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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

Instituto de Ciências Biológicas / Departamento de Biologia Geral 

Campus Samambaia – Caixa Postal 131 – CEP 74001-970 – Goiânia – Goiás 

Telefone: 3521-1487 (secretaria geral)– FAX: 3521-1190 – 3521-1751 (sala)  

 

Curso: Biotecnologia Código ICB0787 

Ano letivo: 2018 Semestre  1º semestre (5º Período) 

Nome da Disciplina: Cultura de Célula Vegetal  Código 

Início da Disciplina: 13/03/2018 Término da Disciplina: 10/07/2018 

Sala aulas teóricas: Centro de Aulas B sala 201 

Sala aulas práticas: Laboratório Didático de Genética / Laboratório de Cultura de Tecidos Vegetais 

Carga horária total: 32h 

Carga horária teórica: 16h Carga horária prática: 16h 

Professor coordenador: Prof. Sérgio Tadeu Sibov 

Professores colaboradores: 

Natureza da Disciplina (Obrigatória/Optativa): Obrigatória 

EMENTA 

Histórico da cultura de tecidos. Meios nutritivos. Métodos de esterilização e desinfestação. 
Diferentes técnicas de cultivo de tecidos vegetais in vitro. Cultura de meristemas. 
Embriogênese somática. Cultura de calos. Obtenção de protoplastos e células vegetais em 
suspensão. Resgate de embriões. Aplicações da cultura de tecidos. Variação somaclonal e 
seleção in vitro. Engenharia genética e métodos de transformação. Produção de metabólitos 
secundários.  

 

 

OBJETIVO GERAL 

 

Entender o mecanismo da totipotência celular das células vegetais e compreender como esta 

capacidade pode ser manipulada pelas diferentes técnicas de cultura de tecidos vegetais e suas 

aplicações na propagação e melhoramento de plantas. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Reconhecer a Cultura de Tecidos Vegetais como ferramenta básica para pesquisas em outras 

áreas da Biologia. 

 

 Entender como concentrações de reguladores de crescimento, tipos de meios de cultura e 

condições físicas como tamanho e tipo de frascos, intensidade luminosa e temperatura atuam 

na resposta de tecidos vegetais em condições assépticas e in vitro. 

 

 Formar uma visão integrada dos fundamentos fisiológicos e genéticos envolvidos na resposta 

de tecidos vegetais em condições de cultivo in vitro. 

 

 Compreender os procedimentos e regras para o trabalho em laboratório, no uso correto de 

equipamentos e no descarte apropriado dos resíduos gerados. 

 

 Desenvolver uma análise crítica sobre a manipulação de seres vivos e seu uso no 

melhoramento genético. 
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METODOLOGIA 

 

 Aulas expositivas com uso de projetor multimídia. 

 Uso do quadro negro. 

 Trabalhos em grupo. 

 Estudos dirigidos previamente preparados. 

 Práticas dos principais conceitos abordados em aula. 

 Práticas no Laboratório de Cultura de Tecidos Vegetais do ICB/UFG. 

 

AVALIAÇÃO 

 

Avaliações e Apresentação de Seminários: notas de 0 a 10 

As provas serão entregues aos alunos após discussão da correção em sala de aula. 

ANEXO I – modelo de avaliação do seminário. 

ANEXO II – modelo de resumo. 

 

Cálculo Média Final:  

[( Nota 1ª Avaliação) +  (Nota 2ª Avaliação) + (Nota Seminário)] / 3 

 

Aprovação:  

1º ) Média Final  ≥  6,0 e 2º ) Frequência  ≥  75% 

 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

Livros: 
1. HAUSMAN, R., COOPER, G. M. A célula uma abordagem molecular. 3. ed. Porto 

Alegre: ArtMed, 2007 
2. LORENZI, H. Árvores brasileiras: manual de cultivo de plantas arbóreas nativas do 

Brasil. 4. ed. Nova Odessa: Instituto Plantarum de Estudos da Flora, 2002.   3 
3. SCHULZ, V. Fitoterapia racional: um guia de fitoterapia para as ciências da saúde. 4. 

ed. Barueri: Manole, 2002.  

 

BIBLIOGRAFIA ADICIONAL 

 

 
1. AZEVEDO, J.L. Genética de microrganismos. 2. ed. Goiânia: Ed UFG, 2008.  
2. BALLACH, A.A. flora nacional na medicina doméstica. 23. ed. São Paulo: “A Edificação do 
Lari”. 2v.  
3. BEUX, M.R. Atlas de microscopia alimentar: identificação de elementos histológicos 
vegetais. São Paulo: Varela, 1997.  
4. CUNHA, A.P. Plantas e produtos vegetais em cosmética e dermatologia. Lisboa: Fundação 
Calouste Gulbekian, 2004.  
5. GRIEVE, M.A. modern herbal. New York: Dover Publications, 1982.  

 

Periódicos: 

 

In Vitro Cellular & Developmental Biology – Plant 

Physiology and Molecular Biology of Plants 

Plant and Cell Physiology 

Plant Cell Reports 
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Plant Cell, Tissue and Organ Culture 

Plant Growth Regulation 

Plant Science Letter 

 

 

CRONOGRAMA E CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Data/ dia 

semana 

Tipo 

Aula 

(P/T) 

Assunto  Docente 

13/03  T Histórico. Aplicações. Organização do Laboratório. Sibov 

20/03 T Esterilização e assepsia. Sibov 

27/03 T Meios nutritivos.  Sibov 

03/04 T 
Organogênese, Embriogênese. (Material Bibliográfico para o 

Seminário) 
Sibov 

17/04 T 1ª Avaliação Sibov 

24/04 T Cultura de meristemas e Protoplastos. Sibov 

01/05  Feriado – Dia do trabalho  

08/05 T Problemas no cultivo in vitro.  Sibov 

15/05 T Engenharia genética e métodos de transformação. Sibov 

22/05 T  Processos industriais. (Entrega do Resumo* / 1ª Apresentação) Sibov 

29/05 T 2ª Avaliação Sibov 

05/06 P Preparo: explants/meios (GA e GB) / Genética (GC e GD) Sibov 

12/06 P Preparo: explants/meios (GC e GD) / Genética (GA e GB) Sibov 

19/06 P Fluxo laminar (GA e GB) / Genética (GC e GD)  Sibov 

26/06 P Fluxo laminar (GC e GD) / Genética (GA e GB) Sibov 

03/07 P Substratos e aclimatização. Sibov 

10/07 P Seminários Sibov 

Obs.: 
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ANEXO I - Ficha de Avaliação / Seminários 

 

Ficha de Avaliação / Seminários Data: ______/_______/_______ 

  
 

     Avaliador:               

Grupo:               

Título:               

Início:  _____h:_____min.         Final:  _____h:_____min.         Total: _____min. 

Avaliações (  1-Ruim ;   2-Regular ;   3-Bom ;   4-Muito Bom  ) 

        Slides: 
 

Observações: 

  
 

     Tamanho fonte:  [       ]             

Contraste de cores:  [       ]             

Quantidade de texto:  [       ]             

Ilustrações:  [       ]             

Redação:  [       ]             

Autorias diversas:  [       ]             

Preparo geral:  [       ]             

  
 

     Apresentação: 

 

Observações: 

  
 

     Sumário X Apresentação:  [       ]             

Sequência:  [       ]             

Tranquilidade:  [       ]             

Domínio do assunto:  [       ]             

Nível técnico:  [       ]             

Postura:  [       ]             

Dicção/tom de voz:  [       ]             

Tempo total:  [       ]             

Segurança nas respostas:  [       ]             

  
 

     Observações, comentários, sugestões: 
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ANEXO II – Modelo de Resumo / Seminários 

 

CULTURA DE TECIDOS VEGETAIS - 5º PERÍODO - BIOTECNOLOGIA 

RESUMO SEMINÁRIOS 

 

 

 

CULTIVO DE BROMÉLIAS 

 

As bromélias são plantas essencialmente neotropicais e ocorrem em latitudes tropicais e 

subtropicais das Américas, desde o sul dos Estados Unidos até a região central da Argentina e Chile (entre os 

paralelos 37º N e 44º S), sendo única exceção a espécie Pitcairnia feliciana (A. Chev.) Harms & Midbr., que 

ocorre na África. A família Bromeliaceae é constituída por plantas terrestres, rupícolas, saxícolas e epífitas, 

geralmente herbáceas. Encontram-se plantas de pequeno porte, com alguns centímetros, até de grande porte, 

com aproximadamente 10 metros de altura (Leme & Marigo, 1993; Benzing, 2000; Paula & Silva, 2004). 

O abacaxi (Annanas comosus), o primeiro membro da família a ser explorado, foi levado para a 

Europa quando da segunda viagem de Colombo ao continente americano, despertando interesse no Velho 

Mundo, pelo seu sabor agradável. A primeira bromélia cultivada como planta ornamental foi Gusmania 

lingulata, em 1776, abrindo caminho para a exploração de outras espécies (Benzing, 1980).  

No Brasil, o interesse por Bromélias iniciou-se na década de 70, no Rio de Janeiro, graças aos 

trabalhos do renomado paisagista Burle Marx, seguindo-se os outros Estados (Coffani-Nunes, 1997; Paula & 

Silva, 2004). Com isso, acentuou-se o processo de extrativismo, dando-se início à produção comercial, que 

ainda é insuficiente para atender à demanda desse mercado emergente. 

 O cultivo de bromélias é relativamente simples, bastando para isso a adequação da luminosidade, 

umidade e substrato requeridos por cada espécie. O principal componente do substrato deve ser de difícil 

decomposição e favorecer boa drenagem. A propagação vegetativa é o método mais rápido de se obter 

plantas adultas e idênticas à planta mãe. Após sua excisão, a muda deve ser submetida à cicatrização à 

sombra, para posterior plantio no local definitivo. A propagação por sementes é feita em sementeira, que 

deve ser mantida sempre úmida e, após as plantas atingirem 2 cm de altura, estas devem ser 

individualizadas. Quando atingirem 5 cm, as plantas são transplantadas para o local definitivo. A propagação 

in vitro permite a produção de grande quantidade de mudas em menor tempo, com sanidade e qualidade 

superior. 

O Brasil é detentor da maior diversidade de espécies de bromélias e só recentemente começou a 

desenvolver uma produção comercial (Paula & Silva, 2004). As bromélias do Cerrado com potencial para 

uso ornamental ainda não foram exploradas (Carneiro, 2002). Para isso, fazem-se necessárias pesquisas com 

o objetivo de conhecer sua biologia e fenologia, para o desenvolvimento de técnicas de propagação, tanto 

para repovoamento de áreas devastadas quanto para comercialização, inclusive com a produção de híbridos.  

 

_________________________________________________________________________________ 
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