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Resumo 

A flor de cardo (Cynara cardunculus L.) é utilizada como agente coagulante na 
produção tradicional de queijo. As necessidades atuais em flor e o potencial de 
crescimento futuro perspetiva a necessidade da propagação de genótipos específicos 
para a produção de plantas em larga escala. No entanto a propagação vegetativa tem 
revelado uma reduzida taxa de sucesso. Assim a germinação de sementes in vitro e a 
produção de plantas selecionadas pode ser uma técnica com interesse. Com este 
trabalho pretendemos comparar diferentes métodos de desinfecção de explant e verificar 
a metodologia mais adequada. Como explant usamos gomos axilares e sementes obtidas 
no campo de ensaio da ESAV. Utilizamos os métodos de desinfecção adptados de 
Iapichino (2013) (método A) e Boullani et at. (2012) (método B). A diferença nestes 
métodos de desinfecção é que o segundo método (B), para além do hipoclorito de sódio, 
utiliza também diclorito de mercúrio. O meio de cultura utilizado foi o MS (Murashige 
& Skoog, 1962) suplementado com 30g L-1 de sacarose, 7g L-1 de agar-agar e 2ml de 
Benzilamida-purina. Como resultado verificamos que o método de desinfecção B 
apresentou uma maior eficácia com uma taxa de sucesso de 100%. Os melhores 
resultados foram obtidos quando utilizámos sementes como explants. 

 
Palavras-chave: Cultura in vitro, cardo, Cynara cardunculus L., método de 
desinfecção. 

 
Abstract 

Evaluation of the efficacy of different methods of disinfection in explants of 
thistle (Cynara cardunculus L.). 

The cardoon flower (Cynara cardunculus L.) is used as a coagulant in traditional 
cheese production. The current needs in bloom and potential for future growth 
perspective the need for the propagation of specific genotypes for the production of 
large-scale plants. However the vegetative propagation has revealed a reduced success 
rate. Thus seed germination in vitro and the production of selected plants may be a 
technique of interest. With this work we intend to compare different explant disinfection 
methods and verify the most appropriate methodology. As explant we use axillary buds 
and seeds obtained in the ESAV test field. We used two disinfection methods adapted 
from Iapichino (2013) (method A) and Boullani et at. (2012) (method B). The 
difference in these disinfection methods is that the second method (B), beyond to 
sodium hypochlorite, also uses mercury dichloride. The culture medium used was MS 
(Murashige & Skoog, 1962) supplemented with 30g L-1 sucrose, 7g L-1 agar-agar and 
2ml Benzylamide-purine. As a result we found that the disinfection method B showed a 
greater efficiency with a success rate of 100%. The best results were obtained when 
using seeds as explants. 
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Introdução 

O cardo (Cynara cardunculus L.), é uma espécie hemicriptófita, nativa da região 
mediterrânica que inclui a alcachofra (var. scolymus (L.) Fiori), o cardo cultivado (var. 
altilis DC) e o cardo silvestre [var. sylvestris (Lamk) Fiori]. Sendo uma espécie 
alogâmica apresenta uma elevada heterozigocidade e diversidade morfológica, 
bioquímica e genética (Portis et al., 2005; Scaglione et al., 2009). 

O cardo é uma espécie multifunctional com uma elevada diversidade de 
aplicações (Fernández et al., 2006; Lanteri e Portis, 2008) que pode ajudar a preservar 
sistemas agrícolas com efeitos positivos no ambiente através da gestão de água e 
controlo da erosão do solo (Grammelis et al., 2008). As flores do cardo são usadas 
tradicionalmente na região mediterrânica, como agente coagulante obrigatório para a 
produção de queijos artesanais com Denominação de Origem Protegida (DOP) (Roseiro 
et al., 2003; Silva e Malcata, 2005), apresentando um elevado potencial de crescimento 
no futuro. 

A flor de cardo confere aos queijos características específicas em termos de 
textura e aromas, largamente apreciadas (Rosa & Lidon, 2004). Actualmente a 
propagação vegetativa de Cynara cardunculus L. revela uma reduzida taxa de sucesso 
(Cavallaro et al., 2004). 

A utilização de sementes para propagação de certos genótipos não asseguram o 
mesmo padrão genotípico e bioquímico. Deste modo, a propagação in vitro deve ser 
introduzida para produzir em larga escala, genótipos selecionados de cardo com 
características morfológicas e bioquímicas específicas. Ao realizarmos este trabalho 
pretendemos comparar diferentes métodos de desinfecção de explants e verificar a 
melhor metodologia, assim como verificar qual o tipo de explant em que obtemos uma 
maior taxa de sucesso. 

 
Material e métodos 

Como explant utilizamos rebentos axilares e sementes de cardo obtidos de 
plantas do campo experimental da ESAV. Nas sementes de cardo foram realizados dois 
procedimentos. Num primeiro foram utilizadas sementes intactas e num segundo grupo 
foram retirados os tegumentos das sementes após realização do processo de desinfecção. 

Relativamente aos métodos de esterilização utilizamos o método adaptado de 
Iapichino (2013) (método A) em que se lavou o explant com água corrente durante 15 
minutos. De seguida foram imersos numa solução de hipoclorito de sódio (1,05%) com 
20 gotas de Tween-20 durante 20 minutos. Posteriormente foram lavados, 3 vezes, com 
uma solução aquosa estéril de ácido cítrico e ácido ascórbico (100 mg/L), de modo a 
evitar escurecimento do explant. No método adaptado de Boullani et at. (2012) 
colocaram-se os explants numa solução de diclorito de mercúrio (0.5%) durante 5 
minutos. De seguida os explants foram imersos numa solução de hipoclorito de sódio 
(1,%) com 20 gotas de Tween-20 durante 15 minutos. No final os explants foram 
lavados, 3 vezes, com água destilada estéril. 

O meio de cultura utilizado foi o MS (Murashige & Skoog, 1962) suplementado 
com 30 g L-1 de sacarose, 7 g L-1 de agar-agar e 2ml de Benzilamida-purina, sendo o pH 
ajustado para 5,6 ± 0,1. Após a realização do meio de cultura este foi esterilizado na 
autoclave a 121°C durante 20 min. 

As culturas foram incubadas a 25±1°C com um fotoperíodo de 16 h de luz. 
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Resultados e discussão 
Na figura 1 podemos observar a taxa de sucesso obtida com os dois métodos de 

desinfecção do explant quando utilizamos rebentos axilares como explant, onde o 
método adaptado de Iapichino (2013) não foi efectivo e com o qual não obtivemos 
qualquer taxa de sucesso. 

Com relação a taxa de sucesso obtida com os dois métodos de desinfecção 
quando utilizamos sementes como explant, observamos que o método adaptado de 
Boullani et at. (2012) apresentou uma elevada taxa de sucesso (100%) nas sementes 
(Figura 2). Quando comparamos sementes intactas com sementes em que foi retirado o 
tegumento não observamos diferenças significativas, tendo sido obtida uma elevada 
taxa de sucesso nas duas situações usando o método adaptado de Boullani et at. (2012).  

A figura 3 consta a comparação dos dois explants utilizados para o método de 
desinfecção adaptado de Iapichino (2013). Registamos que foi mais fácil instalar in 
vitro as sementes, uma vez que os rebentos axilares começavam a escurecer passado 
pouco tempo após serem instalados. No entanto temos que ter em atenção que ao 
instalarmos in vitro sementes temos que confirmar se estas asseguraram os mesmos 
padrões fenotípicos e bioquímicos dos genótipos que pretendemos. 

 
Conclusões 

Com este estudo pretendemos de uma forma preliminar avaliarmos qual o 
método no qual obtemos uma maior taxa de sucesso para desenvolvermos o 
estabelecimento de plantas de cardo in vitro. Deste modo obtivemos uma maior taxa de 
sucesso na instalação de sementes comparativamente com rebentos axilares. O método 
de desinfecção em que obtivemos taxas de sucesso mais elevadas foi o método adaptado 
de Boullani et at. (2012), que utiliza diclorito de mercúrio. Para garantirmos em 
absoluto o genótipo e a bioquímica que pretendemos temos que continuar a melhorar a 
técnica de desinfeção de explants a partir de gomos axilares ou outras partes vegetativas 
das plantas. Contudo, o estabelecimento a partir de sementes constitui um bom princípio 
para a obtenção de sucesso nas fases seguintes. 
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Figura 1 - Taxa de sucesso obtida com os dois métodos de desinfecção do explant de 
rebentos axilares. 
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Figura 2 - Taxa de sucesso obtida com os dois métodos de desinfecção do explant de 
sementes. 

 

 
Figura 3 - Taxa de sucesso obtida com o método de desinfecção do explant adaptado de 
Boullani et al. (2012) para os dois explants. 




