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Resumo 

A uva de mesa branca portuguesa Dona Maria possui características organoléticas 

que a tornam particularmente competitiva com as uvas de mesa com sementes 

mundialmente conhecidas. Acresce que os resultados de análises preliminares do seu teor 

de resveratrol permitem considerar as suas uvas como um alimento funcional natural, de 

fácil consumo e distribuição. Isto pode alargar os benefícios do resveratrol a mais 

consumidores, de forma natural e sem os riscos associados ao consumo de álcool, através 

da promoção do consumo das suas uvas e do aumento do teor deste antioxidante. Este 

pode ser conseguido pelo aumento do número de cópias do gene da stilbene sintase, por 

engenharia genética ou por duplicação cromossómica. 
A produção de plantas poliploides é um processo comum no melhoramento de 

plantas, sendo inúmeros os exemplos de poliploidia em espécies de elevado valor 

económico. O processo assenta, geralmente, no tratamento com colchicina, um inibidor 

da formação do fuso acromático que impede a divisão nuclear e celular. No final dos anos 

70, o tratamento foi alargado a plantas cultivadas in vitro, o que alargou a produção 

artificial de poliploides a numerosas espécies vegetais. Neste trabalho, a duplicação 

cromossómica foi realizada através do tratamento com colchicina (combinando 3 

concentrações e 3 períodos de tratamento) de explantes de Dona Maria cultivados in vitro 

(por microestacaria e embriogénese somática induzida em anteras e gineceus). A 

confirmação indireta da duplicação cromossómica foi realizada por HPLC, através da 

análise do teor de resveratrol produzido pelas plântulas obtidas pelos 2 processos. 
 

Palavras-chave: resveratrol, duplicação cromossómica, colchicina, HPLC-DAD/UV- 

-Vis. 

 

Abstract 

Dona Maria: a Portuguese table grape for health promotion 

The Portuguese white table variety Dona Maria has organoleptic characteristics 

that make it particularly competitive with world-famous table grapes with seeds. 
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In addition, the results of preliminary analyses of their resveratrol content allow 

them to consider their grapes as a natural, easily consumed and distributed functional 

food. This can extend the benefits of resveratrol to more consumers, naturally and without 

the risks associated with alcohol consumption, by promoting the consumption of their 

grapes and increasing the content of this antioxidant. This can be achieved by increasing 

the number of copies of the stilbene synthase gene by genetic engineering or by 

chromosomal duplication. 

The production of polyploid plants is a common process in plant breeding, with 

numerous examples of polyploidy in species of high economic value. The process usually 

relies on treatment with colchicine, an inhibitor of achromatic spindle formation that 

prevents nuclear and cell division. In the late 1970s, the treatment was successfully 

extended to plants grown in vitro which expanded the artificial production of polyploids 

to numerous plant species. In this work, chromosomal duplication was performed by 

treatment with colchicine (combining 3 concentrations and 3 treatment periods) of Dona 

Maria explants cultured in vitro (by microcutting and somatic embryogenesis induction 

on anthers and gynoecia). The indirect confirmation of the chromosomal duplication was 

performed by HPLC, through the analysis of the content of resveratrol produced by the 

plantlets obtained by the 2 processes. 

 

Keywords: resveratrol, biotechnology, chromosomal duplication, HPLC-DAD/UV-Vis. 
 

Introdução 

Portugal tem importado uvas de mesa, com ou sem sementes, e plantado grandes 

áreas dessas cultivares, em detrimento da promoção de cultivares autóctones de grande 

qualidade, como é o caso da Dona Maria. Esta cultivar de uvas de mesa branca, resultante 

do cruzamento de Moscatel de Setúbal e Rosaki (Carneiro, 1983) possui cachos grandes 

e com compacidade média, com bagos muito grandes e longos, pesados e elípticos, com 

uma película espessa e verde amarelada, apresentando polpa crocante, incolor e sabor a 

moscatel (Rocha et al., s/d). As suas características ampelográficas e organoléticas 

tornam-na particularmente competitiva com outras uvas de mesa com sementes 

mundialmente conhecidas, assim como as suas características agronómicas, mesmo em 

climas desfavoráveis à cultura, como o do trópico semiárido brasileiro (Albuquerque, 

1999). Análises preliminares, por HPLC, compararam as folhas das cultivares Dona 

Maria (branca) e Touriga Nacional (tinta), mostrando um teor de resveratrol sem 

diferenças estatisticamente significativas (Lopes, 2009). Oliveira (2010) também 

identificou, por HPLC, teores de resveratrol relevantes nas películas e grainhas da Dona 

Maria. Estes estudos permitem colocar a uva de mesa Dona Maria num patamar ainda 

mais elevado de qualidade, permitindo alargar os benefícios do resveratrol a mais 

consumidores, de forma natural e sem os riscos associados ao consumo de álcool, através 

da promoção do consumo das uvas, de fácil consumo e distribuição. 

O resveratrol, conhecido por estar presente nas uvas e no vinho de castas tintas e 

por variados efeitos benéficos na saúde (Creasy & Creasy, 1998; Nassiri-Asl & 
Hosseinzade, 2016; Biais et al., 2017), é um composto secundário do grupo dos stilbenos, 

não flavonóide. É sintetizado numa cascata de reações tendo a fenilalanina como ponto 

de partida, através da ação da enzima stilbene sintase. Alguns estudos já tinham revelado 

resveratrol em castas brancas (Kammerer et al., 2004), mesmo em quantidades superiores 

aos das castas tintas (Esna-Ashari et al., 2008). O aumento desse teor pode ser conseguido 

pelo aumento do número de cópias do gene da stilbene sintase, por engenharia genética 

ou por duplicação cromossómica. 
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A engenharia genética é uma ferramenta para inserir genes específicos em 

genótipos de interesse, mas esta abordagem tem sido objeto de controvérsia na opinião 

pública, devido à utilização de genes estranhos às espécies alvo. A sequenciação do 

genoma da videira (Jaillon et al., 2007; Velasco et al., 2007) veio permitir a utilização de 

uma nova abordagem, com o mesmo processo de transferência de genes, mas utilizando 

apenas genes nativos da videira (Dhekney et al., 2011). Contudo, uma interação complexa 

de fatores requer a necessidade de protocolos específicos para cada cultivar: ainda em 

implementação, o processo de transferência de genes para culturas embriogénicas de 

Dona Maria e a estratégia de seleção escolhida permitiram já a obtenção de plantas 

regeneradas expressando o gene repórter inserido (Oliveira, 2017). 

A duplicação cromossómica é um processo natural de poliploidia que leva à 

duplicação de todos os genes de uma espécie, tendo as primeiras uvas tetraploides sido 

descritas na Califórnia em 1914 (Olmo, 1952). O sucesso na aplicação de técnicas de 

cultura in vitro na indução de poliploidia (Murashige & Nakano, 1966) permitiu melhorar 

a eficiência do processo e, no caso da videira, ultrapassar dificuldades na poliploidização 

de diversos genótipos, seja com a aplicação de agentes antimitóticos (Notsuka et al., 

2000; Sinski et al., 2013; Acanda et al., 2015) seja na sua ausência (Acanda et al., 2013).  

O objetivo deste trabalho foi a indução do aumento da produção de resveratrol na 

cultivar Dona Maria, através do tratamento in vitro de microestacas e explantes florais 

com colchicina. 
 

Material e métodos 

O material vegetativo e as inflorescências imaturas de Dona Maria foram colhidas 

na Coleção Ampelográfica da UTAD, na quinta Sra. de Lurdes, Vila Real. 

A micropropagação foi feita por microestacaria utilizando meio de cultura 

Murashige & Skoog (1962) (MS), sem reguladores de crescimento, com sacarose 1,5 % 

e agar 0,7%, após desinfeção dos segmentos nodais. A desinfeção das inflorescências 

imaturas e a cultura das anteras e gineceus foi realizada segundo Pinto-Sintra (2007). 

A duplicação cromossómica utilizando microestacas foi feita por imersão da base 

das microestacas em meio líquido com a formulação de Nitsch & Nitsch (1969) (NN), 

sem reguladores de crescimento, com colchicina (0,05, 0,10 e 0,15 %) durante 12, 24 ou 

48 h, e um controlo sem tratamento, seguida da repicagem para meio MS0 sólido. O 

tratamento simultâneo com a indução de embriogénese somática em anteras e gineceus 

foi efetuado com a adição de colchicina ao meio de cultura CIM3 (Pinto-Sintra, 2007) 

Cultivaram-se 6 lotes, cada um constituído por um controlo e 9 placas de cada tratamento, 

correspondente à combinação de 3 concentrações de colchicina (0,05, 0,10 e 0,15 %) com 

3 períodos de tratamento (24 h, 48 h e 96 h). Após o tratamento, o material foi transferido 

para meio CIM3 e mantido, durante 4 semanas, às escuras, a 28oC, para indução da 

embriogénese. Os restantes passos realizaram-se segundo Pinto-Sintra (2007). 

Para a determinação do teor médio em resveratrol, utilizou-se o sistema de HPLC-

DAD/UV-Vis, no qual extratos obtidos a partir das amostras por uma extração sólido 

líquido em metanol 80% (70ºC, 15 minutos e agitação) foram injetados num sistema 

equipado com uma coluna C18 (250 x 4.6 mm 5 µm) e uma fase móvel constituída por 

água ultrapura com 1% de ácido trifluoroacético (TFA) (solvente A) e acetonitrilo com 

1% de TFA (solvente B), um fluxo de 1 ml min-1 e um volume de injeção de 10 µl. O 

resveratrol foi identificado a um comprimento de onda de 306 nm. Foram analisadas 

amostras de folhas de plântulas de Dona Maria resultantes do material obtido in vitro (3 

extrações por amostra). Paralelamente, foi recolhido material de campo (folhas e bagos 

previamente separados em películas, polpas e grainhas) para quantificar a produção de 
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resveratrol e servir como controlo ao material cultivado in vitro. Foi recolhido material 

idêntico da casta Touriga Nacional (tinta), para comparação com Dona Maria. Foram 

preparados 2 lotes de todas as amostras para análise do material sem e com indução de 

luz UV (265 nm), durante 5 minutos (Jeandet et al., 1991; Triska & Houska, 2012). 

 

Resultados e discussão 

A micropropagação de Dona Maria, a partir de material de campo decorreu sem 

dificuldades (fig. 1 A-D). O tratamento com colchicina parece ter afetado o 

desenvolvimento e sobrevivência das microestacas (quadro 1), mas a maioria das 10 

plântulas analisadas mostram um teor aumentado de resveratrol (fig. 2) 

comparativamente aos valores apresentados pelo material de campo de Dona Maria 

(Gonçalves, 2017). O tratamento 0,15%|48h permitiu a obtenção de um teor de resveratrol 

bastante elevado, pelo que a planta se encontra em micropropagação para se verificar se 

essa produção persiste, in vitro e/ou no material aclimatizado. O resveratrol produzido 

pelo material de controlo in vitro, não submetido a indução com UV, poderá ter sido 

resultado de stress provocado pelas condições in vitro, já que as folhas de campo não 

induzidas com UV não apresentaram nenhum teor de resveratrol (3 amostras).  

Os resultados da indução simultânea de duplicação e embriogénese somática 

(Gonçalves, 2017) evidenciam uma forte recalcitrância dos explantes à embriogénese 

(quadro 2). A indução simultânea poderá ter contribuído para uma menor resposta do 

material devido ao efeito da colchicina, per si, ou pelo efeito adicional do DMSO 

(citotóxico) utilizado na sua dissolução. Acanda et al. (2015), utilizando outras 

concentrações (0, 0.1, 0.2 e 0.4 %) durante 24 h em suspensões embriogénicas de videira, 

verificaram um significativo decréscimo na sobrevivência e potencial embriogénico. 

Contudo, e ao contrário do verificado com as microestacas, as culturas embriogénicas 

apresentaram calogénese típica em todos os tratamentos, apresentando o tratamento 

0,15%|48h a melhor resposta de embriogénese, com 15 plântulas obtidas. A análise do 

teor de resveratrol mostrou não serem necessárias concentrações elevadas de colchicina 

ou tratamento prolongado para se obterem aumentos significativos (fig. 2), pois o material 

embriogénico apresenta resultados no mínimo 5 vezes superiores ao controle com folhas 

de campo. No quadro 2, é referida a análise de uma plântula do controle (não tratado com 

colchicina) mas problemas técnicos durante o processamento da amostra conduziram a 

que não fosse detetado qualquer resveratrol. Este resultado era essencial para clarificar a 

origem do resveratrol: se devida à presença da colchicina ou apenas devido a duplicação 

resultante de divisões irregulares durante o estado de calo embriogénico, situação descrita 

em videira por diversos autores (Acanda et al., 2013). 

 

Conclusões 
A uva de mesa Dona Maria é uma cultivar de grande qualidade, potencialmente 

competitiva com outras uvas de mesa com sementes mundialmente conhecidas, e que 

necessita de ser valorizada e reconhecida. O presente trabalho permitiu demonstrar as 

potencialidades da duplicação cromossómica in vitro com colchicina no melhoramento 

desta uva de mesa. A análise do material de campo (Dona Maria e Touriga Nacional) 

permitiu evidenciar que a película dos bagos de Dona Maria produz resveratrol, com teor 

superior ao da casta tinta analisada e que diversos tratamentos com colchicina in vitro 

conduziram a teores superiores nas folhas. Estes resultados permitem especular sobre a 

possibilidade de poderem ocorrer aumentos de resveratrol nas películas de uvas que 

venham a ser obtidas por esta via. 
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Quadro 1 - Comportamento das microestacas submetidas a tratamento in vitro com 

colchicina (Gonçalves, 2017).  
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Colchicina 

(%) 

Duração 

(h) 

0 0 20 25 (5) 25 (5) 50 (10) 30 (3) 1 

0,05 12 20 0 20 (4) 80 (16) 50 (10) 5 

0,05 24 20 0 70 (14) 30 (6) 40 (8) 3 

0,05 48 20 0 90 (18) 10 (2) 5 (1) 1 

0,1 12 20 0 40 (8) 60 (12) 30 (6) 6 

0,1 24 20 0 95 (19) 5 (1) 0 1 

0,1 48 20 3 85 (17) 0 0 0 

0,15 12 20 0 80 (16) 20 (4) 0 1 

0,15 24 20 0 85 (17) 15 (3) 5 (1) 1 

0,15 48 20 10 (2) 85 (17) 5 (1) 5 (1) 1 

*Relativamente ao número de microestacas abrolhadas. 
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Quadro 2 - Respostas dos explantes cultivados à indução simultânea de embriogénese 

somática e duplicação cromossómica em Dona Maria (Gonçalves, 2017). 

Tratamento   
Nº de 

explantes 

Produção de 

calos (%)1 

Embriogé- 

nese (%)2 

Plântulas 

produzidas 
Plântulas 

analisadas 

por HPLC 
Colchicina 

(%) 

Duração 

(h) 
  G3  A4 G3  A4 G3  A4 G3  A4 

0 0   30 150 56,7 23,3 6,7 0 1 0 1 

0,05 24   30 150 60,0 32,7 33,3 3,3 6 0 2 

0,05 48   30 150 3,3 27,3 0 0 0 0 0 

0,05 96   30 150 50,0 34,7 16,7 0 0 0 0 

0,1 24   30 150 26,7 28,0 0 0 0 0 0 

0,1 48   30 150 26,7 36,0 16,7 3,3 3 0 1 

0,1 96   30 150 6,7 37,3 0 0 0 0 0 

0,15 24   30 150 10,0 8,0 0 0 0 0 0 

0,15 48   30 150 66,7 30,0 66,7 6,7 15 0 3 

0,15 96   30 150 13,3 29,3 0 0 0 0 0 

Total    300 1500 32,0 28,7 14,0 0,1 25 0  
1 Média de explantes que evidenciaram calogénese após 4 semanas no meio de indução; 
2 média de explantes que evidenciaram embriogénese somática após 12 semanas de 

cultura (4+8); 3 gineceus; 4 anteras. 

 

 

 

Figura 1 - Cultura in vitro de Dona Maria. A-D. Micropropagação por microestacaria: 

a) desinfeção das microestacas; b) microestaca após cultura; c) plântula desenvolvida a 

partir de microestaca; d) plântulas desenvolvidas a partir da subcultura de uma plântula. 

E-J. Indução de embriogénese somática: e) aspeto das anteras e gineceus, após 2 semanas 

de cultura; (f) calogénese em gineceu; (g) calogénese no filete de um estame; (h) 

diferenciação de embriões e calos embriogénicos; j) estado mais avançado das culturas, 

com extensa produção de embriões somáticos (estruturas brancas); l) regeneração de 

plantas por conversão de embriões somáticos em meio sem reguladores de plantas. 
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Figura 2 – Valores médios da produção de resveratrol (µg.g-1 peso seco) nas folhas de 

plântulas oriundas de microestacas. Os resultados do material de campo de Dona Maria e 

Touriga Nacional (padrão de comparação) estão representados no gráfico sobreposto 

(Gonçalves, 2017). 
 

Figura 3 - Valores médios da produção de resveratrol (µg.g-1 peso seco) nas folhas de 

plântulas oriundas de embriogénese somática, bem como do material de campo de Dona 

Maria e Touriga Nacional que constituem o padrão de comparação (Gonçalves, 2017).  


