unidade
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repetitiva um tetrassacarídeo composto de duas unidade
de D-glicose, um resíduo de L-ramnose e um do ácido D-

Gene Vir: Gene presente na região de virulência dos
plasmídeos Ti e Ri de Agrobacterium sp. Esses genes

substitutivo do ágar, usado na quantidade de 1 a 2 g.L . O

codificam proteínas necessárias para a transferência do TDNA para a célula hospedeira.

gel formado é claro e transparente, facilitando a observação

Genoma: 1) Em eucariotos, equivale ao grupo de

do material e de possíveis contaminantes. O mesmo que

cromossomos correspondente ao conjunto haploide (n)
de um organismo. 2) Em procariotos, é toda informação

glucurônico. Em cultura de tecido de planta é um
-1

Fitagel ou Phytagel.
primórdios foliares. 2) Estrutura rudimentar de um ramo,

genética contida em um grupo de ligação. 3) Termo
empregado também para o conteúdo total de DNA em um

geralmente formada na axila de uma folha, composta do

núcleo.

meristema com primórdios foliares, em crescimento ativo

Genótipo: 1) Somatório de genes presentes nos

ou n ão (dormente), em diferen tes estádios de

cromossomos, determinando a constituição genética de
um organismo (procarioto e eucarioto) que, atuando

Gema: 1) Estrutura formada pelo meristema apical e

desenvolvimento. 3) Botão ou gomo foliar, ou seja, folhas
e ramos associados no estado embrionário em geral,
protegida por escamas. 4) Região meristemática protegida

juntamente com fatores ambientais, determina o fenótipo.
2) Constituição genética relativa aos alelos em um ou poucos

por primórdios foliares, catáfilos ou escamas localizadas

locus em observação.

ao longo do caule ou originada na superfície de caule
subterrâneo como no caso de tubérculo (batata) ou rizoma
(bananeira). As gemas podem ser apical ou terminal, axilar
ou lateral e adventícia.
Gema adventícia: Estrutura de origem adventícia originada,
em geral, por desdiferenciação de células do parênquima.
A maioria dessas gemas adventícias tem origem de tecidos

Germinação: Engloba todos os eventos que iniciam pela
absorção de água de uma semente quiescente e, na maioria
das vezes, termina com a emissão da radícula. As etapas
subsequentes incluem a mobilização das proteínas de
reserva associadas com o crescimento da plântula. Ver
quiescência.

superficiais.

Germoplasma: 1) Variabilidade total disponível para uma
espécie. 2) Conjunto de materiais hereditários de uma

Gema apical ou terminal: Estrutura formada pelo meristema

espécie.

caulinar apical e primórdios foliares que a recobre. Essa

Giberelinas: Hormônio vegetal pertencente à classe de
ácidos diterpenoides tetracíclicos, constituídos de cinco
unidades de isopreno. As giberelinas estão envolvidas
com a estimulação de divisão e/ou alongamento celular,
crescimento do caule em plantas anãs e em rosetas,
regulação da transição da fase juvenil para a adulta,
iniciação floral e determinação do sexo, frutificação,
germinação da semente, dentre outros. Ver ácido giberélico.

terminologia refere-se ao ápice caulinar com primórdios
foliares.
Gema axilar ou lateral: 1) Gema formada na junção do caule
com a folha. 2) Gema formada no ponto de inserção de cada
folha no caule. Pode manter-se quiescente ou desenvolver
imediatamente um novo eixo caulinar, que originará uma
ramificação, flor solitária ou inflorescência. A presença de
gemas axilares é uma característica exclusiva do caule.

embriões somáticos a partir de embrião somático

â-glucuronidase (GUS ou gus): Gene proveniente de
Escherichia coli que codifica a enzima â-glucuronidase
(GUS ou gus). É o gene usado como repórter em
experimentos de transformação genética de plantas.

préexistente. 3) Processo de reprodução vegetativa.

gus: Ver b-glucuronidase.

Gemação: 1) Refere-se à neoformação de gemas. 2)
Processo de formação e desenvolvimento de novo de
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H
Habituação: Habilidade adquirida por uma população de
células de crescer e de se dividir independentemente do
suprimento exógeno de substâncias reguladoras de
crescimento.
Hairy root: Doença causada pela bactéria Agrobacterium
rhizogenes, que provoca uma proliferação anormal das
raízes. Ver Agrobacterium rhizogenes
Haplodiploidização: Produção de plantas haploides,
seguida da duplicação de seus cromossomos, resultando
em plantas homozigotas.
Haplófase: Fase do ciclo de vida de um organismo em que
a célula se encontra com o número de cromossomos
haploides (n). Essa fase se verifica nos gametófitos
masculino e feminino e ocorre no período compreendido
entre a meiose e a fertilização (formação do zigoto).
Haploide: 1) Organismo que apresenta o número de
cromossomos igual ao do gametófito ou da haplofase (n).
2) Célula cujo núcleo apresenta a metade do número de
cromossomos de um zigoto.
Heterotrófico: Organismo incapaz de produzir hidratos de
carbono a partir de água e dióxido de carbono. Esses
compostos devem ser fornecidos ao organismo para sua
sobrevivência.
Hi br idação: Fusão de gam et as gen eti ca men t e
d ifer en t es q ue resul ta em i n di ví du os h í br i dos
heterozigóticos para um ou mais loci. Tem aplicação
no melhoramento genético de plantas para a produção
de híbridos.
Hibridação de células somáticas: Formação de célula
híbrida mediante fusão in vitro de dois protoplastos
(células desprovidas da parede celular). Os protoplastos
são deri vados de célula s somáticas de plan tas,
usualmente de espécies diferentes. Por esse processo,
há possibilidade de combinar dois genomas completos,
in cluindo as organelas citoplasmáticas. Tem uso
potencial no melhoramento genético de plantas como
um processo para introdução de variabilidade genética

em espécies com incompatibilidade sexual ou barreiras
de reprodução entre espécies não relacionadas.
Hibridação parassexual: Formação de células híbridas
mediante métodos não sexuais, por exemplo, fusão de
protoplastos. Ver hibridação de células somáticas e fusão
de protoplastos.
Hibridização: Pareamento de segmentos complementares
de DNA ou RNA, formando uma sequência híbrida de
DNA-DNA ou DNA-RNA. A eficiência da hibridização é
dependente do grau de identidade entre as sequências
dos dois segmentos.
Híbrido: 1) Organismo resultante da hibridação, ou seja,
do cruzam en to d e dois ou ma is progen itores
geneticamente distintos. 2) Planta obtida do cruzamento
artificial de duas cultivares de espécies autógamas,
objetivando reunir em um genótipo alelos favoráveis das
respectivas cultivares. 3) Heterozigoto. 3) Qualquer
macromolécula composta de duas ou mais porções de
origens diferentes.
Híbrido somático: Híbrido interespecífico ou intergenérico
obtido da fusão de protoplastos. A planta regenerada
contém a soma do número cromossômico dos genitores.
Ver fusão de protoplastos.
Hidrofílico: 1) São substâncias que apresentam afinidades
ou são capazes de interagir com a água 2) Característica de
substâncias que interagem fortemente com a água via
mecanismo íon-dipolo ou dipolo-dipolo.
Hidrofóbico: 1) Substâncias que apresentam falta de
afinidade pela água. 2) Característica de substâncias que
repelem a água e que interagem entre si, gerando um
ambiente ou fase não aquosa.
Hidrólise: Quebra de ligações químicas de macromoléculas ou
polímero por meio da intervenção de uma molécula de água.
Higromicina: Antibiótico do grupo aminoglucosídeo
produzido pela bactéria Streptomyces hygroscopicus que
atua na inibição da síntese protéica de bactérias
susceptíveis. Muito usado em transformação genética de
plantas.
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Hiperidricidade: Desordens morfológicas e fisiológicas
que podem ocorrer em plantas micropropagadas,

ao crescimento, por um determinado período. 2) Em
biologia molecular, manutenção de reações químicas a

caracterizadas pelo excesso de absorção de água e inibição
da síntese de celulose e lignina, levando à vitrificação. As

temperatura controlada, por um determinado período de
tempo. 3) Período de tempo entre a penetração de um

plantas com essa anormalidade apresentam hipertrofia do
parênquima lacunoso, reduzido número de células do

patógeno em um hospedeiro até o aparecimento dos
primeiros sintomas.

parênquima palissádico, mesófilo com grandes espaços
intercelulares. Ver vitrificação.

Indexação: Procedimento para detectar a presença ou não

Hiperplasia: Aumento do número de células em um órgão

de patógeno em plantas ou culturas em análise. Esse
método é bastante usado na recuperação de plantas livres

ou tecido por multiplicação anormal das células. Esse
fenômeno se manifesta pela produção local de fatores de

de vírus, em cultura de ápices caulinares, em espécies de
propagação vegetativa.

crescimento associado ao aumento do número de
receptores nas células envolvidas ou na ativação de

Indiferenciado: Diz-se das células em estado meristemático.
Caracteriza-se pelas células apresentarem forma

determinadas vias de sinalização intracelular.
Hipersensibilidade: Refere-se à determinada resposta de

isodiamétrica, parede primária fina, citoplasma abundante,
com pouco ou nenhum vacúolo e núcleo proeminente.

defesa das plantas contra um estímulo, por exemplo, ataque
por patógenos. Ver reação de hipersensibilidade.

Como exemplos, têm-se as células do meristema apical do
caule e da raiz, que são referenciais do estado

Hipoclorito: Ânion ClO- ou os sais que contêm esse grupo,

indiferenciado. Ver diferenciação e desdiferenciação.

como o hipoclorito de sódio (NaClO) e hipoclorito de cálcio
(Ca(ClO)2), utilizados como desinfestantes e agentes

Indução: Termo que apresenta várias conotações. 1) Em
Fisiologia Vegetal significa o desencadeamento de um

sanificantes.

processo morfogenético pela exposição do explante ou
planta a estímulos físicos, químicos ou biológicos. A

Hipocótilo: Termo que designa o eixo embrionário ou da
plântula que se estende desde o ponto de inserção do(s)
cotilédone(s) e o início da radícula. O hipocótilo geralmente
forma a região do colo, mas pode ramificar-se e crescer, e
até originar o eixo principal da planta. Ver epicótilo.

indução envolve o controle da expressão gênica, sem
alterações no patrimônio genético de organismos, ou seja,
esse termo se refere somente à expressão de genes
preexistentes. Por exemplo, processo regulado por

Hormônio: Ver fito-hormônio.

fotoperíodo que ocorre nas folhas, transmitindo um
estímulo floral para o ápice caulinar. 2) Em Fitopatologia

I

indução de resistência significa a técnica de ativar os
mecanismos de defesa da planta, fazendo com que ela se

Incompatibilidade: 1) Em plantas, restrição seletiva da
competência de cruzamentos intra ou interespecíficos, em
razão de genes de incompatibilidade que impedem a

auto proteja contra patógenos, evitando o uso de
defensivos.

ou órgãos de plantas em condições controladas de

Infecção: Em planta: 1) Estabelecimento de um endoparasita
(bactérias, vírus, fungos ou outros microrganismos) em
um hospedeiro. O endoparasita (organismo infectante ou
patogênico) usa de recursos do hospedeiro para se
multiplicar. 2) Processo de contato do agente patogênico
com as células do hospedeiro, interferindo na sua

temperatura, fotoperíodo e de outros fatores favoráveis

fisiologia, para se multiplicar.

formação ou o desenvolvimento do zigoto (fertilização). 2)
Rejeição do tecido enxertado. 3) Inabilidade da coexistência
de determinados plasmídeos na mesma célula bacteriana.
Incubação: 1) Manutenção de culturas de células, tecidos
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Iniciador (primer): Oligonucleotídeo de DNA ou RNA que
hibridiza com uma cadeia de DNA molde (template) e

incapacidade de florescimento, mesmo quando a planta é

fornece uma extremidade 3’-hidroxila para a iniciação da
síntese e amplificação de uma sequência de DNA. Os

por diferenças morfológicas (tamanho, forma ou disposição

iniciadores são muito utilizados em biologia molecular para
a marcação de sondas de DNA e em reações de PCR.

capacidade de enraizamento de estacas). Corresponde à

Inoculação: Ato de: 1) Introduzir parte da planta (explante)

Deve-se notar que mesmo quando a parte superior da planta

ou células em meio nutritivo, para o estabelecimento da
cultura in vitro. 2) Introdução de microrganismos em

floresce, caracterizando a fase adulta, a inferior pode

exposta a condições indutoras. Às vezes, é acompanhado
de folhas; presença de espinhos etc.) e fisiológicas (maior
fase inicial do crescimento, após a germinação da semente.

permanecer no estado juvenil.

animais ou vegetais.
Inóculo: 1) Alíquota de uma suspensão celular,
protoplastos, bactérias, esporos, dentre outras usada para
subcultura. 2) Parte ou porção do patógeno ou agente

K
Kilobase (Kb): Comprimento de uma fita simples de ácido

infeccioso que causa infecção.

nucleico (RNA) composto de 1.000 bases ou de fita dupla
(DNA) composta de 1.000 pares de bases.

In situ: No lugar original ou normal (diz-se de estrutura ou
órgão). Sinônimo de in loco. Ver ex situ e hibridização in situ.

Kilopascal (KPa): Unidade de pressão no sistema SI
corresponde a 1000 Pa. Ver Pascal (Pa).

In vitro: Literalmente ‘no vidro’. 1) Termo aplicado para
designar o desenvolvimento de células, tecidos ou órgãos

L

vegetais em frascos contendo meio de cultura, em
condições assépticas, sob condições controladas de

manifestada por pouca atividade vital. 2) Estado de

densidade de fluxo de fótons, fotoperíodo e temperatura.
2) Expressão do latim utilizada para descrever uma situação
fora do corpo de um organismo vivo, por exemplo, em um
tubo de ensaio Ver ex vitro.
In vivo: Literalmente ‘ao vivo’ em condições naturais ou
no organismo vivo. Refere-se ao desenvolvimento de
organismos vivos, em condições naturais.
In vivo: Literalmente ‘ao vivo’ em condições naturais ou
no organismo vivo. 1) Refere-se ao desenvolvimento de

Latência: 1) Estado de repouso de um organismo
inatividade entre um estímulo, como a infecção de uma
planta por um patógeno e a resposta por ele provocada no
hospedeiro, sem apresentação de sintomas. 3) Em semente,
equivale ao repouso seminal, decorrente de toda e qualquer
causa. Assim, a latência compreende dois estados: o de
quiescência, quando o repouso é decorrente de condições
externas desfavoráveis à germinação e o da dormência
quando é devido a fatores internos das sementes.
Leite de coco: Ver água de coco.

organismos vivos, em condições naturais. 2) Expressão
do latim utilizada para se referir a um organismo vivo. 3)

Linhagem: 1) Em plantas, variedade que, mediante

Testes in vivo são aqueles em que a substância experimental
é injetada ou administrada a um ser vivo, para se conhecer

grande número de características. 2) Em transformação de
plantas, dizemos que uma planta transgênica e a respectiva

seus efeitos no organismo.

progênie constituem uma linhagem. 3) Em bactérias e

processo de melhoramento, tornou-se uniforme para um

outros microrganismos, refere-se a uma população de
J

indivíduos geneticamente idênticos, que têm uma

Juvenilidade: Em plantas lenhosas denota o estado

ascendência comum, com algumas características que os

fisiológico do desenvolvimento caracterizado pela

diferem de outras linhagens da mesma espécie.
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Linhagem avirulenta: Linhagem de microrganismo incapaz
de provocar doença em um hospedeiro.

reguladoras de crescimento, quimicamente definida e
utilizada para o crescimento de células, tecidos ou órgãos

Liofilização: Técnica de desidratação que utiliza vácuo e

in vitro.

baixa temperatura, utilizada para preservar microrganismos,
tais como bactérias e fungos, alimentos e princípio ativos.

Meio semisólido ou gelificado: Quando se adiciona à
formulação (ou solução) líquida ágar ou outro agente

O organismo é congelado e a água é retirada por
sublimação. Usada para a preservação de linhagens de

gelificante para se obter um meio com consistência
gelificada.

microrganismos, dentre outras aplicações.

Meristema: 1) Região formada por células tronco
pluripotentes. 2) Tecido composto de células não

Livre de patógeno: Planta indexada por testes específicos
como isenta de determinado patógeno.
Lux: Unidade de medida da luz incidente que ilumina uma
superfície de 1,0 m2, situada a 1,0 m da fonte de irradiação.
M
Macronutriente: Elemento mineral essencial exigido em
quantidade, relativamente, grande (comparado aos
micronutrientes) necessário para o crescimento e
desenvolvimento normal de células, tecidos vegetais ou

diferenciadas, envolvido na síntese protoplásmica e
formação de novas células por divisão mitótica. Originam
os tecidos primários. Quando não há especificação, o termo
se refere ao meristema apical do caule (região acima do
mais novo primórdio foliar) com tamanho menor que 0,1
mm. As células do meristema apical apresentam tamanho
pequeno, parede primária delgada, citoplasma denso,
vacúolos pequenos, núcleo proeminen te e forma
isodiamétrica.

da planta. Os macronutrientes são: nitrogênio, fósforo,
potássio, cálcio, magnésio e enxofre.

Microcepa (micro-stump): Propágulo cultivado in vitro,

Meio básico ou basal: Meio nutritivo (ou solução nutritiva),
quimicamente definido, para a cultura de células e tecidos

in vitro ou ex vitro.

vegetais composto de sais minerais, vitaminas, mio-inositol
e sacarose. Esse meio básico não é suplementado com a

consiste em excisar parte de uma planta, por exemplo, o

substância que se pretende testar. Em geral, é o meio de
referência.

e introduzi-lo(a) em outra planta (porta-enxerto) também

Meio fresco: Termo utilizado para o meio no qual será

faz-se uma excisão em T invertido no seu topo onde é

subcultivado o propágulo, o broto ou explante e que tem a
mesma formulação do meio anterior.

introduzido o microenxerto, de forma que a base do ápice

Meio MS: Meio nutritivo (ou solução nutritiva),
quimicamente definido, contendo macro e micronutrientes
elaborados por Murashige & Skoog (1962). Nesse trabalho,
os autores otimizaram apenas as concentrações dos macro
e micronutrientes, ou seja, a concentração salina, que se
tornou o meio MS.
Meio nutritivo: Formulação (ou solução nutritiva) líquida
ou gelificada contendo sais min erais (macro e
micronutrientes), carboidratos, vitaminas e substâncias

objetivando a multiplicação, alongamento ou enraizamento
Microenxertia: Técnica de propagação in vitro que
ápice caulinar (com dois primórdios foliares) ou gema lateral
produzida in vitro. Em geral, decapita-se o porta-enxerto e

caulinar seja depositada no câmbio vascular. Essa técnica
é, por exemplo, empregada na recuperação de plantas do
gênero Citrus livre de vírus e em estudos de
compatibilidade entre enxerto e porta enxerto.
Microinjeção: Técnica utilizada para a introdução exógena
de ácidos nucleicos em núcleos de células animais ou
vegetais, por meio de uma microagulha de vidro acoplada
a um manipulador.
Microinjeção: Técnica utilizada para a introdução exógena
de ácidos nucléicos em núcleos de células animais ou
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vegetais, por meio de uma microagulha de vidro acoplada
a um manipulador.

eliminar células supérfluas ou defeituosas, ocorre de forma
ordenada e demanda energia para a sua execução. Está

Micronutriente: Elemento mineral essencial exigido em

relacionada com a manutenção da homeostase e com a
regulação fisiológica do tamanho dos tecidos, mas pode

quantidade, relativamente, pequena (comparado aos
macronutriente) necessário para o crescimento e
desenvolvimento normal de células e tecidos vegetais ou
da planta. Os micronutrientes são: ferro, manganês, zinco,
cobre, molibdênio, cloro, níquel e boro.

também ser causada por um estímulo patológico (como a
lesão ao DNA celular).
Muda: 1) Propágulo utilizado para a propagação de planta;

Micropropagação: Técnica para a propagação vegetativa

2) Planta originada da germinação de semente ou de
qualquer outra técnica de propagação. 3) Planta originada

de planta in vitro, utilizando explante de pequeno tamanho,
por exemplo, ápices caulinares, segmentos nodais e

de propagação vegetativa ex vitro e in vitro.
Mutação: Alteração na sequência de nucleotídeos de um

embriões zigóticos.

gene em um cromossomo que pode levar à perda de sua
função normal.

Microrganismo: Organismo de dimensão microscópica,
tais como fungos e bactérias.
Microrganismo endofítico: Fungos, bactérias e
actinomicetos que vivem n o in terior de plan tas,
sistemicamente, sem causar danos.
Micrósporo: 1) Esporo haploide, resultante da meiose da
célula mãe do grão de pólen, no estádio de tétrades que
diferenciam em grãos de pólen 2) Esporo haploide que se
desenvolve n o gametófito masculino em plan tas
heterósporas. 3) Grão de pólen no estádio uninucleado
nas fanerógamas. 4) Estrutura haploide também
denominada grão de pólen.

N
Necrose: Morte de células ou tecidos, em totalidade ou em
parte, resultante da ação de agentes bióticos ou abióticos.
Neomicina fosfotransferase: Enzima codificada pelo gene
npt II que catalisa a fosforilação e, consequentemente,
leva à inativação dos antibióticos neomicina e canamicina.
Esse gene é o mais usado como marcador de seleção para
identificar células transformadas.
Neoplasma: Refere-se ao crescimen to anormal,
incontrolado e progressivo, de células que se multiplicam

Monoploide: 1) Haploide derivado de um indivíduo diploide.
2) Menor número haploide de uma série poliploide. Ver
Haploide, diploide e poliploide.

mais rapidamente que as normais, formando um tumor.

Morfogênese: Estudo da emergência e da formação de
novos órgãos e seus arranjos durante o ciclo de vida que
resulta nas características de tamanho, forma e estrutura
de um organismo. O desenvolvimento é alcançado
mediante os processos de crescimento, diferenciação e
morfogênese. Ver crescimento e diferenciação.

normalmente, são encontradas também gemas axilares e,
em alguns grupos, raízes adventícias.

Morfogenéticos: Eventos de variações qualitativas através
das quais os padrões de desenvolvimento se apresentam.
Morte celular programada: O mesmo que apoptose, é um
processo essen cial para a man uten ção do
desenvolvimento dos seres vivos, sendo importante para

Neoplástico: Referente ou que causa neoplasma.
Nó: Região do caule onde surgem as folhas, e onde,

Northern blotting: Técnica que permite identificar a
presença de um produto de transcrição (RNA mensageiro)
de um determinado gene. Assim, pode-se verificar se um
gene está sendo expresso em um organismo. Nessa técnica,
uma amostra de RNA é separada em gel de agarose
desnaturante e transferida para a membrana por
capilaridade. O RNA fixado à membrana é hibridizado com
uma sonda marcada, em geral, radioativamente, que
corresponde ao gene de interesse. A sonda hibridizará ao
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RNA alvo identificando o produto da transcrição. A sequência
específica é, então, identificada por autoradiografia.

P

npt II: Gene que codifica a enzima n eomicin a

Comparando com outras unidades tem-se: 01 bar
corresponde a 100.000 Pa; 01 atmosfera corresponde

fosfotransferase. Ver neomicina fosfotransferase.

Pa (Pascal): Unidade de pressão no sistema SI.

101.325 Pa.

O
OGM: Abreviação de organ ismo gen eticamente
modificado. O mesmo que transgênico. Ver transgene e
transgênico.
Oligonucleotídeos: Polímeros de nucleotídeos de cadeia curta.
São muito utilizados, em biologia molecular, como iniciadores
(primers) em reações de PCR. Ver iniciador e PCR.
Oncogene: Gene cujo produto está envolvido na indução
de um crescimento tumoral em células eucarióticas. A
maioria dos oncogenes são formas mutantes de um gene
normal (proto-oncogene) envolvidas no controle do
desenvolvimento ou da divisão celular.
Ontogenia ou ontogênese: 1)Estudo das origens e
desenvolvimento de um organismo desde o embrião até
sua plena forma desenvolvida. 2) História das mudanças
estruturais de uma célula ou organismo.
Opina: Grupo de compostos codificados por genes do TDNA de bactérias do gênero Agrobacterium, formados
pela condensação de um aminoácido com um açúcar e que
são sintetizados nas células transformadas da galha-dacoroa. Vários tipos de opinas já foram identificados
(nopalina, octopina, agropina, dentre outras). Ver galhada-coroa e plasmídeo Ti.
Organogênese: Processo de neoformação de parte aérea
ou raiz a partir de calo ou de outros explantes; contrasta
com embriogênese. Ver embriogênese.
Organogênese direta: Organogênese em que não ocorre
passagem pela fase de calo. Ver organogênese.
Organogênese indireta: Organogênese que passa pela fase
de calo. Ver organogênese.
Oxidação em cultura de tecidos: Escurecimento de tecidos
cortados que resulta da reação de compostos fenólicos,
liberados ao meio, com o oxigênio.

Pares de bases: Unidade usada para medir o tamanho de
uma fita dupla de DNA e de RNA, representado por pb.
Partenogênese: Desenvolvimento do embrião a partir de
uma célula não reduzida, resultando em um indivíduo
haploide ou dihaploide.
Partenogênese: 1) Desenvolvimento do embrião a partir
de uma célula não reduzida, resultando em um indivíduo
haploide ou dihaploide. 2) Desenvolvimento de um
organismo a partir de uma célula sexual, porém sem
fertilização.
Patógeno: Organismo que pode causar uma doença.
Patrimônio genético: informação de origem genética,
contida em amostras do todo ou de parte de espécime
vegetal, fúngico, microbiano ou animal, na forma de
moléculas e substâncias provenientes do metabolismo
desses seres vivos e de extratos obtidos desses
organismos vivos ou mortos, encontrados em condições
in situ, inclusive domesticados, ou mantidos em condições
ex situ, desde que coletados in situ no território nacional,
na plataforma continental ou na zona econômica exclusiva.
pb: Ver pares de bases.
PCR: É a sigla para Polymerase chain reaction que, em
português, é traduzido como Reação em Cadeia da
Polimerase. Essa técnica baseia-se na amplificação de um
segmento de DNA por diversas vezes. A amplificação é
feita mediante o uso de uma DNA-polimerase termoestável
(Taq-DNA-polimerase), um par de oligonucleotídeos que
flanqueiam a região do DNA que se deseja amplificar e que
servem como iniciadores (primers) para a polimerase, além
de quatro nucleotídeos. Teoricamente, esse DNA alvo é
duplicado a cada ciclo da reação, criando uma reação em
cadeia, pois cada molécula formada pode servir de
substrato (molde) para o próximo ciclo de reação. Cada
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reação de PCR é composta de três etapas: desnaturação,
anelamento e síntese. Essa técnica fornece informações
qualitativas e semiquantitativas.

Phytagel - Um substituto do ágar produzido a partir da
fermentação bacteriana e composto de ácido glucurônico,

PCR em tempo real: Fornece informações quantitativas
mais exatas. A amplificação do DNA é monitorada a cada
ciclo de reação enquanto na PCR convencional a
amplificação é observada no final do ciclo quando o sistema
é saturado.

Planta in vitro, planta micropropagada ou vitroplanta:
Planta produzida a partir das técnicas de cultura de tecidos.

Peagâmetro ou potenciômetro: Aparelho usado para
medição de pH. Constituído basicamente por um eletrodo
e um circuito potenciômetro. O aparelho é calibrado
(ajustado) de acordo com os valores referenciados em cada
solução de calibração. Para que se conclua, o ajuste é,
então, calibrado em dois ou mais pontos. Normalmente,
utilizam-se tampões de pH 7,000 e 4,005. Uma vez calibrado
estará pronto para o uso.
Penicilina: Grupo grande de antibióticos bactericidas que
atuam sobre bactérias em crescimento ativo, inibindo a
síntese da parede celular durante o processo de divisão.
Contém em sua fórmula química o ácido 6-amino
penicilânico.
Peptona: proteína parcialmente hidrolisada.
Percentagem massa (% p/p): É a quantidade do soluto em
gramas existente em 100g de solução. Por exemplo, solução
de H2SO4 69,96 % p/p, d=1,79. Subentende uma solução de
ácido sulfúrico, contendo 69,96 g de H2SO4 em 100 g de
solução.

ramnose e glicose. Ver gelrite.

Em comparação com as plantas desenvolvidas ex vitro, as
plantas micropropagadas, em geral, apresentam-se pouco
lignificadas, com paredes celulares pouco espessas,
abundância de espaços intercelulares, sistema radicular
pouco desenvolvido e reduzida quantidade de tecido de
sustentação esclerênquima e colênquima.
Plântula (Seedling): Planta que se desenvolve após a
germinação da semente; planta recém-germinada.
Plasmídeo: DNA circular, fita dupla, extracromossomal e
de replicação autônoma. Geralmente, é encontrado no
citoplasma de células bacterianas.
Plasmídeo Ri: Plasmídeo encontrado em estirpes
patogênicas de Agrobacterium rhizogenes que induz a
proliferação de raízes. É o agente etiológico da doença
hairy root, sen do an álogo ao plasmideo Ti de
Agrobacterium tumefaciens. Ver Agrobacterium
rhizogenes, hairy root e opina.
Plasmídeo Ti: Plasmídeo encontrado em estirpes
patogênicas de Agrobacterium tumefaciens. A bactéria
transfere parte do DNA (T-DNA) desse plasmídeo para
dentro da célula vegetal, resultando na formação de um
tumor denominado galha-da-coroa (do ingles crown gall)

Percentagem massa por volume (% p/v): É a quantidade
do soluto em grama em 100 mL da solução. Por exemplo,

e na produção de opinas. Formas modificadas dos

uma solução a 3% de sacarose será aquela que apresentar
3 g de sacarose em 100 mL de solução.

de plantas. Ver Agrobacterium tumefaciens, galha-da-

Percentagem volume (% v/v): Volume por volume é a relação

Poliaminas: São moléculas de natureza policatiônica

entre o volume do soluto e o volume da solução, tomado
como 100, medidos na mesma unidade. Por exemplo, solução

comumente encontradas em todas as células, tanto em

70% v/v etanol, ou seja, 70 mL de etanol em 100 mL de solução.

mais encontradas em plantas são as putrescinas, as

pH: Símbolo para a grandeza físico-química potencial
hidrogeniônico. Essa gran deza in dica a acidez,

espirmidinas e as esperminas. Apesar dessas moléculas

neutralidade ou alcalinidade de uma solução aquosa.

vegetal, sua classificação como hormônio vegetal ainda é

plasmídeos Ti têm sido utilizadas na engenharia genética
coroa e opina.

plantas, animais quanto microorganismos. As poliaminas

participarem de vários processos no desenvolvimento
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controvertida, pois suas concentrações necessárias para
uma resposta são muito superiores a dos hormônios
convencionais para produzir o mesmo efeito.
Poliembrionia: Desenvolvimento de mais de um embrião a
partir de uma única semente.
Polinização in vitro: Técnica utilizada para contornar
possíveis barreiras de incompatibilidade pré-zigóticas à
fertilização, presentes no estigma, estilete ou ovário. Essa
técnica consiste na deposição de pólen (em germinação
ou não), em condições assépticas, em óvulos isolados ou
com placenta. Essa técnica permite estudar os processos
de polinização, fertilização e desenvolvimento do embrião
em condições controladas; transpor barreiras à fertilização,
impostas pelo estigma, estilete e ovário ou pela abscisão
precoce da flor; recuperar híbridos interespecíficos e
intergenéricos que não podem ser obtidos pelos métodos
convencionais; e estudar a fisiologia dos processos de
fertilização e embriogênese.
Ploidia: Condição relativa ao número de genomas ou
complementos cromossômicos de uma espécie. 2)
Relacionado ao número n de conjuntos de cromossomos
de um indivíduo
Poliploide: 1) Célula ou organismo com um número
múltiplo de cromossomos maior que o normal (diploide).
2) Célula ou organismo com um número múltiplo de
cromossomos do conjunto haploide, causado pela
duplicação cromossomal sem divisão nuclear. Ver
diploide e haploide.
Pressão osmótica: Pressão exercida por uma solução, que é
função da concentração total de íons e moléculas em solução.
A expressão mais utilizada para se referir a esse parâmetro em
células vegetais é ‘potencial osmótico’, numericamente
equivalente à pressão osmótica, mas com sinal negativo.
Quanto maior a concentração de íons e moléculas, menor a
disponibilidade de água, menor o potencial osmótico. A
unidade de medição é o KPa ou o MPa (Kilopascal ou
megapascal, sendo 1 MPa = 10 bar = 9,8 atm).
Primer (iniciador): Oligonucleotídeo de DNA ou RNA que
hibridiza (anela) com uma cadeia de DNA molde (template)

e fornece uma extremidade 3’-OH para iniciação da síntese
e amplificação de uma sequência de DNA. Ver PCR.
Promotor: Região do gene em que a RNA polimerase se
liga para dar início à transcrição gênica. É uma das principais
regiões regulatórias de um gene. Além da RNA polimerase,
uma série de proteínas regulatórias se liga a essa região,
determinando o padrão temporal e espacial da expressão
gênica.
Promotor 35S: Promotor que controla a transcrição do
RNA 35S do Ca
MV (cauliflower mosaic virus). Em
plantas transgênicas, esse promotor funciona como um
promotor constitutivo, sendo muito utilizado para a
expressão de genes exógenos em plantas transformadas.
Ver constitutivo.
Propagação clonal: Reprodução assexual, vegetativa ou
agâmica de plantas, resultando em in divíduos
geneticamente idênticos.
Propagação in vitro: 1) Técnica para propagar plantas
dentro de tubos de ensaios ou recipientes de vidro (por
isso, o termo in vitro) sob adequadas condições de
assepsia, nutrição (inorgânicas e/ou orgânicas) e fatores
ambientais como luz, temperatura, 02 e CO2. Também podem
ser utilizados nessa técnica recipientes de outro tipo de
material tais como polipropileno e plástico. 2) Propagação
assexual de plantas a partir de técnicas de cultura de
tecidos.
Propagação vegetativa: Ver propagação clonal.
Propágulo: 1) Estrutura usada para propagação ou
multiplicação vegetativa de uma planta.
Protocormo: Estrutura encontrada em membros da família
Orchidaceae, formada por células parenquimáticas,
recobertas por uma epiderme uni-estratificada. A porção
superior do protocormo origina-se o ápice caulinar
vegetativo. Em orquídeas explantes de ápices radiculares
e folhas jovens, quando cultivados in vitro, podem formar
calos e protocormos. Também sementes de orquídeas,
após germinarem in vitro, desenvolvem-se em estruturas
arredondadas denominadas protocormos, que podem
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desenvolver e formar plantas. In vivo, esse processo
apenas na presença de fungo micorrízico, numa associação

R

simbiótica.

transformação in vitro. 2) Semente intolerante à dessecação
e ao armazenamento a baixas temperaturas, geralmente,

Protoplasto: Célula vegetal desprovida de parede celular.
Em geral, obtido pela degradação enzimática da parede de
células do mesófilo de folhas.
Proximal: Localizado próximo ao ponto de origem ou à base,
ou em direção ao local de ligação de um órgão. Ver distal.
Pseudomonas: Gênero (Pseudomonas) de bactérias que
compreende mais de 100 espécies. São bastonetes curtos
e gram-negativos, podendo ser encontrados em distintos
ambientes, tais como solo, água e tecidos de animais e
plantas.

Recalcitrante: 1) Genótipo de difícil regeneração ou

com baixa longevidade. 3) Refere-se a materiais não
biodegradáveis no solo.
Regeneração: Em cultura de tecidos de plantas, significa
uma resposta morfogenética de um explante a um estímulo,
que resulta na formação de parte aérea, raiz, embrião,
propágulo ou planta. Nesse processo, células diferenciadas
sofrem desdiferenciação, assumindo características
meristemáticas e, em seguida, são reprogramadas,
diferenciando-se em órgãos especializados. A regeneração
pode ocorrer via organogênese ou embriogênese. Ver

P/V (massa/volume): Unidade utilizada para indicar a
concentração de um composto sólido em água. Por
exemplo, 2% p/v é igual a 2 g de soluto em 100 mL de água.

organogênese e embriogênese.
Regeneração adventícia: Regeneração de um órgão vegetal
em uma região diferente daquela onde originalmente é
formado. Por exemplo, desenvolvimento de parte aérea a

Q
Quarentena: Período de tempo em que se faz o isolamento

partir de discos foliares in vitro.

e a inspeção de plantas ou suas partes, para identificar

Região de virulência (vir): Região do plasmídeo Ri e Ti de

precocemente a presença de patógenos ou pragas que

Agrobacterium sp. onde se encontram os genes vir que
codificam proteínas necessárias à transferência do T-DNA

contaminam as amostras de um germoplasma. Utilizada para
prevenir e erradicar a dispersão desses agentes pelas áreas
cultivadas com o genótipo em questão.
Quiescência: Parada temporária no desenvolvimento ou
de outra atividade, em razão das condições ambientais
desfavoráveis. Por exemplo, quando uma semente não
germina em decorrência da ausência ou insuficiência de
um ou mais fatores externos necessários à germinação
Quimera: 1) Planta que possui células com constituições
genéticas diferentes originárias de mutações naturais ou
induzidas. 2) Mistura de tecidos de constituição genética
diferente numa parte do corpo de um organismo. Pode ser
resultado de mutação, mitose irregular, crossing over
somático ou fusão artificial (garfagem). A quimera pode
ser periclinal (camadas paralelas de tecidos geneticamente

para as células vegetais. Os produtos codificados pelos
genes vir atuam em trans, catalisando a reação de
transferência do T-DNA para o genoma vegetal. No entanto,
é importante ressaltar que os genes vir não são mobilizados
para o genoma vegetal. Ver plasmídeo Ri, Ti, Agrobacterium
tumefaciens, Agrobacterium rhizogenes e gene vir.
Regulador de crescimento: Ver substância reguladora de
crescimento.
Rejuvenescimento: 1) Processo de reversão de fase das
células do meristema caulinar apical à fase juvenil. 2)
Método usado para restaurar a competência juvenil, a força
e o vigor; tornar-se jovem novamente; crescimento de novo
de partes injuriadas ou velhas.
Repicagem: 1) Transferência do calo ou material vegetal

diferentes) ou setorial (partes). Também é chamada de

em cultivo, sem subdividi-lo, para um novo meio nutritivo.

“sport” (Lam-Sánchez et al. 1992).

2) Transplante. Ver subcultura.
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Reprodução assexual: Reprodução que não envolve
células germinativas ou fusão de núcleos. O mesmo que
propagação vegetativa ou agâmica.
Reprodução sexual: Reprodução que envolve a formação
e a fusão de dois tipos diferentes de gametas, levando à
formação do zigoto e resultando em uma progênie com
constituição genética diferente dos progenitores.
Resgate de embriões: Técnica de cultura de tecidos que
auxilia no desenvolvimento de embriões oriundos de
cruzamentos, em geral, incompatíveis. A técnica consiste
na excisão do embrião e sua deposição em meio de cultura
e permite o resgate de híbridos interespecíficos ou
intergenéricos. Ver cultura de embriões.
Ribossomo: Unidade estrutural citoplasmática constituída
por RNA e proteínas; é o local da síntese de proteínas.
Pode estar livre no citoplasma, aderido ao retículo
endoplasmático ou no interior de mitocôndria
Rifamicina: Antibiótico que reprime a iniciação da síntese
de RNA em células bacterianas susceptíveis, pela inibição
do RNA polimerase DNA dependente. Em geral, é efetivo
contra bactérias Gram-positivas e Gram-negativas.
RNA anti-sense: “Sequência de RNA complementar a um
RNA mensageiro. Se o RNA anti-sense está presente na
célula no mesmo tempo que o mRNA, eles hibridizarão,
formando uma fita dupla. Esse híbrido de RNA não será
traduzido pelo ribossomo e não haverá síntese proteica. A
expressão de RNAs anti-sense é uma estratégia muito
utilizada na inibição da expressão de um gene específico
em plantas transgênicas. Por exemplo, a expressão em
tomates transgênicos do RNA antissense do gene da ACC
oxidase (enzima da via da biossíntese do etileno) inibe a
formação dessa enzima e, consequentemente, do etileno”.
RNA antissentido: Ver RNA antissense.
RT-PCR: Reação de transcriptase reversa seguida de
reação em cadeia da polimerase. Não se utiliza DNA de
cadeia dupla como molde e sim RNA de cadeia simples. A
partir do RNA, a enzima transcriptase reversa sintetiza uma
cadeia de DNA complementar, denominado cDNA.

S
Sala de crescimento ou sala de cultura: Sala com controle
principalmente, de luminosidade, fotoperíodo e temperatura
usada para manutenção das culturas in vitro. O sistema de
refrigeração deve ser dotado de filtro HEPA. Essa sala deve
se enquadrar como sala limpa na classe ISO 5
(anteriormente classe 100). A entrada de pessoas deve ser
restrita. Ver câmara de crescimento.
Segmento nodal: Porção do caule contendo pelo menos
um nó e uma ou mais gemas. Ver nó.
Segmento entrenodal (entrenó): Segmento de caule
compreendido entre dois nós. Nesse explante, pode-se
diferenciar uma ou mais gema(s) adventícia(s). Ver entrenó.
Semente sintética: Semente análoga à semente verdadeira
ou botânica, e consiste de um embrião somático envolto
por uma ou mais camadas de compostos artificiais,
formando uma cápsula.
Senescência: Fase final do desenvolvimento da planta em
que ocorrem alterações deteriorativas endógenas que
causam a morte natural de células, tecidos, órgãos ou
organismos. A senescência termina com a extinção da
compartimentação celular. Essa autólise da célula ocorre,
pela ruptura do tonoplasto, resultando na mistura de
hidrolases vacuolares com constituintes citoplasmáticos.
Sinergismo: Ação combinada de duas ou mais moléculas
que produzem um efeito biológico, cujo resultado pode
ser simplesmente a soma dos efeitos de cada composto ou
um efeito total superior a essa soma.
Sistêmico: relativo a todo organismo, em vez de a uma só
parte.
Solução-tampão: Solução que contém um ácido fraco e um
sal altamente ionizável do mesmo ácido ou base. Ver
tampão.
Soma: Conjunto de células somáticas (2n) de um
organismo. Ver somático.
Somaclonal: Ver variação somaclonal.
Somático: Refere-se a células de um indivíduo, que não
originam diretamente gametas.
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Sonda: Molécula marcada que se liga especificamente a
um ácido nucleico ou a uma proteína que está sendo

podem ser empregadas como herbicidas. A unidade de
concentração que deve ser usada é Molaridade. Ver fito-

procurada, de forma que as moléculas-alvo possam ser
detectadas. Sondas de ácidos nucleicos são DNAs ou

hormônio ou hormônio.

RNAs, marcadas radioativa ou quimicamente,
complementares à essas sequências. As sondas de DNA
são utilizadas em vários ensaios de biologia molecular, como
Southern blotting, Northern blotting e hibridização de
colônias. Anticorpos marcados (conjugados a enzimas)
são utilizados como sondas para detecção de proteínas
específicas em ensaios de ELISA e Western blotting.
Southern blotting: Técnica que permite identificar uma
sequência específica de DNA em uma mistura de
fragmentos de restrição. Nessa técnica, o DNA genômico
da planta a ser analisada é extraído e digerido com enzimas
de restrição. Em seguida, o material é submetido à
eletroforese em gel de agarose, onde os fragmentos
resultantes da digestão se separam de acordo com o
tamanho. Após a eletroforese, o DNA é desnaturado, via
tratamento alcalino, o que separa as duas fitas, e transferido
para uma membrana de náilon ou nitrocelulose onde é fixado
por capilaridade. O DNA fixado à membrana é hibridizado
com uma sonda, que pode ser DNA ou RNA marcado
radioativamente, ou outra reação química. A sequência
específica é, então, identificada por autorradiografia. Possui
inúmeras aplicações, dentre essas, a determinação da
presença, da posição e do número de cópias de um gene
ou de um transgene no genoma de uma planta.
.Subcultura/subcultivo: Subdivisão de material já
estabelecido in vitro e sua transferência para novo meio e
subsequente incubação, em condições controladas. Ver
repicagem.
Substância reguladora de crescimento vegetal: Composto
sintético (não produzido naturalmente) que, quando
aplicado à planta em quantidade diminuta, estimula, inibe
ou modifica o crescimento ou o desenvolvimento (efeitos
semelhantes aos dos fito-hormônios). Muitas dessas
substâncias são quimicamente análogas aos fitohormônios. Essas substâncias em concentrações elevadas

Surfactante: composto solúvel que reduz a tensão
superficial de um líquido ou reduz a tensão interfacial entre
dois líquidos ou um líquido e um sólido.
Suspensão celular: Cultura de células ou agregados
celulares em meio líquido, frequentemente, sob agitação
contínua, para evitar possíveis gradientes nutricionais e
gasosos no meio de cultura.
T
Tampão: 1) Solução salina que minimiza alterações na
concentração do íon hidrogênio (pH) quando se adiciona
um ácido ou uma base. 2) Qualquer fator que reduz o
impacto de mudanças externas em um sistema. Ver soluçãotampão.
Tamponado: Solução ou meio tratado com um composto
químico para resistir a mudanças no pH. Ver tampão.
Taxa de multiplicação: Número de propágulos obtidos a
partir de um explante inicial, em um determinado período
de tempo.
T-DNA: Segmento presente no plasmídeo Ti que é transferido
para o interior do DNA nuclear de uma célula infectada.
Tecnologia do DNA recombinante: Conjunto de técnicas
que visam à obtenção de moléculas de DNA
recombinantes. Ver engenharia genética.
Tempo de geração: Período de tempo que um indivíduo
leva para completar o seu ciclo de vida.
Tira de fluxo lateral: Método usado para a identificação
de plantas transgênicas que se baseia na interação
antígeno-anticorpo. Em geral, a tira é feita de celulose e
contém na extremidade superior um material poroso e
absorvente. Abaixo dessa região é embebido um anticorpo
de captura e no terço inferior da tira é embebido um
anticorpo de detecção (específico para a proteína de
interesse) ligado a uma substância que provoca o
aparecimento da cor.

Plant Cell Cult. Micropropag., Lavras, v.7, n.1, p. 30-60, 2011

57
Termoestável: 1) Relativamente resistente ao aquecimento;
2) resistente à temperatura de 100 °C.

Transformação genética: Transferência controlada de uma
informação genética (ácidos nucleicos) e sua integração

Termolábil: Sensível à destruição por temperaturas

em um genoma receptor, levando, normalmente, à obtenção
de novas características, excetuando-se as introduções

inferiores a 100 °C.
Tolerância: 1) Forma de resistência, na qual ocorre uma
infecção sistêmica sem manifestação de sintomas, ou com
sintomas brandos. 2) Forma de resistência que confere a
habilidade de sobreviver e/ou crescer na presença de
substâncias tóxicas em potencial de origem biótica ou
abiótica (metais pesados, herbicidas etc.). 3) Margem
especificada como admissível em relação a um padrão.
Totipotência: Propriedade inerente às células vegetais de
manifestar, em momentos diferentes e sob estímulos
apropriados, a potencialidade em iniciar um novo indivíduo
multicelular. Deve-se ressaltar que não foi demonstrado
que todas as células de um tecido vegetal, enquanto vivas,

via processos sexuais.
Transgene: Gene exógeno introduzido em um organismo
mediante técnicas de engenharia genética (tecnologia do
DNA recombinante). Normalmente, o gene exógeno pertence
a uma espécie diferente da receptora. Por exemplo, quando
um gene de bactéria é transferido para uma planta diz-se que
é um transgene. Entretanto, em alguns casos, o gene exógeno
pode ser derivado de outros indivíduos da mesma espécie
ou até mesmo de uma construção gênica sintética.
Transgênico: 1) Organismo de constituição genética
alterada pela introdução de um transgene. 2) Organismo

mantêm essa totipotencialidade.

cujo material genético (DNA/RNA) tenha sido modificado
por qualquer técnica de engenharia genética. Ver transgene.

Transdiferenciação: 1) Mudança irreversível de uma célula

Trips: Insetos comuns em plantas mantidas em casa de

diferenciada em outra com característica própria. Por
exemplo, células com certo grau de diferenciação
originando traqueídeo em meio de cultura. 2) Modificação
molecular em um tipo de célula formando outra linhagem
diferente com característica própria.
Transdução: Processo de transferência genética entre
bactérias mediada por um fago. Os fagos que têm
capacidade de mediar essa transferência são chamados
transdutores. O DNA cromossomal transduzido pode se
integrar no genoma da célula receptora.
Transdução de sinal: 1) Processo pelo qual a informação
extracelular contida em um sinal físico, ou químico, é
recebida na célula por receptores específicos e transmitida
por uma cadeia de moléculas sinalizadoras para estimular
uma resposta celular. 2) Processo no qual um receptor
interage com um ligante na superfície da célula,
tran smitindo um sinal biológico para direcion ar
determinada rota metabólica.
Transferência: 1) Processo de transferir um tecido em
cultura para novo meio de cultura de mesma composição.

vegetação e telados, poden do também causar
contaminação nas culturas in vitro, pois podem estar
presentes nos explantes usados para inoculação.
U
Ultracentrífuga: Centrífuga de alta velocidade que pode
alcançar 100.000 rpm e um campo centrífugo de 500.000
vezes a gravidade. Pode ser utilizada para separar moléculas
de diferentes densidades ou pesos moleculares. Serve
também para fracionar organelas a partir de um lisado
celular.. Ver centrifuga.
Ultravioleta: Radiação eletromagnética com comprimento
de onda entre 290 e 380 nm. Geralmente, é empregada na
indução de mutações em microrganismos e na
desinfestação de materiais utilizados em cultura de tecidos
vegetais. Em biologia molecular, é utilizada para a
visualização de ácidos nucleicos corados com brometo de
etídeo. A exposição excessiva a essa radiação pode
danificar o DNA e provocar diminuição da resposta
imunológica, câncer de pele e alterações oculares como
cegueiras temporárias e cataratas.
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Umectante: ato ou efeito de umedecer com substância que
se dilui.

segmentos que são complementares ao RNA 7 S de seus
hospedeiros. Dessa forma seus genomas funcionam como

Unidade de concentração:

RNAs antissenso. Ver RNA antissenso.

Sacarose, Agar: gL-1; Fito-hormônio ou substância
reguladora de crescimento vegetal: Molar (M), milimolar
(mM) ou micromolar (mM).Densidade de fluxo de fótons:
mmol.m-2.s-1.
V
v/v: Ver percentagem por volume.
Variação epigenética: Variação transitória em um fenótipo,
sem alteração do genótipo, que é encontrada em plantas
originadas de cultura de tecidos ou in vivo. Essa variação
não é transmitida por reprodução sexuada. Entretanto, pode
ser transmitida por propagação assexuada.
Variação somaclonal: Termo empregado para expressar a
variação espontânea de plantas regeneradas de cultura de
células ou tecidos in vitro. É consequência, principalmente, de
mudanças cromossômicas numéricas ou estruturais induzidas
durante o cultivo e transmitidas por reprodução sexuada.
Variegada: Fenótipo apresentando zona de pigmentação
(coloração) diferente, que pode ocorrer em um tecido, órgão
ou indivíduo. Pode ser causada por infecção viral ou por
diversos fatores genéticos.
Vernalização: Aquisição de competência de florescimento
de determinadas espécies de planta, pela exposição dos
tecidos em crescimento ativo a baixas temperaturas
(geralmente, 5°C), por um determinado período de tempo.
Esse termo não é empregado para a supressão de dormência
de sementes por tratamento em baixa temperatura, processo
denominado estratificação.

Vírus: Agen te in feccioso, parasita obrigatório,
ultrasmicroscópico, composto de uma ou mais moléculas
de ácidos nucleicos (DNA ou RNA) e, normalmente,
envolvidos por uma capa proteica ou lipoproteica, com
capacidade de se autorreplicar apenas no interior de uma
célula hospedeira. Nessas células, a replicação viral: (i) é
dependente da maquinaria sintética de proteínas da célula
hopedeira, (ii) procede com a montagem de subunidades
sintetizadas e acumuladas na célula hospedeira, não
ocorrendo fissão binária, (iii) é localizado em sítios que
não estão separados por membranas lipoproteicas dos
conteúdos da célula hospedeira, e (iv) continuamente, gera
mutações no seu ácido nucleico.
Vitrificação (hiperidricidade): Morfogênese anormal de
células e tecidos de plantas cultivadas in vitro.
Anatomicamente plantas ou brotos afetados apresentamse intumescidos, com coloração verde claro, folhas
translúcidas, aquosa e com aparência de vidro, baixa
relação número de células/área celular e hipolignificação.
Ocorrem também alterações fisiológicas na fotossíntese,
respiração e tran spiração. Os distúrbios são
desencadeados por fatores físicos, relacionados ao
ambiente dos recipientes de cultivo e consistência do meio
de cultura ou por fatores químicos como os componentes
do meio de cultura, em especial dos reguladores de
crescimento em altas concentrações.
W
Western Blotting: Método desenvolvido para detecção

Viroide: Menor agente infeccioso conhecido, restrito ao
reino vegetal, constituído de uma molécula circular de RNA
de fita simples (unifilamentar) com, aproximadamente, 270
a 380 nucleotídeos. É diferenciado dos vírus pelo tamanho
do seu genoma e pela ausência da capa proteica. São
replicados diretamente, sem que ocorra a integração no

de proteínas específicas em uma mistura complexa, como
um extrato celular protéico. Inicialmente, é feita uma extração

genoma hospedeiro. O efeito patogênico dos viroides pode
ser explicado, em parte, por seus RNAs possuírem

são transferidas para uma membrana de náilon ou
nitrocelulose, onde são imobilizadas. A membrana com as

protéica do material vegetal a ser utilizado, a qual é
submetida a uma eletroforese em um gel de poliacrilamida
em condições desnaturante (SDS-PAGE). As proteínas,
assim fracionadas de acordo com suas massas moleculares,
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proteínas é incubada com um anticorpo que se ligará a
uma proteína específica. O complexo antígeno-anticorpo é
detectado por um procedimento que envolve a aplicação
de um segundo anticorpo (conjugado com uma enzima)
que reconhece o primeiro. Na presença de um substrato,
essa enzima forma um produto insolúvel colorido indicando
a posição da proteína alvo na membrana.
X
Xantomonas: Gênero de (Xanthomonas) bactérias
fitopatogênicas (crescem quase exclusivamente em plantas),
gram-negativa, em forma de bastão. A presença de flagelos
permite que se movam através do tecido vegetal infectado.
X-gal (5-bromo-4-cloro-indolil-b-D-galactosideo): Substrato
cromogênico usado para a visualização da atividade do gene
que codifica para a enzima b-galactosidase. Esse substrato
é hidrolizado pela enzima, originando um produto azul.
X-glu (5-bromo-4-cloro-3-indolil-b-D-glucuronideo):
Substrato cromogênico usado para a visualização da
atividade do gene que codifica para a enzima b-
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Zeatina (6-(4-hidroxi-3-metil-buti-trans-2-enil)aminopurina): Hormônio vegetal pertencente à classe das
citocininas, de ocorrência natural, descoberto em grãos
imaturos de milho. Quimicamente é formado de um anel
adenílico e uma cadeia lateral isoprenoide. Dentre os efeitos
fisiológicos, incluem-se estímulo da divisão celular, controle
da morfogênese in vitro, crescimento de gemas axilares,
retarda senescência em folhas destacadas, dentre outros.
Ver citocinina.
Zigoto: Célula formada pela fusão do gameta masculino
com o feminino, que mediante os processos de crescimento
e desenvolvimento originará o embrião.
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ser assinado por todos os autores, constar o endereço
completo, telefone e e-mail de todos. Qualquer inclusão,
exclusão ou alteração na ordem dos autores, deverá ser
notificada mediante ofício assinado por todos os autores
(inclusive do autor excluído).
Originais: quatro vias impressas e uma via em CDR, com
texto e ilustrações e gráficos. Das 4 vias impressas apenas
1 deve conter os nomes completos dos autores e rodapé
na primeira página.
Processador de texto: Word for Windows (version 98, 2000,
XP ou 2003)
Redigido em português, inglês ou espanhol
Espaçamento do texto: Duplo. Margens: esquerda (3cm),
direita (2cm), inferior e superiores (2,5cm). Cabeçalho e
Rodapé (2,5cm).
Papel: formato A4
Fonte: Times New Roman, tamanho 12
Número de páginas: até 14 páginas, numeradas
consecutivamente, incluindo as ilustrações

Tabelas: devem fazer parte do corpo do artigo e ser
apresentadas no módulo tabela do Word. O título deve
ficar acima.
Gráficos, Figuras e Fotografias: devem ser apresentados
em preto e branco, nítidos e com contraste, escaneados,
inseridos no texto após a citação dos mesmos e também
em um arquivo à parte, salvos em extensão “tif” ou “jpg”,
com resolução de 300 dpi. Os gráficos devem vir também
em excel, com letra Times New Roman, tamanho 10, sem
negrito, sem caixa de textos e agrupados, em arquivo à
parte.
Símbolos e Fórmulas Químicas: deverão ser feitos em
processador que possibilite a formatação para o programa
Page Maker, sem perda de suas formas originais.
2. ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO
2.1. O artigo científico deve ser apresentado na seguinte
seqüência:
TÍTULO
Suficientemente claro, conciso e completo,
evitando-se palavras supérfulas, em letras maiúsculas,
centralizado, em negrito, em português e inglês.
AUTORES
Máximo de 6 autores
Nomes completos sem abreviação, com chamada para nota
de rodapé da primeira página em apenas 1 das 4 vias do
manuscrito
Rodapé deve conter: titulação – instituição a que o autor
está filiado – endereço da instituição – CEP – cidade, estado
– endereço de e-mail, do respectivo autor.
RESUMO
Deve condensar, em um único parágrafo, o
conteúdo, expondo objetivos, materiais e métodos, os
principais resultados e conclusões em não mais do que
250 palavras. De acordo com as normas da NBR6028
Termos para indexação : no mínimo de três e máximo de
cinco. Não devem repetir os termos que se acham no título,
podem ser constituídas de expressões curtas e não só de
palavras e devem ser separadas por vírgula. Se possível,
extraídas do vocabulário: Thesagro – Thesaurus Agrícola
Nacional, desenvolvido pela CENAGRI (indicação da
revista “Plant Cell Culture & Micropropagation”para
evitar o uso de vários sinônimos como termos de indexação)
ABSTRACT
Além de seguir as recomendações do resumo, não
ultrapassando 250 palavras, deve ser uma tradução próxima
do resumo.

Index terms: representam a tradução das palavras-chave
para a língua inglesa.
INTRODUÇÃO
Deve apresentar uma visão concisa do estado atual
do conhecimento sobre o assunto, que o manuscrito
aborda e enfatizar a relevância do estudo, sem constituirse em extensa revisão e, na parte final, os objetivos da
pesquisa. Deve incluir a revisão de literatura.
MATERIAL E MÉTODOS
Esta seção pode ser dividida em subtítulos,
indicados em negrito.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Podem ser divididas em subseções, com subtítulos
concisos e descritivos, e conter tabelas e figuras.
CONCLUSÕES
Finalizar com os resultados de acordo com os
objetivos do trabalho
AGRADECIMENTOS
Se for o caso ao fim do texto, e antes das Referências
Bibliográficas, a pessoas ou instituições. O estilo, também
aqui, deve ser sóbrio e claro, indicando as razões pelas
quais se fazem os agradecimentos
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Devem seguir as normas para citação no texto e na
seção própria.
2.2. A comunicação científica deve ser apresentada na
seguinte seqüência:
TÍTULO
Suficientemente claro, conciso e completo,
evitando-se palavras supérfluas, em letras maiúsculas,
centralizado, em negrito, em português e inglês.
AUTORES
Máximo de 6 autores
Nomes completos sem abreviação, com chamada para nota
de rodapé da primeira página em apenas 1 das 4 vias do
manuscrito
Rodapé deve conter: titulação – instituição a que o autor
está filiado – endereço da instituição – CEP – cidade, estado
– endereço de e-mail, do respectivo autor.
RESUMO
Deve condensar, em um único parágrafo, o
conteúdo, expondo objetivos, materiais e métodos, os
principais resultados e conclusões em não mais do que
250 palavras. De acordo com as normas da NBR6028

Termos para indexação : no mínimo de três e máximo de
cinco. Não devem repetir os termos que se acham no título,
podem ser constituídas de expressões curtas e não só de
palavras e devem ser separadas por vírgula. Se possível,
extraídas do vocabulário: Thesagro – Thesaurus Agrícola
Nacional, desenvolvido pela CENAGRI (indicação da
revista “Plant Cell Culture & Micropropagation” para
evitar o uso de vários sinônimos como termos de indexação)
ABSTRACT
Além de seguir as recomendações do resumo, não
ultrapassando 250 palavras, deve ser uma tradução próxima
do resumo.
Index terms: representam a tradução das palavras-chave
para a língua inglesa.
Texto: sem subdivisão, porém com introdução, material e
métodos, resultados e discussão (podendo conter tabelas
e gráficos e conclusão subentendidas.
AGRADECIMENTOS
Se for o caso ao fim do texto, e antes das Referências
Bibliográficas, a pessoas ou instituições. O estilo, também
aqui, deve ser sóbrio e claro, indicando as razões pelas
quais se fazem os agradecimentos.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Devem seguir as normas para citação no texto e na seção
própria.
3. CASO O ARTIGO CONTENHA FOTOGRAFIAS,
GRÁFICOS, FIGURAS, SÍMBOLOS E FÓRMULAS,
ESSAS DEVERÃO OBEDECER ÀS SEGUINTES
NORMAS:
3.1. Fotografias deverão ser apresentadas em preto e branco,
nítidas e com contraste, inseridas no texto após a citação
das mesmas e também em um arquivo à parte, salvas em
extensão “TIFF” ou “JPEG” com resolução de 300 dpi.
3.2. Figuras deverão ser apresentadas em preto e branco,
nítidas e com contraste, inseridas no texto após a citação
das mesmas e também em um arquivo à parte, salvas em
extensão “TIFF” ou “JPEG” com resolução de 300 dpi.
As figuras deverão ser elaboradas com letra Times New
Roman, tamanho 10, sem negrito; sem caixa de textos e
agrupadas.
3.3. Gráficos deverão ser inseridos após citação dos
mesmos, dentro do próprio texto, elaborado
preferencialmente em Excel, com letra Times New Roman,
tamanho 10, sem negrito; sem caixa de textos e agrupadas.
3.4. Símbolos e Fórmulas Químicas deverão ser feitas em
processador que possibilite a formatação para o programa
Page Maker (ex: MathType, Equation), sem perda de suas
formas originais.

OBS: A formatação correta é parte imprescindível para que
o trabalho seja devidamente protocolado. Caso este não
esteja nas normas, o mesmo será recusado.
4. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: as referências
bibliográficas devem ser citadas conforme a NBR6023/2002
da ABNT.
A exatidão das referências constantes da listagem e a
correta citação no texto são de responsabilidade do(s)
autor(es) do artigo.
4.1. Orientações gerais:
- Deve-se apresentar todos os autores do documento
científico (fonte);
- O nome do periódico deve ser descrito por extenso, não
deve ser abreviado;
- Em todas as referências deve-se apresentar o local de
publicação (cidade), a ser descrito no lugar adequado para
cada tipo de documento;
- As referências devem ser ordenadas alfabeticamente.
4.2. Exemplificação (tipos mais comuns):
ARTIGO DE PERIÓDICO:
VIEIRA, R. F.; RESENDE, M. A. V. de. Épocas de plantio de
ervilha em Patos de Minas, Uberaba e Janaúba, Minas
Gerais. Ciência e Agrotecnologia, Lavras, v. 24, n. 1, p. 7480, jan./mar. 2000.
LIVRO:
a) livro no todo:
STEEL, R. G. D.; TORRIE, J. H. Principles and
procedures of statistics. New York: McGraw-Hill Book,
l960. 481 p.
b) Parte de livro com autoria específica:
FLEURY, J. A. Análise ao nível de empresa dos impactos
da automação sobre a organização da produção de trabalho.
In: SOARES, R. M. S. M. Gestão da empresa. Brasília: IPEA/
IPLAN, 1980. p. 149-159.
c) Parte de livro sem autoria específica:
MARTIM, L. C. T. Nutrição de bovino de corte em
confinamento. In: ______. Confinamento de bovino de
corte. 2. ed. São Paulo: Nobel, 1986. cap. 3, p. 29-89.
DISSERTAÇÃO E TESE:
GONÇALVES, R. A. Preservação da qualidade tecnológica
de trigo (Triticum aestivum L.) e controle de Rhyzopertha
dominica (F.) durante o armazenamento em atmosfera
controlada com Co2 e N2. 1997. 52 f. Dissertação (Mestrado
em Ciência dos Alimentos) – Universidade Federal de
Lavras, Lavras, 1997.

MATIOLI, G. P. Influência do leite proveniente de vacas
mastíticas no rendimento de queijo frescal. 2000. 55 p.
Dissertação (Mestrado em Ciências dos Alimentos) Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2000.
Nota: “A folha é composta de duas páginas: anverso e
verso. Alguns trabalhos, como teses e dissertações são
impressos apenas no anverso e, neste caso, indica-se f.”
(ABNT, NBR6023/2002, p. 18).
TRABALHOS DE CONGRESSO E OUTROS EVENTOS:
SILVA, J. N. M. Possibilidades de produção sustentada de
madeira em floresta densa de terra firme da Amazônia
brasileira. In: CONGRESSO FLORESTAL BRASILEIRO, 6.,
1990, Campos do Jordão. Anais... Campos do Jordão: SBS/
SBEF, 1990. p. 39-45.
DOCUMENTOS ELETRÔNICOS:
As obras consultadas online são referenciadas conforme
normas específicas para cada tipo de documento
(monografia no todo e em parte, trabalho apresentado em
evento, artigo de periódico, artigo de jornal, etc.),
acrescidas de informações sobre o endereço eletrônico
apresentado entre braquetes (< >), precedido da expressão
“Disponível em:” e da data de acesso ao documento,
precedida da expressão “Acesso em:”.
Nota: “Não se recomenda referenciar material eletrônico de
curta duração nas redes” (ABNT, NBR6023/2000, p. 4).
Segundo padrões internacionais, a divisão de endereço
eletrônico, no fim da linha, deve ocorrer sempre após barra (/).
Monografia (acesso online):
a) livro no todo
TAKAHASHI, T. (Coord.). Tecnologia em foco. Brasília:
Socinfo/MCT, 2000. 90 p. Disponível em: <http//
www.socinfo.org.br>. Acesso em: 22 ago. 2000.
b) parte de livro
TAKAHASHI, T. Mercado, trabalho e oportunidades. In:
______. Sociedade da informação no Brasil: livro verde.
Brasília: Socinfo/MCT, 2000. cap. 2, p. 13-24. Disponível
em: <http://www.socinfo.gov.br>. Acesso em: 22 ago. 2000.
c) Parte de congresso, seminário, etc.
GIESBRECHT, H. O. Avaliação de desempenho de
institutos de pesquisa tecnológica: a experiência de
projeto excelência na pesquisa tecnológica. In:
CONGRESSO ABIPTI, 2000, Fortaleza. Gestão de
institutos de pesquisa tecnológica. Fortaleza: Nutec, 2000.
Disponível em: <http://www.abipti.org.br>. Acesso em:
01 dez. 2000.
d) Tese

SILVA, E. M. Arbitrariedade do signo: a língua brasileira
de sinais (LIBRAS). 1997. 144 p. Dissertação (Mestrado
em Lingüística Aplicada e Estudo de Língua) - Pontifícia
Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 1997.
Disponível em: <http://www.terra.com.br/virtualbooks/
freebook/port/did/ teses.htm>. Acesso em: 28 nov. 2000.

O INFORMARÁ SOBRE SUA PUBLICAÇÃO. OS
ARTIGOS QUE NECESSITAREM DE MODIFICAÇÕES
SERÃO DEVOLVIDOS AO AUTOR PARA A DEVIDA
REVISÃO.

Artigo de periódico (acesso online):

7. OS ARTIGOS SERÃO PUBLICADOS EM ORDEM
DE APROVAÇÃO.

RESENDE, A. M. G. Hipertexto: tramas e trilhas de um
conceito contemporâneo. Informação e Sociedade, Recife,
v. 10, n. 1, 2000. Seção Educação. Disponível em: <http://
www.informaçãoesociedade.ufpb.br/>. Acesso em: 30 nov.
2000.
CITAÇÃO: PELO SISTEMA ALFABÉTICO (AUTORDATA) (conforme ABNT, NBR10520/2002)
Dois autores - Steel & Torrie (1960) ou (STEEL & TORRIE,
1960).
Três ou mais autores - Valle et al. (l945) ou (VALLE et al.,
1945).
Obs.: Quando forem citados dois autores de uma mesma
obra deve-se separá-los pelo sinal & (comercial).
5. O EDITOR CHEFE NOTIFICARÁ O AUTOR DO
RECEBIMENTO DO ORIGINAL E, POSTERIORMENTE,

6. OS ARTIGOS NÃO APROVADOS SERÃO
DEVOLVIDOS.

8. O NÃO-CUMPRIMENTO DESSAS NORMAS
IMPLICARÁ NA DEVOLUÇÃO DO ARTIGO AO
AUTOR.
9. OS CASOS OMISSOS SERÃO RESOLVIDOS PELA
COMISSÃO EDITORIAL.
10. O ARTIGO DEVERÁ SER ENVIADO PARA:
ABCTP
Plant Cell Culture & Micropropagation
Universidade Federal de Lavras
Departamento de Biologia/Setor de Fisiologia Vegetal
Caixa Postal: 3037
CEP 37200-000
Lavras – MG

INSTRUCTIONS FOR AUTHORS
“Plant Cell Culture & Micropropagation”, a
semestral journal edited by Editora UFLA of the
Universidade Federal de Lavras, publishes scientific
articles and communications in the area of plant tissue
culture, elaborated by researchers of the national and
international scientific community. One of the authors must
be associated and have paid all charges required by the
ABCTP (Plant Tissue Culture Association) in order to be
tax free for publication in Plant Cell Culture &
Micropropagation. Submission of a manuscript implies that
it is neither under consideration for publication elsewhere
nor has appeared previously in part or in whole. On
acceptance for publication, authors assign to the Editors
full copyright of the manuscript in all languages and
countries. Publications will depend on editorial rules and
on the review of experts and ad hoc commission. Reviewer
and editorial opinions will be anonymously communicated
to authors.
Concepts and affirmations included in articles and
communications are of the entire responsibility of the
authors.
1. SUBMISSION
The manuscript must present a maximum of 14
pages. At the time of submission, a cover letter must be
sent with the manuscript copies to the Editor requesting
publication of the article. This cover letter must be signed
by all authors and also contain the full address,
telephone number and e-mail of the authors. Any
inclusion, exclusion or alteration in the authors order must
be notified and signed by all authors including the one
excluded.
Original: Four copies and CD with text and illustrations.
Only one of the 4 printed copies must contain the full
names of the authors and footnote in the first page.
Format: Word for Windows (version 98, 2000, XP ou 2003)
Spacing of the text: Double. Margin on the left hand side
and 2.0 cm margin on the right hand side, 2.5 cm upper and
lower margin, 2.5 cm for the heading and 2.,5 cm for the
footnote
Paper: A4 format
Source: Times New Roman, size 12
Number of pages: up to 14 pages, including the illustrations
Tables: Tables should be part of the body of the paper and
they must be presented in Word or Excel. The title should
be above and be presented in the language in which the
article was written and in English. The vertical lines
separating the columns should not appear.
Graphs/Figures/Photographs: must be presented in black
and white, clear and with contrast, scanned, inserted in

the text after citation and also in a separate file (on the
same diskette as the article) saved in extension “tif” or
“jpg”, with resolution of 300 dpi. The title should be below
and presented in the language in which the article was
written and in English.
Symbols and Chemical Formula: must be presented using
a word processor that permits a format Page Maker.
2. STRUCTURE AND ORGANIZATION
2.1. The article should be presented in the following
sequence:
TITLE
In English language, containing no more than 15 words in
capital letters and bold.
AUTHORS
Maximum of 6 authors
Full names, with call for baseboard note with the following
information on first page only 1 copys.They should come
in the footnote of the first page in only one of the four
printed copies. :
Footnote: titulation – name of the institution to which the
authors belong – address of institution – ZIP CODE – city,
state – mail address.
ABSTRACT
should be informative and condensed and should
explain the objectives, material and methods, results and
conclusion of the work in a maximum of 250 words all written
in one paragraph.
For articles written in English the abstract should also be
presented in Portuguese.
Key words: minimum of three and maximum of five. They
should not repeat words that are already in the title. These
may include phrases as well as individual words and should
be separate by commas.
For articles written in English the key-words should also
be presented in Portuguese.
INTRODUCTION
Should present a concise vision of the current level of
knowledge that has been achieved within the subject area
that the paper will discuss. It should neither give an
extensive review nor should it include details about the
results and discussion. It should clearly indicate the
objectives of the research that was carried out.
MATERIALAND METHODS
This section can contain subdivisions, with subtitles in
bold print.

RESULTS AND DISCUSSION
This section can have subsection which begins with
concise, descriptive titles in bold print.
CONCLUSIONS
Finishing agree of objectives of work
ACKNOWLEDGEMENTS
If applicable
BIBLIOGRAPHICAL REFERENCES
They should follow citation norms both in the text and in
the appropriated section.
2.2 The Communication should be presented in the
following sequence
TITLE
Sufficiently clear, conspicuous and complete, without
superfluous words. It is recommended to initiate with the
term that represent the most important aspect, with other
terms in decreasing of importance
TITLE IN PORTUGUESE;
FULL NAME(S) OF THE AUTHOR(S)
Maximum of 6 authors
Full names, with call for baseboard note with the following
information on first page only 1 copys.They should come
in the footnote of the first page in only one of the four
printed copies.
Footnote: titulation – name of the institution to which the
authors belong – address of institution – ZIP CODE – city,
state – mail address.
ABSTRACT
Written continuously without paragraph. It must
not exceed 250 words. Index terms must be enclosed after
the abstract using terms different from those used in the
title and separated by comma.
Index terms: (3 to 5) must be described in capital and small
letters, and express the content of the article
ABSTRACT AND INDEX TERMS IN PORTUGUESE
Text: with no division but must include introduction,
material and methods, results and discussion and
conclusion (it may include tables and figures)
ACKNOWLEDGEMENTS
If applicable
BIBLIOGRAPHICAL REFERENCES
They should follow citation norms both in the text and in
the appropriated section.

3. PHOTOGRAPHS, GRAPHS, FIGURES, SYMBOLS
OR FORMULA CONTAINED IN THE ARTICLE SHOULD
OBEY THE FOLLOWING RULES:
3.1. Photographs must be presented in black and white,
clear and with contrast, inserted in the text after their citation
and also in a separate file (on the same diskette as the
article) saved in extension “TIFF” or “JPEG” with
resolution of 300 dpi.
3.2. Figures must be presented in black and white, clear
and with contrast, inserted in the text after their citation and
also in a separate file (on the same diskette as the article)
saved in extension “TIFF” or “JPEG” with resolution of
300 dpi. They must be elaborated using Times New Roman
font, size 10, without bold, without text box and arranged.
3.3. Graphs must be inserted in the text after their citation,
elaborated preferentially in Excel, using Times New Roman
font, size 10, without bold.
3.4. Symbols and Chemical Formula must be presented
using a word processor that permits a format for Page Maker
(ex: MathType, Equation) without loss of its original form.
4. REFERENCES: references must be cited according to
NBR6023/2002 of ABNT. All references and their correct
citation in the text are of the entire responsibility of the
author(s).
5. THE BRAZILIAN ASSOCIATION OF PLANT TISSUE
CULTURE (ABCTP) WILL INFORM THE AUTHOR THE
RECEIPT OF THE ORIGINAL MANUSCRIPT AND
EVENTUALLY IT WILLALSO SEND INFORMATION
REGARDING ITS PUBLICATION. MANUSCRIPTS
THAT REQUIRE MODIFICATIONS WILL BE
RETURNED TO THE AUTHOR FOR THE RESPECTIVE
REVISION ANDCORRECTIONS.
6. MANUSCRIPTS NOT APPROVED WON’T BE
RETURNED TO THE AUTHOR.
7. ARTICLES WILL BE PUBLISHED ACCORDING TO
THE ORDER OF RECEIPTAND APPROVAL.
8. IFANY OFTHESE RULES ARE NOTATTENDED THE
MANUSCRIPTWILL BE RETURNED TO THE AUTHOR.
9. THE NEGLECTFUL CASES WILL BE SOLVED BY
THE EDITORIAL COMMITTEE.
10. MANUSCRIPTS SHOULD BE SENT TO THE
FOLLOWINGADDRESS:
ABCTP
Plant Cell Culture & Micropropagation
Universidade Federal de Lavras
Depto. de Biologia - Setor de Fisiologia Vegetal
Caixa Postal: 3037
37200-000 – Lavras – MG – BRAZIL

