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Como tudo começou ? 

Schleiden & Schwann (1838,1839) 

Teoria celular ‐ Totipotencialidade 

"any cell can be separated from 

 the plant and continue to grow. Thus, entire 

plants may consist of cells whose capacity for 

 independent life can be clearly 

demonstrated......" 

   Totipotência – tecidos vegetais 



Dra Monique Inês Segeren 

Laboratório de cultura de tecidos 

• Potes plásticos 

• Automação 

• Iluminação natural consorciada com artifical 

•Técnicas de micropropagação exclusivas 



BIOTECNOLOGIA 
 

-CULTIVO IN VITRO 

-MICROPROPAGAÇÃO 

-TÉCNICAS MOLECULARES 

-BIOLOGIA MOLECULAR 

-TRANSFORMAÇÃO GENÉTICA 

  

GERMOPLASMA 

MICROPROPAGAÇÃO 

CONSERVAÇÃO 

GERMOPLASMA 

 BIOTECNOLOGIA 
Multiplicação 

em biorreatores 

de mudas 

provenientes de 

MELHORAMENTO 

GENÉTICO 

 



Produtor 
Melhorista 

         (Nova variedade) 

Micro empresas – estimado - 60 

empresas empregam de 1 a 49, ou seja, uma  média de 25 

pessoas cada, totalizando 5.625 postos;  

 

        Grandes empresas – SBW –

Syngenta                      Cannavialis  

  

         

  

LABORATÓRIOS DE CULTURA DE TECIDOS 

                      (no Brasil)  

Novas estratégias – detecção de nichos 

ProClone -Biorreator desenvolvido com apoio FAPESP 



Melhorista 

Laboratório de 

CT Nacional 

 Estufas de 

aclimatação 

 
Campos de produção de     

matrizes 

 

 

Mercado 

Controle  

da Cadeia 

? 

 Cadeia produtiva 



ProClone 

• Equipe técnica altamente especializada  

• Patente exclusiva de maquinas de automação 

• Estufas em área agrícolas para melhoramento 

genético  área de 7 ha. 

• Convênios e Parcerias 



Micropropagação 

• Tecnologia de ponta e ferramenta para 

melhoramento e limpeza clonal 

• Permite aumentar confiabilidade e 

produtividade 

• Cada vez mais utilizada em 

determinados grupos de plantas e 

frutas 

• Poucas pessoas dominam quando se 

trata de escala industrial 



Rendimento : 1 x 4 Rendimento : 1 x 50 Matriz 



Tecnologia 
 

• Otimização do processo produtivo: 
– Pioneira em adaptar potes plásticos esterilizados a frio (plasma) 

– Adequação de meio de cultura para cada grupo de plantas 

– Equipamento de produção de meio de cultura adaptado e 
distribuição automática 

 

• Validação do produto e padronização: 
– Teste de qualidade: livre de vírus Credenciamento no Ministério 

da Agricultura 

 

 



Plantas melhoradas genéticamente – 

 processo de micropropagação 





Parceiros X escalonamento mudas 

• Torna se viável com 

integração de toda 

cadeia produtiva 

laboratório 

Estufas aclimatação 

Matrizes a serem transferidas 

  ao campo 





moniqueproclone@gmail.com 
19 3802-1787 
Holambra/SP 

 

             Obrigado! 


