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Resumo 
A adaptação da videira às alterações climáticas pode incluir o crescimento de 

variedades com maior resistência aos stresses térmico e hídrico e uma maior tolerância a 
novas doenças e pragas. A manutenção da biodiversidade natural da videira é, desta 
forma, fulcral para manter a diversidade genética necessária para fazer face aos desafios 
da viticultura moderna.  

Dadas as dificuldades inerentes às características biológicas da videira e ao 
elevado número de genótipos conhecidos e por identificar, a sua manutenção em 
colecções vivas é bastante cara, sendo ainda susceptível aos riscos resultantes de stresses 
bióticos e abióticos. Os métodos de propagação in vitro, associados a diferentes 
modalidades térmicas, são componentes fundamentais para a manutenção dos recursos 
genéticos das plantas, oferecendo enormes potencialidades na manutenção da 
biodiversidade da videira. 

Para implementar sistemas de conservação in vitro adaptados aos genótipos 
portugueses de videira, iniciou-se o estabelecimento in vitro de material de várias castas 
minoritárias seguindo duas metodologias: a microestacaria, a partir de segmentos nodais, 
e a indução de embriogénese somática em anteras e gineceus, retirados de inflorescências 
imaturas. Apesar de haver diferenças na resposta das castas Cornifesto, Malvasia Preta e 
Preto Martinho, existem já plântulas desenvolvidas em assepsia, bem como culturas 
embriogénicas, embriões somáticos e, nalguns casos, plântulas regeneradas a partir da 
conversão de embriões somáticos.  

Sendo a primeira vez que estas castas são utilizadas, e com sucesso, os resultados 
são promissores face a outras castas mais utilizadas e conhecidas, onde os resultados 
positivos têm sido muito incipientes (Touriga Nacional) ou nulos (Touriga Franca, por 
exemplo). 

 
Palavras-chave: biodiversidade, conservação in vitro, calos embriogénicos, embriões 
somáticos, regeneração de plantas. 
 
Abstract 
Role of in vitro culture in the preservation of biodiversity: microcutting and 
induction of somatic embryogenesis in minority grape varieties 
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The adaptation of the grapevine to climate change may include the growth of varieties 
with greater resistance to thermal and water stresses and a greater tolerance to new 
diseases and pests. Maintaining the natural biodiversity of the grapevine is thus central to 
maintaining the genetic diversity needed to meet the challenges of modern viticulture. 
Portugal boasts a very rich heritage, including a broad range of ancient or uncultivated 
vines. These are at risk of disappearing, even before being characterized and identified, 
impoverishing their genetic background. 
Due to the difficulties inherent in the biological characteristics of the grapevine and the 
high number of known and unidentified genotypes, their maintenance in living collections 
is quite expensive and is still susceptible to the risks resulting from biotic and abiotic 
stresses. In vitro propagation methods, associated to different thermal modalities, are 
fundamental components for the maintenance of the genetic resources of the plants, 
offering enormous potential in the maintenance of the biodiversity of the grapevine. 
In order to implement in vitro conservation systems adapted to the Portuguese grapevine 
genotypes, in vitro establishment of material from several minority castes was started 
following two methodologies: microcutting, collected from nodes harvested at vineyard, 
and the induction of somatic embryogenesis on anthers and gynoecia, taken from 
immature inflorescences also harvested at vineyard. Although there are differences in the 
response of the varieties Cornifesto, Malvasia Preta and Preto Martinho, there are already 
plantlets developed in vitro, as well as embryogenic cultures, somatic embryos and, in 
some cases, seedlings regenerated from the conversion of somatic embryos. 
As the first time these varieties are used, the results are promising in relation to the other 
widely used and known varieties, where the positive results have been very incipient 
(Touriga Nacional) or null (Touriga Franca, for example). 
 
Keywords: biodiversity, in vitro conservation, embryogenic calluses, somatic embryos, 
plant regeneration. 
 
 
Introdução 

O riquíssimo património vitícola português inclui um largo efectivo de videiras 
antigas e/ou não cultivadas, que correm o risco de desaparecer, antes mesmo de serem 
caracterizadas e identificadas, empobrecendo o seu fundo genético. As colecções de 
campo são a abordagem tradicional à conservação de germoplasma ex situ, sendo a única 
existente em Portugal (Cunha et al., 2013). Contudo, esta abordagem requer vastas áreas, 
tem um elevado custo de manutenção, mas o material biológico não está ao abrigo dos 
riscos decorrentes de pragas, doenças ou condições meteorológicas adversas (Pathirana 
et al., 2016). 

Diversos métodos de conservação in vitro, envolvendo ou não criopreservação, 
permitem métodos alternativos de conservação a culturas como a videira mas as 
condições adequadas necessitam de ser aperfeiçoadas experimentalmente. Nos anos 80, 
a microestacaria foi utilizada na manutenção in vitro a baixa temperatura, como processo 
de conservar a variabilidade genética de clones de videira por diversos investigadores 
(Skene & Barlass, 1983; Galzy, 1985; Galzy et al., 1986; Harst-Langenbucher & 
Alleweldt, 1987). A possibilidade de conservar embriões somáticos desidratados abriu 
também novas perspectivas na conservação de germoplasma na videira (Gray, 1989; Gray 
& Compton, 1993). A criopreservação por encapsulação e desidratação de gomos apicais 
de videiras mantidas in vitro foi outro importante contributo para a conservação in vitro 
(Wang et al., 2000), a que se seguiu a sua aplicação a suspensões embriogénicas (Wang 
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et al., 2002) e a criopreservação por encapsulação-vitrificação de suspensões 
embriogénicas (Wang et al., 2004). Jayasankar et al. (2005) desenvolveram um método 
simples e económico, comparado com outras alternativas como a criopreservação, 
baseado na cultura a baixa temperatura de embriões somáticos desidratados: após 42 
meses de conservação, 90% dos embriões somáticos regeneraram plantas. Das et al. 
(2006) utilizaram a encapsulação de embriões somáticos à temperatura ambiente, tendo 
conseguido manter a sua viabilidade até cerca de 90 dias sem subcultura. Muitas variações 
têm sido testadas envolvendo crescimento em meio mínimo, baixa temperatura, 
desidratação, encapsulação, vitrificação e criopreservação, combinados ou não (Ben-
Amar et al., 2013; Faltus et al., 2015; Pathirana et al., 2016, entre outros). Contudo, apesar 
da existência de numerosos registos de regeneração de videiras após criopreservação, 
ainda não existe nenhuma colecção de germoplasma de videira criopreservada, ao 
contrário do que ocorre com outras culturas hortícolas e frutícolas (Pathirana et al., 2016). 

O objectivo deste trabalho foi o estabelecimento in vitro de material de 3 castas 
minoritárias com vista à implementação de sistemas de conservação in vitro adequados a 
esses genótipos. Utilizaram-se duas metodologias: a microestacaria, a partir de segmentos 
nodais, e a indução de embriogénese somática em anteras e gineceus, retirados de 
inflorescências imaturas.  

 
Material e Métodos 

Pâmpanos e inflorescências imaturas (estado fenológico G-H de Baggiolini) 
foram colhidas na Colecção Ampelográfica da UTAD (Cornifesto, Malvasia Preta e 
Touriga Nacional), na Quinta Nossa Senhora de Lurdes, Vila Real, e na Quinta das 
Carvalhas, Pinhão (Malvasia Preta e Preto Martinho). O material foi colhido na segunda 
quinzena de Abril de 2017. 

A desinfecção dos segmentos nodais foi efectuada submetendo o material a uma 
passagem rápida por etanol a 70% (1 minuto), seguida da imersão em solução diluída de 
lixivia (20%) com 2-3 gotas de Tween 20 (cerca de 45 minutos) e 3-4 passagens com 
água esterilizada. A cultura das microestacas com 1 nó foi realizada em meio MS 
(Murashige & Skoog, 1962) sem reguladores de crescimento, suplementado com 15 g L-

1 de sacarose, 7 g L-1 de agar e pH 5.6. O material foi colocado a 24°C e fotoperíodo de 
16 h. A avaliação do sucesso do estabelecimento in vitro foi efectuado após 12 semanas 
de cultura.  

A desinfecção das inflorescências imaturas e a cultura das anteras e gineceus foi 
realizada segundo Pinto-Sintra (2007) com ligeiras modificações. 

 
Resultados e Discussão 

A videira faz parte das raras espécies em que a micropropagação é possível num 
meio de cultura simples, sem reguladores de crescimento. Este aspecto é importante, não 
só porque permite encarar a conservação in vitro em Vitis spp. de uma forma 
simplificada, relativamente a outras lenhosas (Galzy et al., 1986) mas, sobretudo, porque 
permite minimizar o aparecimento de variação somaclonal em videiras cultivadas nessas 
condições. Dado o pouco material vegetal disponível e ser a primeira vez que as castas 
Cornifesto, Malvasia Preta e Preto Martinho iriam ser estabelecidas in vitro, optou-se por 
utilizar apenas o meio de cultura MS; este tem permitido obter plântulas bem 
configuradas noutros genótipos portugueses, nomeadamente na Touriga Nacional. 
Foram introduzidas em cultura 845 microestacas com um nó. A análise preliminar dos 
resultados, após 12 semanas de cultura, mostrou que, apesar do material ter sido colhido 
na vinha, as taxas de infecção se situaram abaixo dos 50 % (quadro 1). Outros factores 
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afectaram a resposta do material: as microestacas de Malvasia Preta originaram quase 
generalizadamente o escurecimento do meio de cultura, devido a uma forte excreção de 
fenóis, comparativamente aos outros genótipos. Isto parece indiciar a necessidade da 
adição de antioxidantes durante o processo de desinfecção e/ou no meio de cultura. Mas 
a Touriga Nacional, que anteriormente não apresentou dificuldades na introdução in 
vitro, apresentou a menor taxa de contaminação, não excretou fenóis para o meio de 
cultura mas apresentou a menor taxa de ausência de resposta. A taxa de abrolhamento 
foi inferior ao normalmente obtido, pelo que a adição de uma citoquinina poderia, 
eventualmente, ter contribuído para uma maior taxa de abrolhamento. A existência de 
plântulas de todos os genótipos introduzidos em cultura permite antever a possibilidade 
de obtenção de um maior efectivo de microestacas, por subcultura a partir de novas 
microestacas a um nó, que permitam ulteriormente o ensaio de diferentes meios de 
cultura com vista ao aumento das taxas de multiplicação.  

No que diz respeito à indução de embriogénese somática, foram cultivados um 
total de 2983 anteras e 560 gineceus nos meios de indução (quadro 2). Apesar das 
inflorescências imaturas terem sido colhidas na vinha, a percentagem de perdas por 
contaminação não chegou aos 2 dígitos. Ambos os tipos de explantes, de todos os 
genótipos, evidenciaram a produção de calogénese, embora de forma variável. A 
transferência para o meio de diferenciação conduziu ao aparecimento de embriogénese 
somática em todas as castas, embora com uma frequência muito baixa e variando a sua 
expressão nas várias castas (figura 1.A-E). No caso da Touriga Nacional, os resultados 
foram bastante inferiores comparativamente a resultados anteriormente obtidos, 
nomeadamente na ausência de resposta dos gineceus (Pinto-Sintra, 2007). Muitas 
cultivares importantes de V. vinifera apresentam recalcitrância na iniciação e manutenção 
de culturas embriogénicas e um grande esforço tem sido desenvolvido ao longo dos anos 
para ultrapassar esta limitação, já que o estabelecimento dessas culturas na videira parece 
depender de uma interacção complexa entre o genótipo, a fonte dos explantes e o meio 
de cultura (Kikkert et al., 2001). Apesar da baixa taxa de embriogénese, foram obtidas 
plântulas a partir da conversão de embriões somáticos nas várias castas (resultados não 
apresentados mas observáveis na figura 1.F-I), o que evidencia a rapidez do protocolo 
utilizado (4 meses de cultura). Os constrangimentos resultantes das baixas taxas de 
indução de embriogénese somática poderão ser ultrapassados com a transferência de 
material embriogénico para meio de cultura com baixa concentração de 2,4-D. Este tem 
permitido a multiplicação de calos embriogénicos, um dos tipos de material que se 
pretende utilizar na implementação de protocolos de conservação in vitro. A manutenção 
de culturas embriogénicas tem a vantagem de multiplicar o material embriogénico e de 
permitir a regeneração de plantas, quando necessária, através da subcultura de pequenas 
porções para meio de diferenciação e ulterior isolamento dos embriões para meio de 
crescimento.  

 
Conclusões 

O presente trabalho permitiu, pela primeira vez e com sucesso, desenvolver 
plântulas in vitro das castas Cornifesto, Malvasia Preta e Preto Martinho, a partir da 
microestacaria utilizando segmentos uninodais colhidos em campo. Ainda que o processo 
necessite de ser aperfeiçoado, para melhorar as respostas de alguns genótipos (Malvasia 
Preta, sobretudo), estes resultados abrem caminho ao desenvolvimento de protocolos 
variados de conservação in vitro assentes na utilização de gomos axilares e apicais, 
obtidos a partir das plântulas crescidas em assepsia. 
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 A indução de embriogénese somática em anteras e gineceus das castas em estudo 
foi também conseguida, embora com taxas de sucesso muito baixas. Todavia, a 
possibilidade de multiplicação e manutenção dos calos embriogénicos já obtidos poderá 
permitir ultrapassar as dificuldades da baixa frequência de indução de embriogénese 
somática e do estreito período de tempo em que os explantes são susceptíveis de ser 
induzidos, abrindo também caminho à implementação de protocolos variados de 
conservação in vitro assentes na utilização de calos embriogénicos. 
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Quadro 1. Comportamento das microestacas de videira ao estabelecimento in vitro após 
12 semanas de cultura em meio MS. 

 

Genótipos 
Local de 
colheita 

Nº microestacas 
cultivadas  

Nº microestacas 
infectadas (%) 

Nº microestacas 
sem resposta (%) 

Nº microestacas 
abrolhadas (%) 

Malvasia 
Preta 

QC 319  156 (48,9) 154 (46,4) 9 (2,8) 

UTAD 90 8 (8,9) 66 (73,3) 16 (17,8) 

Preto 
Martinho 

QC 189 40 (21,2) 126 (62,4) 23 (12,2) 

Touriga 
Nacional 

UTAD 136 5 (3,7) 114 (83,2) 17 (12,5) 

Cornifesto UTAD 111 32 (28,8) 53 (47,7) 26 (23,4) 

QC: Quinta das Carvalhas, Pinhão; UTAD: Quinta Nossa Sra. Lurdes, Vila Real. 
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Quadro 2. Resposta das anteras e gineceus das diferentes castas após indução de 
embriogénese somática. 
 

Castas 

Tipo e número de 
explantes cultivados 

Explantes infectados 
(% ±SD) a 

Explantes com 
calogénese primária (% 

±SD) a 

Explantes com 
embriões somáticos 

(% ±SD) b 

 

Anteras Gineceus Anteras Gineceus Anteras Gineceus Anteras Gineceus  

Cornifesto 514 100 7,2 ± 25,7 7,0 ± 25,6 67,5 ± 35,7 23,0 ± 42,3 6,6 ±12,0 1,0 ± 10,0  

Malvasia 
Preta 1288 240 4,6 ± 21,0 3,30 ± 18,0 61,7 ± 34,0  70,0 ± 45,9 0,5 ± 3,1 4,6 ± 21,0  

Preto 
Martinho 549 100 0 ± 0 0 ± 0 47,2 ± 39,6 59,0 ± 49,4 0,6 ± 3,4 1,0 ± 10,0 

 

Touriga 
Nacional 632 120 4,2 ± 20,1 4,17 ± 20,1 53,8 ± 42,3  20,0± 40,2 0,2 ± 1,8 0.0 ± 0.0 

 

Total 2983 560 4,1 ± 19,9 3,6 ± 18,6 58,5 ± 37,8 48,9 ± 50,0 1,6 ± 6,2 2,3 ± 15,1  

a Média e desvio padrão calculados dos dados obtidos após 6 semanas de cultura nos meios de indução. b Média 
e desvio padrão calculados dos dados obtidos após 16 semanas de cultura (6 semanas nos meios de indução + 
10 semanas no meio de diferenciação). 
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Figura 1. Embriogénese somática induzida em anteras e gineceus de videira, obtida após 
transferência para meio de diferenciação. A. Placa de Petri contendo o material correspondente a 
5 botões florais de Cornifesto evidenciando extensa calogénese comparativamente às restantes 
castas. B. Explantes de Malvasia Preta evidenciando resposta em 4 anteras, 2 delas com plântulas 
resultantes da conversão de embriões somáticos. C. Explantes de Preto Martinho, exibindo 
calogénese em anteras e gineceus e um embrião somático já com raiz. D. Antera de Touriga 
Nacional exibindo extensa formação de embriões somáticos, um deles já convertido; é possível 
observar a ausência de respostas nos restantes explantes. E. Pormenor de uma antera de 
Cornifesto, exibindo calos não morfogénicos (sem cor e transparentes: seta branca), calos 
embriogénicos (cor creme/castanho claro: setas pretas) e embriões somáticos em vários estádios 
de desenvolvimento (setas brancas vazias). F-I. Plântulas resultantes da conversão de embriões 
somáticos de Cornifesto (F), Malvasia Preta (G), Preto Martinho (H) e Touriga Nacional (I): 
dependendo da posição, é possível observar embriogénese somática secundária bem evidente nos 
hipocótilos e nalgumas raízes das plântulas (setas brancas), assim como as folhas cotiledonares 
(setas brancas vazias). 


