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DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIA PARA A OBTENCAO DE 

EMBRIOGÊNESE SOMÁTICA EM VIDEIRA 

Autora: ILENE RIBEIRO DA SILVA PASSOS 

Orientador: PROF. DR. PAULO ROBERTO DE CAMARGO E CASTRO 

RESUMO 

Visando à obt.enção de um prot.ocol o de desen

volvi ment.o in. vi tro de--e-mbr iões somát.i cos de videira para 

utilização em Programas de Melhoramento Genético, realizou

-se este t.r abal ho buscando ver i f' i car: a) o subst.r a t.o mais 

adequado para a brot.ação rápida e uniforme de est.acas de vi

deira, sendo as brotações uma das f'ont.es de expl antes par a 

os experiment.os e b) o explant.e e meios de cultura mais ade

quados para a obtenção de embrióides in. vitro. 

Para at.ender ao primeiro objetivo, efetuaram

-se 4 experiment.os com estacas com f'orçament.o de brot.ação, 

sendo que o primeiro com o cultivar IAC 457-11 Iracema e os 

demais com o cul t.i var IAC 514-5 Maria. No primeiro 

experimento t.est.aram-se em relação ao cont.rol e C água) os 

seguint.es substratos em solução aquosa: a) cianamida 

hidrogenada (245,0; 357,5 e 490,0ppnú; b) 6-BA (10, 15, 20 e 

25µM). No segundo experimento os substratos testados foram: 
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a) NAA C 200ppm) ; b) GA C 20ppm) ; 
3 

e) ci anami da hi dr ogenada

C 9, Bppm) ; d) cal ci oci anami da C 200ppm) e 5-BA C 1 OOppm) . No 

t-ercei ro experimento, os substratos testados f'oram: a.) 5-BA

C 20ppm) ; b) cal ci oci anami da C 20ppm) e c) NAA C 20ppm). No 

quarto experimenlo testou-se apenas a 6-BA (10 e 20ppm.). No 

terceiro experimento ver i .t'i cou-se também o e.t'ei to da 

ext.ensão da área transversal das estacas da videira 'Maria' 

na rapidez de brotação dessas estacas. 

Para atender ao segundo objetivo. est.udaram-se 

vários explantes: óvulos não fertilizados, anteras e plântu

las em combinação com diversos procedimentos de cultura, que 

incluíram condições ambientais de incubação, tipo e consti

tuição de meios de cultura. Os meios de cultura básicos uti

lizados f'oram os de NN e MS. 

Dos experimentos com estacas com forçamento de 

brotação concluiu-se que para uma brotação rápida e homogê

nea de est.acas de videira 'Maria' em laboratório, foi impor-

t.ante uti 1 i zar-se estacas estocadas a í'r i o, com uma área 

transversal 

apenas água. 

2 
média de 59, 5mm • utilizando-se como substrato 

Nos experimentos com cultura de ant.eras veri-

ficou-se que a 6-BA, independentemente da concentração uti

lizada, foi um regulador vegetal essencial para a produção 

de calos. No que diz respeito à aux.ina NOA, as concentrações 

de O.O; 0,5 e 1,0ppm foram mais adequadas para a produção de 

calos do que as concentrações mais elevadas de 1,5 e 2,0ppm 

utilizadas. 
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Neste trabalho, a embriogênese somática foi

obtida com um tipo de explant.e ainda não descrito na litera

tura, ou seja, plântulas de videira 'Maria', desprovidas de

raízes, provenientes de cultura in vitro de ápices merist.e

mát.ícos de caule. Embríóides foram obtidos quando esses ex

plantes foram inoculados em meio de cultura sólido (como se 

estivessem sendo pl ant.ados) que constou do meio básico de 

NN, acrescido de 1,5 ppm de NOA e 0,4ppm de 5-BA, após incu-

bação no escuro por dois meses. 
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DEVELOPMENT OF METHODOLOGY FOR OBTAINING SOMATIC 

EMBRYOGENESIS ON GRAPEVINE 

SUMMARY 

Author: ILENE RIBEIRO DA SILVA PASSOS 

Advisor: PROF. DR. PAULO ROBERTO DE CAMARGO E CASTRO 

This reasearch work was carried out. in order 

t.o obt.ai n a series of i n vi t ro devel opment. procedm e.s for 

grapevine somat.ic embryogenesis as an aim t.o genet.ic 

breeding programmes. Toe mai n object.i ves were: a) t.he best. 

subst.rat.e t.o promot.e fast and unif'orm grapevine woody stems 

cuttings bud burstíng. being these buds one of t.he sources 

of explants for t.he experiment.at.ion, and b) t.he best explant. 

and culture medium to induce in vitro embryoids. 

To attain the í'írst objecti ve, f'our experi

ments were done using grapevine woody st.ems cut.t.ings 

submi t.t.ed t.o f'orced bud burst.íng: t.he f'irst one wi t.h t.he 

cultivar IAC 457-11 �Iracema' and the others wit.h t.he 

cul t.i var I AC 514-5 �Maria' . I n t.he f i rst exper i ment. t.he 

following water solution substrat.es were test.ed against. the 

control: a) hydrogen cyanamide (245.0, 357.5 and 490.0ppm)� 

b) 5-BA C10, 15, 20 and 25µM:>. In t.he second experirnent t.he
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substrat.es test.ed were: a) NAA C200ppm) � b) GA C20ppm); e) 
3 

hidrogen cyanamide (9, 8ppm); d) cal ci um cyanami de C200ppm) 

and e) 6-BAC100ppm). ln t.he t.hírd experiment., t.he subst.rat.es 

t.ested were: a) 6-BA C20ppm.); b.) calcium cyanamide C20ppm) 

and NAA C20ppm), ln the fourt.h experiment. only 6-BA (10 and 

20ppm) was t.est.ed. ln t.he t.hird experiment, t.he ef'f'ect. of 

transversal area size of' 'Maria' grapevine woody st.ems 

cuttings on bud burst.ing .fast.ness was also st.udied. 

To at.t.ain t.he second object.ive of' t.his work, 

several explant.s were st.udi ed, namel y, non-f'ert.i li zed 

ovul es, ant.hers and pl ant.l et.s combi ned t.o several cul t.ure 

procedures, including environment.al incubat.ion condit.ions 

and cult.ure medium composit.ion. Toe basic cult.ure media used 

were NN and MS's. 

Results .from experiment.s wit.h woody stems 

cut.tings submi t.t.ed t.o for ced bud burst.i ng al l owed t.o 

conclude t.hat. for .fast. and uni.form woody stems cuttings bud 

burst.ing of' grapevine cultivar 'Maria', in the laborat.ory, 

it. was important. to use cold stored woody st.ems, wit.h an 

average transversal 

substrat.e. 

area of' 
2 

59. 5mm using only wat.er 

ln t.he experiment.s with anther cult.ure it was 

verified t.hat. 6-BA, regardless of it.s concent.rat.ion, was an 

essential growth regulador for callus product.ion. With 

regard to the NOA auxin, low concent.rat.ions of t.his growth 

regulator CO.O, 0.5 and 1. 0ppm) we.re bel.ter for callus 

product.ion t.han t.he hlgher ones C1.5 and 2.0ppm). 
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ln this work. somatic embr yogenesi :s was

obtai ned wi th a k i nd of expl ant not yet descri bed i n the 

lit.erat.ure. that is root.less plant.let.s of 'Maria' grapevine 

cultivar , from i n. vi tro cul t.ure of shoot. apex. Embryoi ds 

were obtained when those explant.s were cult.ivat.ed in solíd 

cult.ure medium Csimulat.ing t.heir plant.ing in the mediun0 

made up of basi e medi um NN. pl us NOA C 1 . 5ppn0 and 6-BA 

C0.4ppn0 after dark íncubatíon for t.wo months. 
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1. INTRODUÇAO

O Estado de São Paulo é tradicionalment.e o 

maior produt.or de uvas para mesa do Brasil. A área cult.ivada 

com videiras no Estado de São Paulo, t.endo por base o quin

quênio 1983/1987, é de 8.220ha. Nessa área são produzidas 

mais de 100. 000l com uma produtividade média de 13.098kg/ha, 

colocando São Paulo em segundo lugar em área plant.ada e em 

primeiro em rendiment.o por metro quadrado, no Brasil CTERRA 

e t a L i i , 1 989) . 

Embora a produtividade dos vinhedos paulist.as 

encont.re-se em níveis sat.isratórios, é marcante o predomínio 

das chamadas uvas r úst.i cas. comuns ou americanas de mesa,

levando a um produto de qualidade inrerior. Como consequên

cia dessa qualidade inferior e ainda, das restrições climá

ticas, o Estado e o País importam anualmente bom volume de 

uvas frescas de qualidade superior. Além disso, como as uvas 

r úst.i cas de mesa não se prestam à produção de passas, o 

Brasil tem importado anualmente cerca de dez milhões de 

dólares do produto (TERRA et alíi, 1989). 

Exist.e para o Brasil, um bom mercado para ex

portação de uvas finas desde que sejam melhoradas as suas 

qual i d.ades. Em 1 985 o Br asi l expor t.ou uva par a 1 8 países, 
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num total de 1. 483. 824 quilos com valor correspondente a 

US$FOB 1. 302.056 CPIRES et alii, 1986). 

Os pr i nci pais cultivares de uvas para mesa no 

Estado de São Paulo são as rústicas: Niagara Branca CVitis 

vin.ifera L. x Vi tis labr-usca L . .> introduzida dos E. U. A. e 

Niagara Rosada, seu mutante para cor de baga, ocorrido aqui 

no Brasil; e os cultivares de uvas finas Itália CVitis 

vinifera L.) de cor branca. introduzida da Europa e Rubi, 

seu mutante, também para coloração de baga, ocorrido aqui no 

Brasil. 

A Seção de Viticultura, do Instituto Agronônú

co de Campinas, desde a década de 1940 tem concentrado es

forços para obtenção de outros cultivares, através do melho

ramento genético, visando à obtenção de uvas para vinho, me

sa, passas, suco e porta-enxertos. O programa de melhoramen

to genético desenvolvi do. que se pode denonú nar .. tr adi cio

nal ", através de cruzamentos e seleção no c.;i.mpo deu mui tas 

contribuições; foi através dele que surgiram os cultivares 

par a vinho Rainha C I AC 115-31) e Máximo C I AC 1 38-22) , os 

e ul ti vares de por ta -enxer t.o I AC 765 e Tropical C I AC 31 3) , 

muito utilizados atualmente, bem como os cultivares de uvas 

finas para mesa Patrícia CIAC 871-41), Piratíninga CIAC 

842-4-v), e Travi ú C I AC 1398-21), os api renos Iracema C IAC

457-11). Maria CIAC 514-6) e A Dona CIAC 871-13), sendo,

estes úl Umas, plantados em pequena escala. Apenas os 

apirenos possuem uma certa importância no Nordeste, no Vale 

do Rio São Francisco. 
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Todos esses cultivares de videira citados, 

apesar de suas inegáveis qualidades de sabor, aroma e produ

ti vi da de. apr esent.am em comum uma al t.a suscept.i bili dade às 

dif'erentes moléstias, exigindo, para que a cultura seja 

viável. um rigoroso e intenso programa de pulverizações com 

f'ungicidas, principalmente no Estado de São Paulo, aumentan

do o custo de produção e a possibilidade de contaminação do 

produto, o que às vezes o torna inaceitável para o consumo. 

A utilização de cultivares resistentes ser ia 

uma maneira de controle, porém ocorre a dif'iculdade de se 

encontrar f'ont.e de resistência dentro de V. vin.ifera L., 

visto que essa espécie possui poucos genes para resistência 

e, que as outras espécies de Vi t is que possuem tai s genes, 

têm-nos ligados a características desfavoráveis. Assim. a 

possível introdução de genes de resistência em V. vinifera 

L. , através de cruzamentos com outras espécies, f'at.alment.e

levará à obtenção de híbridos com caract.eríst.icas dist.ant.es 

daquelas desejadas. 

As técnicas de cultura in vitro apresentam um 

grande potencial para o melhoramento genético da videira. 

Como no caso de muitas culturas perenes lenhosas, o longo 

tempo de geração, o grande t.amanho da planta a a heter ozi -

gosidade gose genética das videiras limitam a efet.ividade a 

e eficiência da met.odologia do melhorament.o t.radicional 

CSTAMP & MEREDITH, 1988). 

A formação de embrióides, a partir de células 

somáticas de vi dei r a, abre e ami nho par a a modificação gené-
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ti ca e obtenção de tipos de pl ant.as desejáveis em ni vel 

celular e também t.em implicação significant.e na produção, em 

grande escala, de videiras 1 i vr es de vírus C KRUL & WORLEY, 

1977). 

Entr etant.o, a apl i cação desses novos métodos 

depende da disponibilidade de procedimentos de regeneração 

adventícia eficiente, aplicáveis aos vários sist.emas de 

culturas de células e tecidos que devem ser empregados. 

A regeneração de plantas a par t.i r de teci dos 

de videira cul t.i vados foi relatada pela primeira vez em

1975, apesar de que trabalhos dessa natureza com essa planta 

lenham sido iniciados em 1944. A videira tem se most.rado 

recalcitrant.e em regenerar plant..as a part.ir de t.ecidos. A 

embriogênese somática foi relatada em culturas derivadas de 

ant.eras, óvulos, ovários, folhas, pecíolos e caules, mas at.é 

hoje não há nenhuma met.odologia que seja alt.ament.e eficient.e 

par a um deter mi nado expl ante e que sirva par a um grande 

número de cultivares, principalmente porque os fatores 

intrínsecos à plant.a ou explante que controlam a obtenção de 

embriogênese somática são ainda desconhecidos. 

No Brasil não existe nenhum trabalho publicado 

sobre este assunto, para os cultivares nacionais ou introdu

zidos, mas existe uma considerável demanda para a aplicação 

dessas técnicas modernas no melhor ament..o genét.i co da vi -

deira. 

Desse modo, resolveu-se realizar estudos com

parativos, com os seguintes objetivos: 
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a) Verificar qual o subst.rato mais adequado para a brot.a

ção rápida e uniforme de segment.os de est.acas de vi

deira, uma das font.es de explant.es para os experi-

mentos e,

b) Obter embr i ogênese somá t..i ca de videira, t.est.ando-se

vários cultivares, explant.es e meios de cultura. 



6. 

2. REVISÃO DE LITERATURA

2.1. Fontes de material experimental 

Para se trabalhar com cultura in vi tro, ou 

seja, para se desenvolver ou adaptar metodologias para cul

t.ura i n vi tro. a quant,i dade e a font.e de material expe

rimental Cexplantes) são dois aspectos muito importantes. Em 

primeiro lugar precisa-se de bastante material experimental 

para que se possa testar uma grande quantidade de meios de 

culturas e concentrações de reguladores vegetais, porque já 

se notou que os genótipos respondem diferentemente aos meios 

de cultura in vitro. Isto se verifica claramente nos traba

lhos de desenvolvimento de metodologia de embriogênese somá

tica em videira. Em segundo lugar, a fonte de material expe

rimental é muit.o importante pois esse deve ser fisiologica

mente- o mais homogêneo possível, sendo esse estádio fisioló

gico propício para o seu desenvolvimento in vitro devido às 

respost.as que se esperam aos reguladores vegetais exógenos. 

Um outro aspecto a ser considerado na fonte de 

explante é a sua facilidade de esterilização para que fiquem 

livres de pat.ógenos e , dessa forma, não contaminem o meio

de cultura. 
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2.1.1. Estacas com forçamento de brotação 

O primeiro t.rabalho que se t.eve conheciment.o 

sobre o forçament.o da brot.ação de estacas para estudos com 

cultura ín vitro foi o de GOUSSARD (1981), no qual o autor 

utilizou estacas dormentes de V. vínífera L. CV. Chenin 

Blanc coletadas durante o inverno, de videiras selecionadas. 

As estacas foram. cortadas em segmentos de cerca de 40 cm, 

tratadas com Captan C 2%) e estocadas em sacos plásticos 

selados a 2-3
°

C até o uso. 

Após serem removidas da câmara fria, as esta

cas foram seccionadas em segmentos de 12-15cm, compreendendo 

2 internódios com 3 gemas. Esses segmentos foram colocados 

em béqueres, com as bases mergulhadas em cerca de 80ml de 

água CGOUSSARD, 1981). O autor relata ainda que obteve um 

aumento na ativação do primórdio do caule a uma temperatura 

ambiente de 28-30
°

C sob iluminação constante, embora não 

tenha indicado a intensidade luminosa utilizada. A brotação, 

seguida do rápido alongamento do caule, ocorreu após 5-8 

dias. Dessa forma o autor conseguiu obter grandes quantida

des de caules alongados numa pequena bancada, dentro de um 

curto período e, segundo ele, em qual quer época do ano 

CGOUSSARD, 1981). O autor utilizou essas estacas com força

mento de brot.ação como fonte de ápices mer i st.emáti cos de 

caule para estudos de efeitos de citocininas no seu desen

volvimento in vi tro. 

MULLI NS C 1 956::> desenvol veu uma técni ca par a 

obtenção de plantas testes para experimentação sobre fisio-
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de Vi tis 

vinife-r-a. de forma similar à citada anteriormente. Estacas 

obtidas de ramos de videira brotados no ano anterior, foram 

estocadas sob refrigeração C4
°

C) em recipientes plásticos 

selados até a sua utilização. Nesse trabalho, o autor tomou 

um grande cuidado para uniformizar os segmentos de caule com 

uma gema, que seriam utilizados como plantas testes (mais de 

60¾ das plantas iniciais foram descartadas). O objetivo foi 

uti lizá-1 os na avaliação i ni ci al do efeito de novas 

substâncias de crescimento na frutificação da videira, uma 

vez que o comportamento delas é similar às estacas do campo 

C MULLI NS, 1 955) . 

Após o trabalho inicial, MULLINS C1957 e 1958) 

realizou mais dois trabalhos preocupado com os fatores que 

influem no desenvolvimento de inflorescências de segmentos 

de caule de videira. MULLI NS C 1 957) testou segmentos dor -

mentes enraizados em oito soluções de citocininas. Dessas, 

apenas a 5-BA estimulou o crescimento das inflorescências. 

Em segmentos tratados com 5-BA não houve diferenças 

aparentes na taxa de brotação da gema comparada com os 

controles, mas diferenças no t.amanho da inflorescência foram 

evidentes, assim que as gemas brotaram. Em soluções contendo 

10 ou mais ppm de 5-BA, as inflorescências foram maiores que 

as dos controles, e a diferença tornou-se mais pronunciada 

com uma concentração aument.ada para 20ppm. Em altas concen

trações, a 5-BA Ioi tóxica e causou redução na brotação da 

gema e morte das brotações, que se alongavam. Após tratamen-
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to por 25 dias, os pesos frescos das inflorescências de 

segmentos tratados com 20ppm de 6-BA foram quase dez vezes 

maiores que aqueles das i nf 1 or escênci as dos segmentos 

crescidos em água destilada. O autor aplicou, também, as 

soluções de ci toei ninas diretamente na superfície das 

i nfl orescênci as, mas neste caso, houve apenas um leve 

est.í mul o no seu crescimento. Uma outra ci tocini na, SOO , 
339 

teve um melhor e.feito quando aplicada às i n.f 1 orescênci as, 

causando um rápido alongamento do ráquis, mas não afetou o 

crescimento das inflorescências, quando aplicada às bases de 

segmentos dormentes, sugerindo que esta ci toei nina só pode 

ser transportada a curtas distâncias. 

Em seu trabalho, MULLINS (1967) testou solu-

ções de ácido indolilacético, ácido naft.alenacético e ácido 

2, 4-di cl or of enoxi acét.i co. aplicados isoladamente em inflo

rescências ou em combinação com o ácido giberélico. Esses 

tratamentos falharam em estimular o crescimento do ráquis ou 

evitar o atrofiamento das inflorescências. MULLINS (1967) 

sugeriu finalmente, a partir dos resultados de seus experi

mentos, que as ci toei ninas produzi das em raízes estão en

volvidas no controle do crescimento da inflorescência em

videira. 

Em trabalho posterior, MULLINS (1968) descreve 

investigações adicionais sobre o cresci ment.o da i nf l ores

cênci a em segmentos de videira, e relat.a alguns efeit.os da 

aplicação da ci t.oci nina e desfolhação. As i nf 1 or escêncí as 

são ret.idas, se folhas em expansão forem removidas da base 
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do caule logo após a abertura da gema, e est.e eÍeit.o t.em si-

do usado para produzir plant.as que frutifiquem para propósi-

t.os experimentais CMULLINS, 1955). A excisão de folhas 

parece remover o requerimento de ci tocini na exógena para o 

crescimento da inflorescência, em brotação de segmentos de 

videira em alongamento, sendo que a remoção de folhas após a 

abertura da gema parece compensar a íalta do sistema radicu-

1 ar no plantio. 

Depois de vários anos utilizando esse método, 

MULLI NS & RAJA.SEKARAN C 1981) relataram o aprimoramento do 

método original desenvolvido por MULLINS (1955). Em resumo, 

os segmentos são enraizados num recipiente aquecido C26
°

C 

nas bases dos segmentos), numa sala fria C 4 
°

C). As gemas, 

dest.a :::forma, permanecem dormentes. Após quatro semanas, os 

segmentos enraizados são transferidos para a casa de veget.a

çã.o ou salas de crescimento C27
°

C de dia e 22
°

C à noit.e, 16 

horas de fot.operíodo e irradiância 
-2

50W.m 275 

-2 -1 
µE. m . s ) . Na brot.ação, as folhas basais e adjacent.es às 

inílorescências são removidas tão logo que acessíveis, e o 

ápice do ramo é excisado. Esses trat.ament.os promovem o cres

ciment.o da inflorescência. Permite-se o crescimento de um 

ramo lateral a partir de uma gema axilar de um dos nós des

í'olhados sobre o eixo princi pal. Quando quat.ro a seis folhas 

í'oram produzidas, retira-se o ápice do caule e as gemas do 

ramo lateral. O desenvolvimento da panícula à maturidade é 

sust.ent-ado pela f'ol hagem do ramo 1 at.eral. O início da 

pigmentação da baga ocorre aproximadamente 12 semanas após a 
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brotação e o fruto maduro é produzido em 15 ou 18 semanas. 

As bagas maduras das plantas testes têm aproximadamente a 

metade do tamanho normal, mas as sementes, embora em menor 

número, são férteis CMULLINS & RAJASEKARAN. 1981).

MULLINS & RAJASEKARAN C1981) testaram quatro 

regimes de temperatura e os dados obtidos mostraram que 

houve diferenças mínimas no crescimento de inflorescências e 

.frutificação entre as plantas crescidas a 24
°

/19
°

, 27
°

/22
° 

e 

30°/25 ° C. O . , d b l t maior numero e agas ocorreu em 'p an as cres-

CJ... das a 27 ° �2ºc. O t . 1· t mb' .,,c.. s au ores ver1 icaram, a em, que nem

todos os cultivares respondem bem a esta metodologia. Esta 

técnica é mais confiável em alguns cultivares que em outros 

e, sendo assim, MULLINS & RAJASEKARAN C1981) separaram essas 

variedades em três grupos: a) fáceis: 50¾ de segmentos 

produzem panículas; b) intermediárias: 30-50¾ dos segmentos 

produzem panículas; e) difíceis, 30¾ dos segmentos produzem 

panículas. Isto se aplica em segmentos a par t.i r de estacas 

que foram estocadas a frio por menos de 10 meses. No segundo 

ano de estocagem a taxa de sucesso é dividida pela metade, e

as inflorescências de segmentos que foram estocados por três 

anos, raramente são retidas. 

De acordo com MULLINS & RAJASEKARAN (1981) as 

inflorescências de segmentos de videira são retidas quando 

tratadas com citocinina exógena, mas este método de produzir 

plantas que frutificam introduz fatores equívocos nos expe

rimentos referentes a compostos endógenos ou reguladores 

vegetais si nt.ét.i cos. Já no modelo original e em suas 
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modi fie ações subseqüent.es, a manipulação de condições de 

crescimento e poda é usada para promover o desenvolvimento 

de inflorescências. 

É provável que o tratamento de pré-enraizamen

to aument.e o supri ment.o de ci toei nina endógena à gema em

expansão e a remoção das rolhas expandidas e de ápices faça 

com que a cit.ocinina seja desviada para o cresciment.o da 

in1lorescência. Junt.os,esses tratamentos permitem a produção 

de panículas em segmentos de caule de videit-a CMULLINS & 

RAJ ASEKARAN , 1 981 ) . 

MULLINS & RAJASEKARAN (1981) declararam ainda, 

que segmentos que frutificam são muito úteis na pesquisa com 

viticultura, mas eles são plantas artificiais, nas quais são 

efet.uadas alt.erações nas int.errrelações de t.empo e espaço do 

cresci ment.o vegetativo e frutífero. De acordo com isso, 

muito cuidado é necessário na int.erpret.ação de experi

mentos com plantas test.es. especialmente na extrapolação de 

resultados para a situação de vinhedo. 

A técnica de MULLLINS (1966) e suas modifica

ções têm si do utilizadas com fontes de ápices mer i stemát.i -

cos, óvulos não fert.ilizados e anteras para experimentos com 

cul t.ura in vi tro, tendo como vantagem a obtenção de grande 

quantidade de material vegetal CKRUL & WORLEY, 1977; MULLINS 

et alii, 1979; RAJASEKARAN E MULLINS, 1979; GOUSSARD, 1982; 

RAJASEKARAN & MULLINS, 1983 a e b; LEBRUN et ali i, 1985; 

MAURO et alii, 1985, para citar alguns autores). 
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STAMP & MEREDITH C1988) utilizaram caules 

lenhosos de videira coletados em vi nhedos e conservados a 

5
°

C sob condições de escuridão e umidade por no mínimo 2 

meses. Quando o material floral ou vegetativo foi requerido, 

segmentos de caule de 4-5 nós foram plantados na areia, em 

d .. ~ ,._ .. de 24
°

-28
°

C, casa e vege ..... açao, com ..... empera ..... ura sob luz 

natural. Cent.ro de 2 a 4 semanas, as gemas de nós superiores 

desenvolveram-se para produzir brotações vigorosas, que 

proveram tanto pontas veget.a t.i vas t.er minais quanto 

axilares. Para a promoção do desenvolvimento da flor, 

tecidos vegetat.i vos .foram removidos como no trabalho de 

MULLINS C19ôô). 

Sabe-se que a videira sob condições de campo, 

se não sofrer a aplicação de alguma substância promotora no 

ramo ou nas gemas Cou em ambos), logo após a poda, apresen

ta, aproximadamente depois de um mês, uma brotação falha, 

desuniforme e pouco vigorosa. Isto porque o inverno no 

Estado de São Paulo é pouco intenso e o processo de quebra 

de dormência de gemas é acionado na na t. ur eza pela baixa 

temperatura CLavee, 1974, cit.ado por SHULMAN et alii, 1983). 

Portanto, em cultives comerciais de videira aplicam-se, logo 

após a poda, substâncias como a calciocianamida ou a ciana-

mida hidrogenada, que antecipam a brotação e a uniformizam. 

À cianamida hidrogenada CH CN)
2 2 

é o primeiro 

produto da decomposição do fertilizante calciocianamida 

CCaCN ) e por isso foi amplamente estudada com relação à sua 
2 

decomposição no solo e nas plantas, onde é também uma fonte 
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de ni t.rogêni o para elaborar aminoácidos e prot.eí nas, o que 

foi demonstrado com radioisótopos marcados CBONNAIRE & 

RI EDER, 1 985) . 

A cal ci oci anami da ou ci anami da cálcica C CaCN ) 

é um adubo orgânico nitrogenado artificial. Apresenta 20% de 

N total e 40 a 42% de CaO e libera gás acetileno,quando em 

solução. É um material alcalino. 

A ci anami da hidrogenada possui 66% de N.

Apresenta-se comercialmente na forma aquosa estabilizada, 

contendo 49% de ingredi ent.e at.i vo CH CN ) . 
2 2 

Como a CaCN sofre hidrólise para H CN solú-
2 2 2 

vel, SHULMAN et ai i i (1983) sugeriram que a cianamida 

CH CN ) ou algum produto ligado à hidrólise deva ser o in-
2 2 

grediente ativo na quebra da dormência de gemas de videira. 

A cianamida é met.abolizada na planta dentro de 

poucas horas após ser absorvida CWUNSCH & AMBERGER, 1989). 

A ci anami da hi dr ogenada marcada com 

rapidamente metabolizada em brotações jovens de Vitis vini

l era, quando aplicada como um pulso C 2-2, 5h) a t.r a vés da ex

tremidade basal. Dentro de 20 horas, depois do inicio do ex-

periment.o, aproximadamente um terço da atividade total foi

J.4 

encontrada como CO , sugerindo que uma quant.i dade si gni f i -
2 

cante de cianamida xoi transformada em uréia e subseqüente-

mente hidrolizada pela urease. Verificou-se uma significante 

liberação de 14CO 
2 

uma hora após a aplicação da cianamida 

COOLDBACH et alii, 1988). De acordo com esses autores, parte 
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da decomposição de H CN no material vegetal aparenta ser de 
2 2 

natureza puramente química. 

De acordo com 
1 

Amberger as plantas podem 

absorver facilmente a cianamida hidrogenada se esta for 

coloca da em solução nutri t.i va. A absorção pelas raízes e 

pela parte aérea das plantas é igualmente possível. Ela se 

move livremente no sistema vascular da planta em ambas as 

direções. 

A cianamida hidrogenada é rapidamente met.abo

lizada na planta fazendo uso de seu conteúdo de nitrogênio 

para síntese de aminoácidos, especialmente arginina CVILS-

MEI ER & AMBERGER. 1 988) . 

Segundo 
1 

Amberger a cianamída hidrogenada 

provou ser um inibidor específico da catalase, enquanto que 

a atividade da peroxidase foi levemente aumentada. 

PEREIRA et ali i (1979) estudaram a ação da 

calciocianamida e da giberelina na antecipação da maturação 

dos frutos do cultivar de videira Niagara Rosada. A calcio

cianamida foi testada na forma de solução a 10 e 20¾, tendo 

a aplicação sido realizada 3 dias antes da poda de inverno. 

A giberelina, na concentração de 100ppm, foi aplicada quando 

as brotações, com aproximadamente 25cm, apresentavam inflo

rescências com 3 a 4cm de comprimento. A análise estatística 

dos dados rel at-i vos ao número total de brotações aos 30 e 50 

dias após a poda e, do número de brotações com comprimento 

AMBl!:.ROl!:R, A. Dept. of Ptcmt Nutri.ti.on, Techni.ca.l. Uni.versity of Muni.eh. 

Federol Republic of oermany. CComuni.caçõo pessoal, 198CS>, 
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superior a 15cm, aos 50 dias após a poda. antes, pois. da 

aplicação da giberelina, evidenciou a ação da calciocianami

da na antecipação da brotação de videiras, bem corno permitiu 

a verificação da maior efetividade da solução a 20½. Por 

outro lado, a análise estatística dos dados referentes aos 

índices de maturação, determinados aos 147 dias após a poda 

de inverno, mostrou que a associação da aplicação de calcio-

cianamida a 20½ com a giberelina a 100ppm, antecipou 

signi.ficat.ivament..e o período de maturação dos frut.os. 

De acordo com KISHINO et alii (1978) os culti-

vares menos exigentes em horas de frio apresentam resposta 

mais imediata aos e.feitos da solução de calciocianamida. 

TERRA et alii (1982) estudaram os efeitos da 

calciocianamida e de sua mistura com uréia e adubo foliar na 

brotação de gemas, concentração de açúcares totais no suco e

produção de frut.os de videira • Ni agar a Rosada•. Realiza-

ram os seguintes tratamentos: testemunha; 

(20-10-10) 
-1 

100g. l ; cal ci oci anami da 
-1 

200g. l ; 

adubo foliar 

calciociana-

mida 
-1 

200g. l + uréia
-1 45g. l ; cal ci oci anami da

-1 

200g.1 +

+ uréia 100g.1-
1 

e calciocianamida 
-1 

200g. l + adubo .foliar 

(20-10-10) 
-1 

100g. l A aplicação da cal da foi efetuada na 

for ma de pincel ament.o do ramo todo imedi a tamente após a 

poda. Verificaram que todos os trat.amentos que receberam 

calciocianamida anteciparam em cerca de 10 dias o início da 

brotação. Com relação à concentração de açúcares totais, os 

tratamentos com calciocianamida complementados com uréia ou 

adubo zoliar mostraram-se superiores à testemunha. Observou-
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-se que os tratamentos com calciocianamída não af'etaram

si gni f i cativamente a produção, havendo porém tendência dos 

mesmos apresentarem valores menores em relação à testemunha. 

Também os ef'ei tos da cal ci oci anami da, nas caracter í st.i cas 

estudadas não foram a.fetados signficativarnente pela adição 

de uréia ou adubo f'oliar. 

PIRES et ali i C 1985) estudaram o efei t.o da 

cal ci oci anami da e da ci anami dà. hidrogenada C Al zodef') na 

quebra de dormência das gemas da videira • Ni agar a Rosada• . 

Aplicaram, duas horas depois da poda, cal ci oci anami da 20¾ 

através de pincelamento na 

calciocianamida 20¾ pincelada 

região apical do 

sobre o corte da 

ramo, 

poda; 

pulverizaram Alzodef 2¾ e 5¾ sobre a região apical do ramo, 

além do controle. Os autores verificaram que: a) Alzodef 2% 

promoveu rnai or precocidade na emergência das gemas de 

vi dei r a • Ni agar a Rosada ' ; b) o pincel amento do ramo ou do 

corte da poda com calciocianamida 20¾ e a pulverização com 

Alzodef 2"/4 e 5½ promoveram quebra de dormência das gemas e; 

e) os produtos químicos aplicados não afetaram significati

vamente o número de panículas nem o peso das panículas na 

colheita. 

TERRA et ali i C 1987) estudaram os efeitos de 

doses e modos de aplicação da calciocianamida, na brotação e 

na produção do cultivar de videira Niagara Rosada. Utiliza

ram as doses de O, 70, 140 e 210 gramas de calciocianamida 

por litro, aplicadas através-de pincelamento no ramo todo ou 

só no corte do bacelo recém podado. Os autores verificaram 
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que lodos os tratamentos com calciocianamida anteciparam a 

brolação e o período de colheita em relação à testemunha. De 

modo geral, os t.rat.ament.os com calciocianamida proporciona

ram aumentos na porcentagem de gemas brotadas quando compa

rados com o controle. Mas, com relação à produção por plànta 

e ao peso médio do cacho, não foram observadas diferenças 

significativas entre os tratamentos com calciocianamida e a 

t.estemunha. 

PIRES et ali i C1990) estudaram os ef'ei tos de 

agentes químicos na indução da brotação, desenvolvimento dos 

brotos e na produção de videira 'Niagara Rosada'. Avaliaram 

em condições de campo, os ef'ei tos da 

CCaCN), 
2 

da cianamida hidrogenada CH CN ) 
2 2 

cal ci oci anami da 

e do ethephon 

fácido C2-cloroetil) fosfônicoJ sendo que os tratamentos fo-

-1 

ram: testemunha; calciocianamida nas doses de 200 e 400g.l

aplicadas em pincelamento nos cortes dos bacelos recém

podados; cianamida hidrogenada 1,0;· 2,5 e 5,0¾ do i. a. em

pulverização na vara imediatamente após a poda, ethephon na

dose de 8. OOOpprn em pulverização da planta toda 1 O dias

antes da poda. Os autores verificaram, que os tratamentos

que receberam calciocianamida e cianamida hidrogenada, inde

pendentemente das doses aplicadas, interromperam a dormência

da totalidade das gemas latentes, anteciparam a brotação e o

desenvolvimento dos brotos, os quais ti ver am o estádio de

desenvolvimento vegetativo correspondente à 5A folha expan

dida, antecipado em cerca de 21 dias. Esses tratamentos au

mentaram signi1icativament.e o número de panículas e a produ-
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ção. Observaram, t.ambém, que o período de colhei ta f'oi 

significativamente antecipado, havendo um efeito positivo 

com o aumento da dose de cal ci oiti anami da e de ci anami da 

hidrogenada, neste último até a dose de 2,5¾. Quanto ao 

ethephon, este teve um ef'eito parcial na quebra de dormência 

das gemas latentes, retardou a brotação e o desenvolvimento 

dos ramos e não afetou o período de colheita e a produção. 

LIN.& WANG (1985) estudaram o efeito da ciana

núda hidrogenada na brotação de segmentos de videira isola

dos, com uma única gema. O cultivar utilizado foi Kyoho em 

estado vegetativo e não dormente. No primeiro experimento os 

autores utilizaram videiras de um ano de idade provenientes 

de plântulas regeneradas de cultura de tecidos. Os cortes e 

tratamentos foram conduzidos em 9 de novembro de 1983. No 

segundo experimento outra porção de segmentos de videiras de 

10 anos de idade f'oi obtida de vinhedo;; Os tratamentos quí

micos foram conduzidos rio mesmo dia. Os segmentos vegetati

vos foram trazidos do vinhedo para o laboratório dentro de 

uma hora e cortados em secções de 8cm de comprimento com um 

único nó e uma única folha deixada atada em cada segmento. 

As ex�remidades basais dos segmentos foram embebidas em so

lução de cianamida 1¾ e 2,5¾ contendo agente molhante, por 

15 minutos. Um segmento de 0,5cm f'oi cortado do f'inal basal 

do segmento e a superfície cortada fresca foi polvilhada com 

um pó mist.urado contendo NAA C0�1Y.,) e IBA C0,3¾). 

Os segmentos t..rat.ados foram colocados num ma

terial esponjoso úmido, que f'oi const..antement..e embebido em 
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água, numa bandeja plástica durante o experimento. Para o 

controle, os procedimentos manuais foram os mesmos dos tra

tament.os químicos exceto, obviamente, que o pré-tratamento 

com cianamida foi omitido. Os segmentos foram mantidos numa 

câmara de crescimento escura a 27 ± 1
°

C. Os autores utiliza

ram segmentos de videira em vegetação, com folhas, os quais 

requerem menor resfriamento do que videiras dormentes CLIN & 

WANG, 1 985) . 

LIN & WANG (1985) relatam que em trabalho an

terior ut.ilizaram segmentos dormentes de videira, cortados 

em secção de 50cm para avaliação do tratamento de cianamida 

na brotação da gema. Nesse trabalho não obtiveram sucesso 

pois a porcentagem de -brotamento da gema foi de apenas 2,3½, 

depois de 21 dias. Os autores atribuem isso ao problema de 

translocação dos compostos aplicados e da não uniformidade 

de maturidade da gema dentro de um segmento de gemas múlti

plas. Já n�st.e trabalho, de acordo com LIN & WANG (1985), a 

utilização de segmentos vegetat.ivos de uma única gema provi-

da de folha reduziu os problemas associados com a

translocação química do sítio de aplicação ao sítio de ação. 

Os resultados demonstram que o tratamento de segmentos de 

ambos os experimentos c om 1½ de cianamida produziu 

porcentagem de brotação mais alta do que a de segmentos não 

tratados. O tratamento de segmentos com 2, 5½ de cianamida 

não aumentou a taxa e o grau de brotação da gema. As gemas 

dos segmentos do tratamento com cianamida começaram a brotar 

10 dias após o tratamen�o. 
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Vários foram os trabalhos publicados sobre a 

ut.ilização de diferentes subst.âncias, visando à quebra de 

dormência de .fruteiras lenhosas de clima temperado. 

OFFER & GOUSSARD (1980) trataram as partes ba-

sais, apicais, bem como segmentos inteiros de videira com 

água quente a uma t t. de i;::,o
º

c empera ura __, por 30 min. Quando 

apl i e ado em segmentos i nt.ei r os ou em par t.es ·basais, o 

tratamento com água quente atrasou a iniciação da raiz. Já o 

tratamento das partes apicais dos segmentos, resultaram em 

um e.feito favorável no tempo de brotação, iniciação da raíz 

e número médio e massa das raízes. 

As gíberelínas constí t.uem um grupo de hormô

nios par a o qual há evidência do possível envolvi mente no 

período.de dormência. O quadro que parece ter emergido gra

dualmente é que temperaturas de resfriamento são importantes 

condicionantes do estado da giberelina de sémentes e gemas, 

embora os detalhes precisos estão longe· de· serem claros e 

podem variar com as espécies CPOWELL, 1988). 

ALBUQUERQUE C.1979) estudou os e:fei tos do ácido 

giberélico na brot.ação da videira CVitis vinifera L.), cul-

t.ivar Trebbiano, sob condições de campo. Utilizou as concen-

trações de O, 1 00, 200 e 300ppm de GA . 
3 

Realizou o pincela-

mento das gemas uma única vez, no início da rase de brot.ação 

e verificou que o GA não retardou a brot.ação da videira. 
3 

quando aplicado próximo ao início da mesma e, pelo contrá-

rio. provocou uma brotação maior e mais uniforme de gemas. 
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De acordo com POWELL (1988) as cilocininas po

dem desempenhar lambém um papel na quebra de dormência do 

lipo denominado "repouso", baseando-se no f'at.o de que apli

cações exógenas dessas subst.âncias podem est.imular o cresci

mento da gema e que a sua ocorrência endógena pode se corre

lacionar bem com estes mesmos eventos. POWELL (1988) afirma 

ainda que a ef'etividade das aplicações exógenas de cit.ocini

nas na estimulação de gemas dormentes é incerta. Segundo o 

aut.or, há numerosos relatos de que essas substâncias, quando 

aplicadas a gemas axilares, que não estão crescendo, em ra

mos intactos, estimulam essas gemas a crescerem. Ent.ret.ant.o, 

o tipo de dormência que caracterizou essas gemas, e sua in

tensidade no momento do tratamento é raramente estabelecido. 

Parece que, em alguns casos, o que estimulou a crescer f'oram 

gemas axilares que anteriormente sofriam os efeitos da 

dominância apical. 

YOUNG & WERNER (1986) estudaram os efeitos da 

6-BA aplic�da a ramos dormentes de árvores jovens de maciei

ra e pessegueiro depois de aplicar todas as combinações de

resfriamento de brot.o e raiz durante o repouso. Após f'orça

ment.o em casa de vegetação, a brot.ação, peso seco do ramo 

novo e crescimento de raízes novas foram maiores em maciei

ras com ramos e raízes resí'riados. Já para o pessegueiro, 

apenas o resf'riament.o do ramo foi suficiente para a resposta 

máxima, e a 6-BA não teve nenhum ef'ei to significa t.i vo. Em 

macieira, a 6-BA aplicada subst.i tui u o trat.ament.o de 

resfriamento da raiz em árvores que possuiam apenas os ramos 
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resfriados, resultando em brotaçâo igual àquela que tiveram 

tanto os ramos quanto as raízes resfriadas. YOUNG & WERNER 

(1985) sugeriram que a máxima brotação em macieiras jovens é 

dependente do resfriamento da raiz, o que implicaria em 

algum sinal químico movimentando-se da raiz para o ramo, e 

que este sinal pode ser a citocinina. Ainda segundo esses 

autores, uma vez que é necessário o resfriamento do ramo pa

ra a máxima brotação e para resposta à citocinina aplicada, 

é provável que haja uma mudança no nível do inibidor e/ou 

sensibilidade do tecido durante o resf"riamento. Por outro 

lado, o fato de que o peso seco do broto novo em macieira é 

estimulado primeiramente pelo resf"riamento do ramo e não 

pelo resí�riamento da raiz ou tratamento com citocinina, 

indica que o crescimento imediatamente após a brotação pode 

ser controlado separadamente da brotação propriamente dita. 

De acordo com POWELL (1988) não há informações 

convi ncent.es de que as auxinas exerçam algum papel 

importante na regulação de dormência em gemas. 

2.1.2. Cultw-a de ápices meristemáticos de caule 

Tecidos crescidos in vitro não estão sujeitos 

a flutuações ambientais e podem se constituir em fonte ideal 

de material para regeneração in vítro. Além do mais, por já 

estarem em condições assépticas evita-se a etapa da esteri

lização, onde o explante vai ficar menos sujeito a estresse 

e a danos. 
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Em dois trabalhos de cultura ín vi tro de vi -

deira visando à obtenção de embriogênese somática, explantes 

obtidos de plântulas crescidas a partir•de ápices meristemá

t.,i cos de caule, f'oram utilizados CFAVRE, 1977 e STAMP & 

MEREDITH, 1988), sendo que somente os últimos autores obser-

varam embrióides. 

No trabalho de STAMP & MEREDITH C1988), sec-

ções nodais !'oram removi.das de caules esterilizados de Vi t i.s

vínifera cv. Cabernet Sauvignon e gemas axilares f'oram dis-

secadas para prover expl antes de pont.as de caule de O, 5 -

1,0mm de diâmetro. consist.indo de um meristema e 2-3 primór-

dios foliares. Apices de caule f'oram inoculados sobre o meio 

MS, 
-1

suplementado com 20g.l de sacarose, 2, Oppm de 5-BA e

500ppm de caseína hi dr ol i sada, 
-1

e sol i di ficado com 7, Og. 1

de agar Di f'co Bacto. O meio foi ajust.ado a pH 5,7 e

distribuído em placas de Petri plásticas de 9cm de diâmet.ro

com 20ml de solução do meio em cada uma delas. As placas de

Petri f'oram seladas com Parafilme M. Os autores utilizaram

t.ambém GA e I.D..8., mas não se ref'eriram em que etapa do
3 

desenvolvimento da plântula e a que concentrações. 

Os explantes de ápices de caule .foram incuba-

º -z -1 
dos a 25 ± 1 C com um f'otoperíodo de 15 horas C40µE. m ,s ) 

e, após ô semanas, mais da metade (43 de 70) desenvolveram-

-se em pl ant.as com raízes adventícias e caules múl t.i pl os com

mais de 3cm de compriment.o. Folhas inteiras com 1,5-5,0mm de 

comprimento, crescendo adjacentes a gemas vegetativas termi

nais, foram utilizadas. Dos cinco exper i ment.os conduzi dos 
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com rolhas de cultura de ápí ce de caule de • Caber net Sa uví g

non', apenas um produziu embrióides CSTAMP & MEREDITH, 1988). 

2.2. Metodologia da cultura de óvulos não fertilizados 

O primeiro relato sobre a obtenção de embrío

gênese somát.ica em videira f'oi apresentado em 1975 por 

MULLINS & SRINIVASAN. ftntes de ter sido alcançado o sucesso 

por esses autores muitas foram as tentativas para obter em

br i ói des por outros autores desde Morel ( 1944) ci t.ado por 

MULLI NS & SRI NI V ASAN C 1 975) e i ncl usi ve por Mul l i ns C 1 971 ) , 

ci tado por RAJ A.SEKARAN & MULLI NS C 1 979) . 

MULLINS & SRINIVASAN C1975) supuseram que por 

ser a videira propagada por séculos através de garfagem, ou 

seja, propagação vegetativa, clones como Cabernet. Sauvignon 

são velhos, apresentando por isso falta de competência rege

nerativa in vi tro. A necessidade de um t.eci do juvenil, que 

não fosse de pl ântul as originadas de sementes por causa da 

segregação genética, levou-os a considerar o caso de certas 

espécies aponú t.i cas onde o nucal o da planta adul t.a possui 

juvenilidade críptica e competência regenerativa CMULLINS & 

SRI NI V ASAN, 1 975) . Sabendo que o óvulo da videira possui um 

nucel o maciço e que este teci do é capaz de uma i nt.ensa di vi -

são celular in vivo CNITSCH, 1955) e que Coombe (1974), 

citado por MULLINS & SRINIV/�AN (1975), most.rou que auxinas 

sint.éticas aplicadas às inflorescências de videira ant.es da 

antese causam um marcante aumento no tamanho dos 6vul os, 
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MULLINS & SRINIVASAN (1976) decidiram investigar a possibi-

lidade de formação de embrióides,em óvulos não fertilizados. 

isolados de •cabernet Sauvignon'. As inf'lorescências roram 

coletadas 5-15 dias antes da antese, de videiras 'Cabernet. 

Sauvignon' propagadas por segmentos armazenados a frio C4
°C) 

pelo método de MULLI NS C 1966). Elas ror am ester i 1 i zadas e

seus óvulos não fertilizados foram removidos sob condições 

assépti cas numa cabine de f' 1 uxo laminar asséptico com a 

ajuda de uma lupa estereoscópica CMULLINS & SRINIVASAN, 

1976). Os autores não conseguiram obter plânt.ulas quando 

utilizaram meio de cultura com agar para o crescimento dos 

óvulos, mas sim quando utilizaram frascos de 100ml contendo 

25ml de meio líquido CMULLINS & SRINIVASAN, 1976). Os fras-

cos foram mantidos num incubador giratório (80-90 osc. 

min -t) a uma temperatura de 27°C. O f'otoperíodo foi de 16h 

provido por lâmpadas f' l uorescentes gro-lux -2C2,5W.m 

-2 -1 � 11, 5µE. m • s ) . Para a produção de plântul as os embriói-

des foram t..ransf'eridos para meio semi-sólido com os mesmos 

regimes de luz e temper at. ur a. MULLI NS & SRI NI V ASAN C 1 976) 

testaram quatro meios nutritivos basais, quais sejam: BN 

CNITSCH. 1951), MS CMURPSHIGE & SKOOG, 1952), White CWHITE, 

1943) e HDWM CHAWKER et ali i, 1973). Os meios basais foram 

suplementados com auxinas, ci t..ocini nas e vários a:di ti vos 

orgânicos Cleit.e de coco e caseína hidrolisada) e os 

t.rat.amentos !'oram aplicados de rorma isolada ou em 

combinações Yatorais. 
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MULLINS & SRINIVASAN (1975) verificaram que os 

experimentos envolvendo seqüências de t.rat.ament.os, bem como 

aplicações únicas, mostraram que o crescimento de explant.es 

de óvulos variaram com o meio basal, substâncias de cresci

mento exógenas e aditivos orgânicos tal qual caseína hidro-

lisada. Ocorreram dois t.ipos principais de desenvolviment.o 

nos óvulos cultivados: C 1) crescimento dos i ntegumentos e 

produção de crescimentos verrugosos para o exterior; e C2) 

prolif'eração do nucelo e protusão do calo através da mi

crópila. O crescimento dos integumentos ocorreu em vários 

tratamentos mas foi mais pronunciado com caseína hidrolisada 

C0,1Y� no meio HDWN. No período de duas semanas de inocula

ção houve um crescimento no volume dos óvulos de qua t.r o 

vezes devido principalmente à expansão e à divisão de 

células do integumento externo, que tornou-se clorofiloso 

acumulando amidos e materiais fenólicos. Os crescimentos 

verrugosos para o exterior foram induzidos pela transferên

cia de óvulos par a meio contendo ci toei ninas C ci neti na, 

benziladenina CBA) ou zeatina 5-50µM). Esses crescimentos 

para o exterior tiveram uma vida curta e não produziram 

estruturas dif'erenciadas. Os crescimentos para o exterior de 

uma língua de tecidos de calos a partir da micrópila foram 

observados pela primeira vez quando os óvulos de videira 

foram cultivados no meio HDWM, com lei te de coco C10-15Y�, 

caseína hidrolisada 
-J. 

Clg. l ) e ácido 4-clorof'enilacético 

C 15µM). Estudos hi stol ógi cos indicaram que estes cal os se 

originaram da calota nucelar , isto é, de um grupo de célu-
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las, como as meristemáticas, no final micropilar do nucelo, 

perto dos lábios do int...egument..o int..erno. Em secções de todos 

os óvulos cultivados que foram estudados encontrou-se que 

houve degeneração do saco embrionário. A partir desses mate-

riais ocorreram diferenciações anômalas como nódulos meris-

temáticos e elementos vasculares, mas nunca foram observados 

br otações, raízes ou embriões somáticos C MULLI NS & SRI NI -

VASAN, 1976). Finalmente, óvulos 'não f'ert.ilizados isolados 

cresceram em meio BN, com 5-BA e a auxina ácido �-naft..oxia-

cético C NOA) . Com o meio 
-1 

BN contendo 1 g. l de caseína hi-

drolisada e 6-BA C5-10µM), os óvulos de videira tornaram-se 

verdes e o calo nucelar cresceu a partir da micrópila; mas 

os óvulos cresceram muito pouco com NOA isoladamente. Quando 

6-BA C5-10µM) e NOAC5-25µM) foram aplicados juntos verif'i-

cou-se um crescimento mui to vigoroso dos int.egument.os e a 

formação de crescimentos para o exterior, verdes, compact..os 

e nodulares, mas houve pouca produção de calos a partir da 

micrópila; MULLINS & SRINIVASAN (1975) ponderaram, a part..ir 

dessas observações, que a 6-BA foi necessária para o cresci

mento ótimo do calo nucelar e que o desenvolvimento organi

zado ocorreu com uma combinação de 6-BA e NOA. Dessa manei-

ra, os autores efetuaram uma série de experiment..os f'at..oriais 

nos quais os óvulos cresceram inicialment..e com 6-BA e foram 

ent..ão transferidos a vários intervalos para diferentes con-

centracôes de ô-BA + NOA. Essa conduta deu resultados 

positivos e embriões somáticos Cembrióides) foram formados 

com uma seqüência relat..ivamente simples de tratamentos. Os 
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óvulos cresceram primeiro em meio BN com 5µM de ô-BA e f'oram 

t r ansf er idos depois de 3 semanas par a meio BN mais 5µM de 

5-BA e mais 5µM de NOA, f' i cando duas semanas nesse meio 

quando f'oram transf'eridos para um meio similar , mas com uma 

concentração reduzi da de 6-BA Ci. é. 2, 5µM). Durant.e as 

seguint.es 3-4 semanas, prot-uberâncias brancas começaram a 

aparecer sobre o calo produzido a part.ir da micrópila. De-

pois descobriram que essas prot.uberâncias eram massas 

proembriogênicas que deram origem aos embrióides CMULLINS & 

SRI NI V ASAN, 1 976) . Esses aut.ores encontraram ainda que a 

produção de plântulas a partir dos embrióides f'oi dif'ícil. O 

crescimento de raízes primárias e advent.ícias ocorreu no 

mesmo meio utilizado para a indução de embrióides, mas para 

a formação da parte aérea necessitou-se transferir os embri

ói des par a meio semi-sólido contendo 5µM de 2-i sopenti la -

denina (2-iP) e 1µM de ácido giberélico, e dali para o meio 

basal de WHITE CMULLINS & SRINIVASAN, 1975). Esses autores 

relatam ainda que as brot-ações produzidas observadas até 

então exibiram a morf'ologia característ.ica de plântulas de 

videira originadas de sementes , i st.o é, f i l ot.axi a espiral e 

ausência de gavinhas. MULLINS & SRINIVASAN (1976) afirmaram 

em seu trabalho que tentaram obter embrióides ou mesmo gemas 

adventícias a partir de tecidos vegetativos de videira, mas 

não obtiveram sucesso e o nucel o foi o único teci do que 

mostrou compet.ê.ncia regenerativa embora eles não possuíssem 

i ní'or mações di sponí veis que explicassem em nível bioquímico 

a responsi vi dade do nucel o a substâncias de crescimento 
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exógenas. MULLINS & SRINIVASAN (1976) utilizaram N0A para a 

cultura de óvulos seguindo sugestão de Norreel (1973), 

citado por MULLI NS & SRI NI VASAN C 1976), que encontrou ser 

esta auxina altamente e.f'eti va para a cul lura de cenouras 

silvestres. Por outro lado a benziladenina é uma inibidora 

de embr i ogênese em cultura de cenouras C Hal per i n, 1970 

citado por MULLINS & SRINIVASAN, 1975), mas é um 

constituinte essencial para a' formação de plânt.ulas em 

videira. MULLINS & SRINIVASAN (1975) af'irmam que o

estabelecimento das plântulas a partir de embriões somáticos 

foi inesperadamente difícil e houve requerimento tanto de 

giberelina quanto de citocinina. A necessidade de giberelina 

para o crescimento de embrióides isolados imaturos foi

relatada previamente por SKENE (1969). MULLINS & SRINIVASAN 

(1976) efetuaram testes com dí versas ,ci tocininas para a 

indução do crescimento da parte aérea e havia i ndí cios da 

especificidade da 2-iP. 

Em trabalho publicado em 1980, SRINIVASAN & 

ML�LINS efetuaram um refinamento do seu método de cultura de 

óvulos publicado anteriormente CMULLINS & SRINIVASAN, 1975) . 

• <U ém de • Caber net Sa uvi gnon • estudaram também • Gr enache' e

um híbrido masculino CV. vinifera x V. rupestris) denominado 

• Gl or yvi ne' . Par a obtenção de óvulos desse cultivar mascul i -

no, suas gavinhas f'oram transformadas em inflorescências 

utilizando-se uma citocinina sintética CSRINIVASAN & MUL

LINS, 1979). As flores foram coletadas 10 dias antes da an

tese e os demais procedimentos de esterilização, distribui-
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ção nos frascos e condições de luz e temperatura de incuba

ção roram idênticos ao descrito previamente CMULLINS & SRI

NIVASAN, 1975). O meio de cult.ura básico utilizado foi o de 

Nit.sch et alii C1958) citado por SRINIVPSAN & MULLINS C1980). 

O meio de indução constou do seguinte: óvulos 

excisados de 'Cabernet Sauvignon', 'Grenache' e 'Gloryvine' 

cresceram em meio de Nitsch suplementado com 5µM de 2,4-D ou 

5µM de NOA, mais 1 ou 5µM de 6-BA. No meio contendo 5µM de 

2,4-D e lµM de 5-BA, os óvulos tornaram-se verdes e um calo 

compacto, friável e creme-esbranquiçado ext.ravasou através 

da micrópila. Com 5µM de NOA e 5µM de 5-BA os óvulos aurnen-

taram em tamanho, tornaram-se verde-escuros e então 

produziram um calo branco coberto de pilosidade a partir da 

micrópila. Os explant.es de óvulos que cresceram com 5µM de 

5-BA apenas, tornaram-se verdes, mas não produziram calos 

C SRI NI V PSAN & MULLI NS, 1980) . Depois de duas semanas no 

meio de indução, os explant.es de óvulos foram transferidos 

par a meio basal contendo NOA C 1 OµM) e 5-BA C 1 µM) par a 

crescimento adicional do calo. Os calos que cresceram inici

al mente com 2. 4-D C 5µM) e 6-BA C 1 µM) entraram num período de 

rápido crescimento em 7-10 dias seguidos da transferência e 

começaram a se quebrar em agregados celulares. Depois de 

duas semanas adicionais, esses agregados celulares começaram 

a se desenvolver em embr i ói des globulares. Os calos que 

f'oram iniciados em meio contendo NOA C5µM) e ô-BAC5µM) e 

explant.es de óvulos que cresceram em 5µM de 5-BA apenas não 

se quebraram em fragmentos quando transferidos para meio de 
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crescimento CNOA-10µM e ô-BA 1µM), mas permaneceram como 

aglomerados. Estes calos subseqüentemente produziram embri

ói des globulares br anco-már mor e nas suas super f' í ci es C SRI -

NIVASAN & MULLINS, 1980). No caso do calo que f'oi induzido 

em meio contendo ô-BA, ou NOA mais ô-BA, os embr i óí des 

formaram-se tanto sobre, quanto abaixo da superf'ície do calo 

e permaneceram ligados ao calo parental até depois da 

iniciação da raíz. A trans.ferência de explantes de óvulos 

diretamente do meio de indução (contendo 2,4-D ou NOA, mais 

6-B.tD para meio basal, sem passagem através do meio de

cresci ment.o de cal o, levou a uma produção mui to baixa de 

embrióides. A produção de embrióides a partir de óvulos 

tratados com 2,4-D mais 6-BA f'oi muito maior do que de 

óvulos tratados com NOA mais 6-BA ou 5-BA isoladamente. A 

produção de embrióides de "Carbernet Sauvignon' e 

'Gloryvine' f'oi aumentada várias vezes pela f'ormação de 

embrióides secundários e terciários a partir da região do 

hipocót.ilo e do suspensor de embrióides primários. Em 

'Grenache' vários embrióides desenvolveram-se de cada 

aglomerado num padrão radial. Os embrióides produzidos a 

partir de óvulos que f'oram induzidos por 2,4-D mais 5-BA 

f'oram menores do que aqueles f'ormados em calos tratados com 

NOA mais 5-BA ou 5-BA isoladamente, mas também foram os que 

mais proliferaram. A maj.oria dos embrióides possuíam 1 a 3 

cotilédones. Os embrióides de 'Cabernet Sauvignon' possuíam 

cotilédones proeminentes, com margens onduladas. Os embriói

des de 'Grenache' possuíam hipocótilos alongados, os embri-
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óides de 'Gloryvine' foram na maioria das vezes dicot.iledô

neos e pareceram normais em desenvolviment.o. A cultura pro-

longada de calos (11 semanas) derivada de óvulos de 

'Caber net. Sa uvi gnon' em mei o com NOA C 5µM) e 5-BA C 5µM) 

levou à rormação de vários agregados celulares branco-cre

mosos. Entretant.o. nenhum desses agregados se desenvolveu em

embrióides, mas ocorreu um rápido desenvolvimenlo de raízes 

flutuando livres quando foram subcultivados em meio basal 

CSRINIVA.SAN & MULLINS, 1980). 

BESSIS (1985) tentou utilizar a técnica 

descrita acima para os cultivares Pinot, Chardonnay e Gamay 

encontrando as seguintes dificuldades: a) a formação do calo 

nucelar f'oi muit.o aleatória, muitas vezes não atingindo o 

pont.o de início da prolif'eração, ou foi um outro t.ecido do 

óvulo ou do legumento que forneceu o calo; b) a proliferação 

do cal o nucel ar f'oi mui to 1 i mi lada, cal o este cuja cor era 

negra quando embriogênico; e) quando a embriogênase se 

iniciava, ela se fazia de uma maneira bastante aleatória 

sobre alguns calos sem que se dominasse a sua iniciação; d) 

a embr i ogênese às vezes era mui to intensa C mui tas centenas 

de embriões por placa de Pet.ri, e às vezes não produzia mais 

do que alguns; e) para uma ut.i li zação prática do 

procedimento é necessário que os embrióides se transformem 

em pl ânt.ul as. Entretanto, a organização dos meristemas 

caulinar e radicular, e em seguida seu funcionamento foram 

aleatórios. Em certos casos o autor obteve os embrióides com 

os dois meristemas perfeitamente funcionais, mas mui t.o 
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comumente um ou outro ou mesmo os dois não entraram em

atividade apesar das mui tas tentativas efetuadas pelo autor. 

RAJ ASEKARAN & MULLI NS C 1985) utilizaram a 

cultura de nucelo de óvulos visando à embriogênese somática 

em um estudo sobre os efeitos da fertilização e do gametÍci

da t..ol ui di na azul sobre o crescimento do tubo polínico in 

vivo e sobre os efeitos deste gameticida sobre a germinação 

do pólen, crescimento do tubo polínico e crescimento dos 

óvulos in vitro. Os objetivos de seu trabalho foram dois: a) 

determinar os efeitos da fertilização sobre a competência 

regener:-ati va do nucel o e· 
> 

induzir a partenogênese 

b) investigar a possibilidade de

haplóide in vi tro. Os óvulos 

utilizados neste caso foram coletados dois dias após a 

antese. O comportamento i.n vitro de óvulos a partir de 

flores trata das com tol ui di na azul e flores normal ment.e 

fertilizadas Ccont.role) foi similar. Os óvulos cultivados em 

meio basal tornaram-se pretos e morreram dentro de 4 dias da 

inoculação, mas óvulos crescidos em-meio NN contendo 1µM de 

6-BA. 5µM de 2,4-D e 0,1% de caseína hidrolisada produziram

um calo branco-esverdeado a partir da micrópila depois de 

2-3 semanas. Este calo desintegrou-se subseqüentemente para

produzir uma suspensão de agregados cel ul·ares e células 

únicas. Após uma transferência para meio basal. isto é, 

omitindo 5-BA e 2,4-D, as culturas derivadas de flores

tratadas e controle deram origem a grande quantidade de 

embriões somáticos. A competência regenerativa do calo 

ovular não foi afetada pela fertilização ou pelo tratamento 
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com toluidina azul e embriões somáticos foram produzidos com 

a mesma freqüência pelos óvulos de flores tratadas ou não. 

Os autores fizeram amostragem dos óvulos para observação em

microscópio durante o período de cultura e foi con.firmado 

que os calos a partir dos quais os embrióides se originaram 

surgiram de divisões da calota nucelar, um tecido localizado 

perto da micrópila. Houve uma óbvia degeneração do saco 

embrionário em todos os óvulos que foram investigados. 

GRAY & MORTENSEN C1987) obtiveram a iniciação 

e manutenção de embriogênese somática a longo prazo a partir 

de anteras e ovários de Vi tis l.one-i i cv. Microsperma, uma 

videira feminina. Os autores testaram, em meio de MS mais 

5µM de 2,4-D e mais lµM de 6-BA os explantes: anteras, óvu

los e ovários int.act.os. Est.es autores trataram as flores a 

frio por 72 horas, aproximadamente 10 dias antes da antese: 

depois esterilizaram e dissecaram as flores inoculando os 

explantes em meio de placa já com o meio de cultura. A 

temperatura C22
°

C) foi mais baixa do que a normalmente uti

lizada pelos demais autores C25-27
°

C). Os autores obtiveram 

embrióides apenas de 2,5½ das anteras cultivadas e de 10½ 

dos ovários cul t.i vados. Nenhum embr i ói de foi obtido a par ti r 

do nucelo de óvulo e os autores não comentam qual o tecido 

da antera ou do ovário que deu origem aos calos embriogêni

cos. De acordo com GRAY & MORTENSEN (1987) várias anormali

dades de desenvolvimento xoram observadas nos embrióides. A 

anormalidade mais comum foi a presença de mais de dois coti-

1 édones ou um "colar.. de material cot.i l edonar fundi do. A 
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embriogênese secundária diret..a ocorreu comument.e a partir 

tant.o da parte inf'erior do hipocótilo, da part.e superior da 

radícula, como de t.ecidos da junção entre a radícula e o 

hi pocóti lo. 

2.3. Metodologia da cultm-a de anteras 

A primeira tentativa para obt.enção de embriói

des e plantas a partir de cult.ura de antera de Vitis foi 

feita por Mullins C1971) (citado por RAJASEKARAN & MULLINS, 

1979), a qual f'oi sem sucesso. Post.eri ormente, GRESSHOFF & 

DOY (1974) conseguiram derivar uma linha de células haplói

des a partir de cultura de ant.era de Vi tis vinifera, mas não 

conseguiram obter embrióides ou plânt.ulas desenvolvidas. Pa

ra a obtenção de linhas de células haplóides houve estádios 

da meiose mais f'avoráveis quais sejam o de tét.rade e de pó

len uninucleado. Os autores relatam ainda que fizeram muitas 

tentativas para diferenciar os calos haplóides em raízes, 

caules, plant.as inteiras ou pseudo-f'rutos, tentativas essas 

sem sucesso, embora tenha havido formação de xi-lema e esver-

deament.o CGRESSHOFF & OOY, 1974). Os reguladores veget.aís 

utilizados foram: meio 1C10µM de NAA; 11µM de IAA e 7µM de 

cinet.ina), meio 2C0,5µM de NAA; OµM de IAA e 1,4µM de cine

t.ina) e meio 3C0,25µM de NAA� OµM de IAA e 0,37µM de cíneti

na). Os aut.ores incubaram as ant.eras por 24h na luz (fluo

rescente e incandescent.e) a 27
°

C. Depois as luzes roram apa

gadas e a incubação cont,i nuou no escuro C GRESSHOF'F & DOY, 

1974). 
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HIRABAYASHI et alií C197ô) relataram a indução 

de diferenciação de brotações e raízes a partir de calos 

derivados de anteras de Vi tis thv.nber6i i. De acordo com a 

descrição dos autores a diferenciação foi obtida por organo

gênese e não embriogênese. As anteras foram inoculadas em 

meio MS ou NN acrescido de 10µM de NAA mais 1µM de ô-BA. Os 

t.ubos de ensaio conlendo as anteras í'oram mantidos no escuro

durante lodo o período da cultura. Durante um mês todos 

foram mantidos a 28
°

C num incubador. Posteriormente uma par

le foi trazida para uma sala onde a temperatura não roi con

trolada, variando de 0-30
°

C durante o período de ô meses. 

Somente após este período é que se observou a dixerenciação 

em parte aérea e raiz, a qual foi observada apenas no meio 

de NN, para anteras no estádio de tétrade (15¼) e uninuclea

do (1,4%) no material deixado em sala sem controle de tempe

ratura. 

Em geral, o objetivo de quem trabalha com cul

tura de antera é a obtenção de haplóides para a análise ge

nética e o melhoramento da videira. Mas quando se obteve uma 

plântula pela primeira vez, proveniente de um embrióide, 

est.a não era haplóide. Ist.o 

RAJ ASEKARAN & MULLI NS C 1979) . 

ocorreu no trabalho de 

Os autores utilizaram dois 

cultivares de videira, um híbrido ornamental ' Gl or yvi ne' 

(Vitis vin.ifera x Vitis rv.pestris) e um cultivar comercial 

muito import.ant.e 'Cabernet Sauvignon' (Vi tis vinifera L. ). 

Uma novidade em sua metodologia é que os autores ut.ilizaram 

meio líquido sob agi lação. As ant.eras de ambos os cul t.í vares 
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foram retiradas no estádio de microsporos uninucleados e 

cultivadas em meio NN contendo (2,4-D 5µM� ou NOA 5µM ou NAA 

5µM) e cilocininas C BA 1 µM ou PBA 5µM) . Em l-odos os 

tratamentos as 

pretas dentro 

anteras de 

de 4 a 5 

desenvolvimento adicional . 

'Cabernet Sauvignon' ficaram 

dias e não exibiram nenhum 

A:s anter as de • Gl or yvi ne' não 

cresceram em meio com NAA. Quando desenvolvidas em meio com 

2,4-D, ou NOA, as anteras de' 'Gloryvine' retiveram a sua 

col oração amarela e começaram a l nchar após 1 semana de 

cultura. Após 10-20 dias as anteras se romperam e expeliram 

um calo branco amarelado. A produção de calo foi maior com 

NOA do que com 2, 4-D e as duas auxinas deram calos com 

características diferentes. Os calos foram formados por 

anteras quando cultivados tanto na luz quanto no escuro, mas

apareceram 10 dias antes ém anteras crescidas no escuro do 

que na luz. Os calos obtidos a partir de anteras cultivadas 

com ci t.ocinina CBA ou PBA, ambas à concentração de 5µM) e 

2, 4-D ou com essas ci toei ninas e NOA, não puderam ser 

subcul ti vados em meio contendo as ci toei ninas na 

concentração original, pois senão eles se tornavam vermelhos 

e paravam de crescer. Para um crescimento contínuo foi 

necessário reduzir a concentração de 5-BA e PAB para lµM . 

. ll.proximadament.e duas semanas após a primeira subcultura o 

crescimento do cal o cessou e ele começou a quebrar e a 

formar agregados. Os calos e os agregados foram então 

transí'eridos para meio basal ou meio suplemen�ado com 

citocininas CBA, PBA. 2iP). auxina CNOA) e giberelina CGA) 
3 
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individualmenLe ou em combinação, a fim de induzir o 

desenvolvimento organizado. Nesse estádio, os calos que 

haviam crescido no escuro, foram passados para a luz. Calos 

e agregados crescidos em meio basal ou em meio contendo GA 
3 

produzi r am grande número de embr i ói des. Dentro de 1 O dias 

mais de 2. 500 embriões foram encont.r ados em cul t. ur as que 

foram tr a t.adas i ni ci al mente com BAC 1 µM) e 2, 4-DC 5µM) e que 

cresceram inicialmente no escuro. Quando NOA foi utilizado 

como auxina, a formação do embrióide foi ausente ou ocorreu 

em baixa f r eqüênci a. Nos embriões desenvolvi dos a par t.i r da 

cul t.ura de ant.eras foram observados os padrões 

car act.er í st.i cos de desenvol vi mento dos embriões zi góticos: 

os estádios globular , cor ação e t.or pedo e os embr i ói des 

maduros exibiram um suspensor bem pronunciado. Houve também 

produção de embrióides secundários e terciários a partir dos 

embrióides formados. A part.ir de estudos citológicos dos 

calos encontraram-se duas populações de células mitóticas .. 

aquelas com número de cromossomos consistido de 19, o número 

haplóide, e aquelas com número de cromossomos consistido de 

38 CRATA.SEKAR.LW & MULLINS, 1979). Esses autores observaram 

que a produção de calos por antera foi mais rápida e

abundante quando as culturas foram incubadas inicialment.e no 

escuro. Aprovei t.ando-se dessa observação e com a finalidade 

de verificar o efeit.o do resfríament.o C4
°

C por 72h) fizeram 

um experiment-o no qual ant-eras resfriadas e não resfriadas, 

ambas com pólen no estádio uninucleado f'oram incubados no 

escuro e na luz 
-z -z -1

C 2, 5W. m ;;; 11 • 5µE. m • s ) . Verificaram que
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o melhor trat.amenlo foi com ant.eras resfriadas cullivadas no

escuro Cmeio de NN acrescido de 2,4-DC5µM) e BA C1µM) 

C RAJ ASEKARAN & MULLI NS, 1979) . Observaram ainda que quando 

os embriões maduros foram transferidos para meio básico com 

agar o desenvolvi rnento deles era mui to demorado e mui tos 

embriões falharam em produzir plânlulas normais. Os 

cot.ilédones tornaram-se verdes e alongados, mas as brolações 

falharam em se desenvolver e as plântulas tiveram uma 

aparência fasciculada. Tent.at.i vas para produzir plânt.ulas 

normais ut.i li zando meios basais di f er ent.es C WHITE, 1943 � 

MURASHIGE & SKOOG, 1962), foram infrut.íferas. 

Lembrando que, normalmenle as sementes de 

videira t.êm necessidade de um resfriamento Cest.ratificação) 

para germinar, RAJASEKARAN & MULLINS (1979) fizeram oulros 

experiment.os t.est.ando o resf'riamento C4
°

C) de embriões madu-

ros por vários períodos CO a 8 semanas) e também GA C 1 µM) , 
3 

que é conhecido por subst.it.uir o resfriamento para superar a 

dormência de sementes em mui tas espécies. Os resul t.ados 

desses experiment.os mostraram clarament.e que embrióides de-

rivados de ant.eras exibem dormência fisiológica e que é re

queri do um r esf ri ament.o C 4 ° C) por no mínimo 2 semanas par a 

induzir uma germinação normal. Para se t.er uma idéia em 

embrióides não resfriados houve apenas 2% de produção de 

plânt.ulas normais e em duas semanas de resfriamento obteve-

-se 83¾ de plânt.ulas normais. Embr i ói des tr a t.ados com GA 
3 

ClµM) produziram 47¾ de plânt.ulas normais. Os autores ainda 

ver i f' i car am que em qual quer est.ádi o do desenvolvi ment.o do 
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embrióide (globular, coração, torpedo e maduro) o resfria

mento foi igual ment.e efet.i vo em induzir o desenvolvi ment.o 

normal de plânt.ulas. Segundo RAJASEKARAN & MULLINS C1979) o 

sucesso dos experimentos depende mais da escolha do material 

experimental do que de variações discret.as na composição do 

meio de cultura. A identificação do t.ecldo regenerativamente 

competent.e foi de i mpor tânci a primária C RAJ ASEKARAN &

MULLINS. 1979). Ainda nesse trabalho, esses autores afirma

ram que o fato de não t.erem conseguido plânt.ulas haplóldes, 

embora houvessem nos cal os células hapl ói des , seja tal vez 

devido ao fat.o de a videira possuir muitos genes deletérios 

que se mani.fest.aram em homozigose. Finalment.e ZOU & LI 

(1982) descreveram a primeira e única indução de sucesso de 

plantas haplóldes a part.ir de cultura de anteras de um 

cultivar de V. vinifera. 

O trabalho seguinte sobre obtenção de embriói

des e plântulas a part.ir de calos derivados de ant.eras foi o 

de HIRABAYASHI & AKIHAMA (1982). Est.es autores estudaram 28 

clones e cultivares de videira incluindo 8 port.a-enxertos. 

Flores em est.ádi os diversos de desenvolvi ment.o foram est.er i -

lízadas (não sof'reram pré-resf'riament-o). As ant.eras foram 

colocadas assepticamente em tubos de ensaio contendo 5ml de 

meio. Utilizaram como meí o basal o de Ni t.sch C 1972::> citado 

por HI RABAY ASHI & AKI HAMA C 1 982) , suplementado com várias 

concent.r ações de NAA ou 2, 4--D e 5-BA. Os tubos de ensaio 

1oram incubados no escuro a 25-30
°

C. Quando os embrióides se 

desenvolveram a partir dos cal os derivados de ant.eras, os 
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tubos roram colocados sob um regime de 15 horas de luz 

C2. 5001 ux). A contagem dos cromossomos foi realizada em 

células de raízes coradas com acetocarmim. 

HI R.Af3AY ASHI & AKI HAMA C 1982) observaram a 

formação de embriões em plàntulas do cultivar de Vitis 

vinifera Koshusanjaku após 2 a 4 meses de cultura. Os 

embrióides foram produzidos em meio suplementado com várias 

combinações de NAA C0,1 a 10µM) e BA (1 a 10µM) ou 2,4-D (1 

a 10µM) e BA Cl a 10µM). Ent.re os meios testados as combina

ções de NAA C5µM ou 1µM) ou 2,4-D C1µM) ,e BA C10µM) foram as 

mais favoráveis para a formação de embrióides de calos 

derivados de anteras. Os aut.ores observaram que a freqüência 

de formação de calos foi maior em meio contendo NAA, mas que 

a freqüência de .formação de embrióides foi maior em meio

contendo 2,4-D. As massas de células embriogênicas .formadas 

puderam ser mantidas em meio contendo 2, 4-D C 1 O µM) e BA 

C1µM) sem perder a sua capacidade de produzir embrióides. Os 

embrióides assim formados foram transferidos para meio basal 

contendo as vitaminas de MS par a induzir desenvolvimento 

adicional. Entretanto, HIRABAYASHI & AKIHAMA (1982) observa-

ram que nesse meio basal. apenas poucos embrióides desenvol-

veram-se em plântulas normais. Algumas vezes os autores 

obtiveram plantas normais diretamente de anteras cult.ivadas 

em meio supl ement.ado com NAA C O, 1 µM) e BA C 1 µM ou 1 OµM) . Os 

embrióides foram então cultivados por uma a duas semanas em

baixa sacarose, 2�� do meio de MS suplementado com NAA 

C O, 1 µM) e BA C 1 ou 5µM) par a induzir desenvolvi ment.o adi cio-
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nal. Os embrióides que se desenvolveram, foram transferidos 

par a mei o basal ou meio suplementado com NAA C O, 1 µM) par a 

obter pl ân t ul as nor mai s. Os a ut.or es r el a t.ar am ainda que não 

estudaram os efeitos do resfriamento e nem do tratamento com 

GA na promoção do crescimento de plânt.ulas a partir de 
3 

embr i ói des maduros CHI R.ABAY A'SHI & AKIHAMA, 1982). Esses 

autores obtiveram ainda embrióides a partir de cultura de 

anteras das seguintes videiras: a) cultivares de V. 

vinifera: Koshusanjaku, Neo Muscat, Kaiji, Askeri, Riesling, 

Black Hamburg, Muscat Hamburg; b) V. spp: Delaware, D x K 

151; c) híbridos entre: V. th-u.nberei i x dois cul t.i vares; V.

thunberei i 

th-u.nberei i, 

X Muscat. 

Delaware 

Bailey A, 

X V. 

Muscat. Bailey A x V.

th:u.nbergí i; d) espécies 

silvestres: V. thv.nbergíl. Relataram finalmente, que todas 

as plantas examinadas eram no entanto diplóides. 

RAJ A'SEKARAN & MULLI NS C 1 983a) publicaram um 

trabalho mais completo sobre a cultura de ant.eras de 'Glory

vine' CV. vinifera x Vi tis rupestris Scheele) onde através 

de estudos citológicos, genéticos e eletroforéticos tentaram 

determinar a origem das plântulas derivadas de anteras. O 

meio de cultura utilizado em todos os experimentos foi o NN 

contendo 5µM de 2,4-D e lµM de 6-BA e nele foram inoculados, 

separadamente anteras, internódios e microsporos .isolados. 

Inicialmente as culturas foram mantidas no escuro C25
°

C) por 

10 dias e depois transferidas para a luz C26
°

C, irradiáncia 

de 
-;z 

4,5W.m 
-2 -j_ 

20, 7 µE. m • s ) . Segundo RAJASEKARAN & 

MULLINS C1983a) houve uma forte evidência de que o calo pro-
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duzi do por anter as cultivadas originou-se das células somá -

ticas da antera. O padrão da produção de calos em ant.eras 

cultivadas foi de dois tipos. No primeiro, as células foram 

produzi das a partir do conet.i vo que junta as duas t.ecas , e 

houve um cresciment.o prolífico de calos a part-ír da cicalriz 

do filamento. No segundo tipo, o calo surgiu de células do 

conetivo situado entre os dois lóculos. Em algumas anteras o 

cal o emergiu como uma língua · de t.eci do que pareceu vir de

dentro do lóculo. O rompimento das paredes das anteras para 

liberar calos e grãos de pólen foi também observado. Quando 

cultivados separadamente, os filamentos isolados falharam em 

produzir calos e embriões CRAJ.A.SEKARAN & MULLINS, 1983a). 

I::le?t.erminações cit.ofluorimét.ricas do conteúdo de DNA nuclear 

de calos recém-formados Cde anteras cultivadas por 10 dias) 

revelaram uma predominância de células 2nC54%). Ent-ret.anto, 

uma pequena proporção de células (mais ou menos 1,5%) teve 

núcleo ln. Trinta 'por cento do núcleo mostrou um nível 4n e 

poucas células foram observadas com um conteúdo de DNA 

superior a 4n. A variação no conteúdo de DNA de células de

calos de antera foi comparada àquela de células de calos 

derivada de cultura de int.ernódios. O número de células com 

nível de DNA nuclear 2n foi maior em calos de int.ernódios 

C73Y� do que em calos de anteras. Vinte e set.e por cento dos 

núcleos mostraram um nível 4n de DNA. Nenhum núcleo haplóide 

foi encont.rado em células provenientes de internódios. Houve 

uma considerável variação entre plantas derivadas de anteras 

na morfologia das folhas. A progênie de plantas derivadas de
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cultura de ant.eras auto-polinizadas exibiu segregação para 

caract.erist.ica de .folhas indicando het.erozigose e origem 

somát.ica. Padrões de isoenzimas para indo.fenol oxídase, 

leucina amino pept.idase e catecol oxidase em plantas 

derivadas de ant.eras e no genótipo original a part.ír do qual 

as culturas .foram est.abel eci das foram i ndi sti nguí veis 

CRAJJ\SEKARAN & MULLINS, 1983a). Outra observação importante 

desse t.r abal ho é que houve al t.a mor t.al idade de pl ânt. ul as 

originadas de cul t. ur a de an t.er as C 71 ½) sendo que algumas 

mostraram albinismo e albinismo deletério. Apenas 120 .foram 

trans.feridas para o campo com sucesso. • Gl oryvi ne, é uma 

videira masculina, como consequência da f'al ta do 

desenvolvi ment.o do gí neceu, entretanto, duas das plantas 

regeneradas produziram .flores per.feitas e .f r ut.os em duas 

estações consecuti vas. 

masculinas. RAJJ\SEK.ARAN 

As 

& 

out.ras plantas 

MULLINS C1983a) 

permaneceram 

f'i zeram uma 

excelente discussão dos resultados de seus experíment.os 

concluindo finalmente que nenhuma plant.a derivada de antera, 

obtida em seus experimentos era hapl ói des ou um homozi got.o 

diplóide surgido da duplicação de um núcleo haplóide. 

Em um trabalho subseqüente CRAJ.A.5EKARAN & 

MULLINS, 1983b) f'oi estudada a inf'l uência do genótipo e da 

expressão do sexo em anteras de videiras cultivadas in 

vitro. Esses autores não mencionam o trabalho de HIRABAYA.SHI 

& AKI HAMA C 1 982) mais ou menos no mesmo senti do. e apesar 

destes últimos autores haverem testado diversos cull.ivares 

de Vítis vinífera, híbridos e espécies, nenhum deles foi 
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comum ao lr abal ho de RAJ ASEKARAN & MULLI NS C 1 983b). Estes 

autores trabalharam com as seguintes videiras: a) espécies 

* * 

de Vi tis: Vi tis lonei i , V. rupestris du Lot , V. r-upestris 

* 
cv. Metallica cape V. cinerea; b) híbridos interespecífi-

* * * . * 

23-416 , M.G.50-44 , Gloryvine I , Gloryvine II ,cos: J. s.

Hi 11 ar 
* 

Noir , Villard 
* 

Blanc , Campbells Early, Lady 

Patrícia; e) híbridos intraespecíficos: Sumoll x Cabernet 

Sauvignon; d). cultivares de V. vinifera: Grenache , Shíraz, 

Cabernet Sauvignon, Traminer, Jones Muscat� e) Vi tacea

australiana nativa: Cissus sp , Cissus opaca, Am.pelocissus 

eardeneri. As videiras marcadas com asteriscos foram as que 

deram embriões com o protocolo uti 1 i zado por RAJ ASEKARAN & 

MULLINS (1983b). Anteras contendo micrósporos uninucleados 

foram isoladas de flores primeiramente resí'riadas C4
°

C, 72h) 

e colocadas em frascos Er l enmeyer de 1 00ml com 25ml de meio

de cultura, 25 anteras por frasco. O meio de cultura 

utilizado f'oi idêntico ao do trabalho anterior CRAJASEKARAN 

& MULLINS, 1983a) ou seja, NN suplementado com 5µM de 2,4-D

e 1µM de 5-BA. As culturas f"oram agitadas num incubador 

giratório e incubadas a uma temperatura de 25 ± 1 ºe. As 

ant.eras isoladas cresceram no escuro por 10 a 20 dias. Em 

vários genótipos as ant.eras produziram um calo composto, 

branco-amarelado a partir da parede da antera e da cicatriz 

do filamento, mas em outros genót.ipos as anteras deixaram de

crescer in vitro e t.ornaram-se pretas após 5-7 dias de cul-

tura. Mais tarde, os cal os produzi dos de anteras responsi vas 

desint.egraram-se para í'ormar agregados e células iniciais.
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Essas suspensões foram t.ransf'eridas subseqüent.ement.e para 

meio basal sem auxi na ou ci toei nina. Nest.e estádio as 

culturas foram transferidas para a luz (2,5-3,0W.m-
2 

� 11,5

-2 -j_ a 13,8µE. m . s ) de irradiância, 15h). Durante os seguintes

10-20 dias, grande quantidade de embrióides branco-mármore

desenvolveu-se a partir dos agregados de células. O curso do 

crescimento e diferenciação de embriões somáticos foi 

similar ao dos embriões zí góticos com exceção de que os 

embriões somáticos sempre possuíam mais do que dois 

cotilédones. A formação de embrióides secundários a partir 

da região do hipocót.ilo foi observada em todos os genótipos 

responsi vos CRAJASEKARAN & MULLINS, 1983b). Houve maior 

tendência das videiras masculinas darem embrióides, mas 

quando flores de cultivares masculinos foram femini zadas 

pela utilização de ci toei ninas, as ant.eras de f'lores 

hermafrodi t.as falharam de crescer in vi tro. Apenas quatro 

entre treze cultivares hermaf'rodit.as produziram embriões 

somáticos a par ti r de cal os derivados de anter as. Entre os 

cultivares masculinos, 5 entre 7 produziram embriões. O 

cultivar <Grenache' .foi exceção duas Vezes, pois .foi o único 

cultivar de Vitis vinifera Centre 5) que produziu embriões, 

sendo um cultivar herma:frodi t.a CRAJASEKARAN & MULLINS, 

1983b). É impor lante lembrar ai nda , que �odas videiras 

utilizadas deram calos, em maior ou menor quantidade, sendo 

que a porcentagem de obtenção de calos por ant.era cultivada 

variou de 2¾ a 72¾. 
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DE.> a cor do com BOUQUET & DANGLOT C 1 985) , a 

Eslação de Viticultura de Montpellier CINRA) incluiu nos 

seus programas de pesquisa, a médio prazo, o melhoramento 

genét.ico de porta-enxerlos de videira pela cult.ura in uitro 

com três objetivos: resistência à salinidade, resistência às 

toxicidades iônicas em sol os ácidos e r esi stênci a à cl or ose 

calcária. Esses autores utilizaram cultura de ant.eras dos 

porta:..enxert.os Vi tis rupestris cv. du Lot e os híbridos de 

V. ru.pestris (3309 Couderc, 110 Richter e 140 Ruggeri), e

observaram que as anteras colocadas em cultura em um estádio 

de desenvolvimento avançado apresentam um total de 

cal ogênese mui to super i qr àquele observado sobre anter as 

colocadas em cultura em um estado mais precoce (meiose). Por 

out.r o lrado, o total de embriogênese não é melhorado. 

Observaram também que um pré-tratamento de inílorescência 

pelo frio, antes de colocar as anteras em cultura não 

melhora a produção de calos e de embriões somáticos. BOUQUET 

& DANGLOT C 1985) utilizaram em meio primário o meí o MS na 

metade das concentrações Co que se aproxima de NN no que diz

respei t.o às concent.r ações salinas) acresci do de 2, 4-D e 

6-BA� não esclarecem, entretanto, se fizeram uma incubação

prévia no escuro como recomendam RAJASEKARAN & MULLINS 

C1983a e b). Conseguiram um aumento significativo na porcen

tagem de anteras embriogênicas transferindo os calos para 

meio com baixa concentração de auxina.Encontraram também um 

eí'eito significal-ivo do pH e da concentração em. micro-nu

trientes do meio de cultura sobre o total de embriogênese. 
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Testaram concentrações crescentes de NaCl em meio de cul lura 

e observaram que a calogênese e a embriogênese são fortemen

te inibi das. Por repi cagens sucessivas de cal os sobre os 

meios com concent.rações crescent.es de sal, foi possível 

selecionar-se uma cultura celular de V. rupestrís resist.ent.e 

a uma concentração de 
-1 

15g. l de NaCl. Entretant.o, a 

néo-f'ormação de embriões somáticos a partir dest.a f'onte 

celular não f'oi possível. De acordo com os autores essa 

técnica apresenta dois pontos principais de est.rangulamento: 

o primeiro é a perda relat.ivament.e rápida e irreversível das

pot.enci ali dades embr i ogêni cas dos cal os obt.i dos a t.r a vês de 

ant.eras em vi as de repi cagem sucessivas� o segundo é o 

desenvolvi ment.o mui t.as vezes f'raco e anormal dos embriões 

somáticos obtidos. Apesar disso, os autores conseguiram 150 

plantas pertencentes a quatro variedades de porta-enxertos, 

regeneradas a partir de embriões somáticos as quais estavam 

multiplicando antes de levarem para o campo para fazerem um 

est.udo mais apro.fundado sobre a variabilidade somacl onal 

suscept.ível de ser obtido por esta técnica de cul t.ura in. 

vi t ro C BOUQUET. & DANGLOT • 1985) . 

Um t.rabal ho mui t.o i ht.eressant.e foi- ef'et.uado 

por MAURO et alii (1985). Estes autores partiram dos métodos 

de Bouquet et aiií (1982) citados por MAURO et alií (1986) 

para a cultura de antera e indução de embriões somáticos. O 

mat.eri al vegetal utilizado f'oram 3 clones de Cabernet. 

Sauvignon. As inflorescências f'oram resf'riadas por 72 horas 

a 4
º

c e após isto as flores foram esterilizadas. Pela 
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primeira vez f'oi utilizado um parâmet.ro externo mais 

prát.ico, qual seja, o comprimento da ant.era. Também os 

aut.ores utilizaram meios seqüenciais para iniciação, 

desenvolvimento do calo e prolif'eração do calo embriogênico. 

Ant.eras com 0,2 a 1,0mm de compriment.o f'oram excisadas de 

flores e cultivadas durante 28 dias em placas de petri de 

5cm contendo a metade das concent.rações do meio MS 

solidificado com 0,7¼ de agar Ce isto dif'ere dos trabalhos 

de RAJASEKARAN & MULLINS, 1979, 1983a e 1983b que utilizaram 

sempre meio líquido pois observaram em trabalhos 

p, .... .: imi nares que o meio com agar, ou seja, meio sólido não 

era ·sa t.i sf' a tório par a o cul t.i vo de anter as de videira) e 

suplementado com sacarose 2¼, 2, 4-D C 4, 5µM) e B-BA C 1 µM) . 

Este foi o procedimento para iniciação dos calos o qual foi 

feito no escuro. A seguir as anteras foram transferidas para

meio suplementado com NAA C O, 5 µM) , BA C 1 µM) e caseína 

hidrolisada C250ppm) e cultivadas durante um mês. Os vários 

compostos de nitrogênio exami nades f'oram adicionados ant.es 

da aut.oclavagem destes dois meios. Houve um t.erceiro meio

para a prolif'eração do calo embríogênico para o qual os ca-

los foram subcul ti vados a cada mês, meio este sem caseína 

hidrolísada e suplementado com 0,5µM de NAA e 1µM de B-BA. 

Os embríóides f'oram transferidos individualmente para t.ubos 

de ensaio cont.endo B-BA C0,4µM) a fim de se desenvolver em 

plânt.ulas. Todas as culturas f'oram mantidas a 24
°

C sob um 

regime de 1B horas de iluminação 
-z -1

C 1 OOµE. m . s ) . A

porcent.agem de anteras que produziram calos foi determinada
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no fim da primeira subcultura sobre o meio embriogênico. A 

porcentagem de calos que produziram embrióides foi 

determinada após t.rês subcul t.uras sobre o meio embriogênico 

C MAURO et ali i, 1985). No que diz respei t.o à produção de 

calo houve um efeito marcante do comprimento da ant.era para 

os três clones estudados. Assim, os comprimentos de 0,3 a 

0,7mm foram os que deram a maior freqüência de produção de 

calos e também foram os mais eficientes · para produzir 

embr i ói des C MAURO et ali i, 1985). Comparando-se os t.rês 

clones vêm-se diferenças em sua capacidade de iniciarem 

calos e embrióides. O clone n2 1565 foi significativamente o 

menos efet.ivo especialmente em produzir calo e estes t.iveram 

baixa capacidade embriogênica. Os out.ros dois clones. n2 15 

e n2 337 foram mais ericient.es em ambos, produção de calos e 

embrióides, embora a porcentagem de calo embriogênico foi 

mui t.o baixa, uma vez que nunca ul t.r a passou 1 , 8%. Uma alta 

porcentagem de produção de embrióides ocasional foi 

observada C 76, 21/.,) exibindo al ta capacidade embr i ogêni ca . de 

um det.er mi nado cal o C MAURO e t ali i , 1985). Par ti ndo dos 

resultados desses primeiros experimentos MAURO et ali i, 

(1985) ut.ilizaram ant.eras · com comprimento de 0,5mm nos 

exper i men t. os subseqüentes, tamanho est.e identificado 

facilment.e pela mudança de coloração da parede da ant.era de 

verde para amarelo. Visando a aumentar as porcent.agens de 

produção de calos e de embrióides, MAURO et alii, (1986) 

efet.uaram experimentos t.est.ando caseína hidrolisada, 

aminoácidos Cglut.amina e fenilalamina) e adenina em meio da 
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cultura. O ef'eit.o da caseína hidrolisada na iniciação do 

calo não foi apreciável; com ou sem caseína hidrolisada as 

porcentagens de calos .foram similares. Entretanto, o aspecto 

do calo foi grandemente diferente, e sem caseína hidrolisada 

nenhum dos calos unif'ormemente marrons, f'oram capazes de 

induzir embrióides CMAURO et aL i i, 1985). Os autores 

estudaram também o efeito da assoei ação entre gl ut.ami na, 

fenilalanina e adenina (controle, Phe + Ade, glu + Ade; glu 

+ Phe + Ade). Os três meios testados aumentaram 

significativamente e numa f"orma similar as porcentagens de 

c2.l-os ob'ti dos a par t.i r de anter as. Quando tr ans:f er idos ao 

m,:;.i:o de regeneração, todos os calos tratados mostraram um 

aumento na capacidade par a induzir embr i ói des. O meio mais 

efetivo foi aquele suplement.ado com os três compostos 

orgânicos C 4, 8¾ de cal o embr i ogêni co) e a porcent.agem mais 

baixa foi observada na ausência de glut.amina. Entret.ant.o, a 

maior porcentagem de embrióides foi obt.ida na associação de 

glut.amina e adenina. Os autores observaram que, quando uma 

grande porcentagem de embrióides foi diferenciada (81,81/o) 

apenas alguns deles desenvol ver am-se em pl ânt ul as normais 

(19, 4¾). Uma correlação inversa f"oi observada por esses 

autores entre a produção de embrióides e o subseqüent.e 

desenvol vi ment.o do embr i ói de, como se estes dois fenômenos 

fossem ant.agônicos. MAURO et alií, (1985) t.ent.aram por isso 

algumas estrat.égias para aument.ar a porcent.agem de

regeneração de plantas. Estes aut.ores sabiam que RAJASEKARAN 

& MULLINS (1979) já haviam t.ent.ado melhorar a germinação de 
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embriões somáticos utilizando meios basais diferentes e não 

obtiveram sucesso. Por outro lado, sabiam que três a cinco 

semanas de resfriamento e também tratamentos com giberelina 

provaram ser efetivos CRAJASEKARAN & MULLINS, 1979. TAKENO 

e t a l i i 1 983 ; MAURO e t a l, i i , 1 986) . Ent.r etant.o. em seu 

trabalho, MAURO et alii (1985), um período de três semanas 

de resfriamento utilizando embrióides em vários estádios de 

embr i ogênese não aumentou significa t.i vament.e a porcentagem 

de regeneração. 

THEVENOT (1982) demonstrou em seu trabalho com 

macieira CMalus sylvestris Mill, W. cv. Golden Delicious) 

a existência de correlações fisiológicas entre o eixo e o 

cotilédone. A aut.ora verificou que a germinação e a 

dormência são fenômenos que têm lugar no eixo embrionário, 

mas que são cont.rol ados pelos cotilédones. Em seus 

resultados experimentais, em relação à remoção dos 

cotilédones, quanto maiores foram as partes dos cotilédones 

excisados, maior foi o número de embriões aptos a germinar , 

embora uma quase total excisão dos dois cot.i l édones 

per mi tiram apenas 52¾ de germinação. Em outro experimento, 

embriões intactos e eixos isolados foram colocados em placas 

de Pet.ri a várias t.emper aturas entre 5 e 3o
º

c. As

por cent.agens de germinação após 30 ou 50 dias most.r aram 

claramente que os embriões int.act.os bem como os eixos 

isolados germinaram melhor à t.emperat.ura próxima de 10
°

C do 

que a 20 ou 25 ° C. Além do mai s , ei xos i sol a dos ger mi nar am 

geral mente melhor do que embriões i ntact.os � est.es achados 
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sust.ent.am a idéia de que os cotilédones inibem em parte a 

germinação de embriões ínt.actos. Entret.ant.o, mesmo a

t.emperat.uras favoráveis, eixos isolados são inaptos para 

germinar compl et.a e r api dament.e. Isto indica uma dormência 

do eixo embrionário propriamente dito CTHEVENOT, 1982). 

Para melhorar o desenvolviment.o dos embrióides 

obtí dos a par ti r de e ul t ur a de ant.er as , em seu t.r abal ho 

MAURO et alii (1986) resolveram testar a hipótese de 

THEVENOT. (1982). Por essa razão realizaram dois tratamentos 

sobre os embrióides do clone n2 15 obtidos em grande quan-

quais sejam o resfriamento e a remoção dos 

col .. ll édones, ver i f'i cando que o trat.ament.o mais efetivo foi a 

remoção dos cotilédones associada com três semanas de 

resfriamento. No final dest.e trabalho os autores obtiveram 

100 somaclones os quais foram t.ransf'eridos para casa de

vegetação (MAURO et alii, 1986). 

CERSOSIMO C198ô) cultivou anteras de 36 cult.i-

vares de uvas de vinho, mesa, port.a-enxert.os e híbridos 

produtores diret.os nos estádios uninucleados e de tét.rade em

quatro meios de cultura diferentes. A formação de calos foi

observada em cul luras de 13 cultivares� em doí s deles C o 

cultivar Grenache Noir e o híbrido Dalmasso IX-I), foram 

observados calos haplóides. Não se observou, porém, embrio-

gênese. Cultivares importantes como Cabernet Sauvignon, 

Caber net Fr anc e Sul t.ani na. não produziram cal os em nenhum 

dos quatro meios de cul lura. Quant.o aos meios de cul t.ura 

utilizados, denominados pelo autor de C , 
1 

e ,  
2 

e , 
3 

e e ' 
4 

a 
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maior freqüência de calo foi observada no C , 
4 

a seguir e ,
3 

C: e por último C , O meio C , baseado na solução salina de 
2 1 1 

MS possuí a a maior concentração iônica total , mas possui a 

menos vitaminas e não possuí a I AA; a concentração de 

sacarose t'oi de 
-1

30g. l , enquanto as demais possuíam 

-1
20g. l O meio C possuía a menor concentração iônica t.ot.al 

2 

mas a concentração de vi t.aminas foi maior que a do C . Os 
1 

meios C e C baseados no mel o de NN possuíam concent.r ação 
3 4 

iônica t.ot.al intermediária. Diferiram dos meios ant.eriores 

também por possuírem dois tipos de vitaminas a mais Cbiotina 

� -ácido f6lico), três aminoácidos Cprolina, glicina e

:::,..,,.ri na) e O, 1 ppm de I AA. O meio C diferiu do C apenas na 
3 4 

concent.r ação de 2, 4-D C C com 2, 2ppm e C com 1 , 1 ppm). Todos 
3 4-

os meios possuíam 0,23ppm de 6-BA e os meios 

possuíam também 2,2ppm de 2,4-D CCERSOSIMO, 1986). 

NIIMI (1988) cultivou ant.eras de 

e e e
1 2 

videira 

•Muscat. Bailey' e 'Kiyoho'. A porcentagem de rormação de 

calos em ant.eras de 0,6-0,8mm de comprimento foi de 75¾ e 

40½ respectivamente; por out.ro lado houve um decréscimo em

anteras maiores ou menores. Sob ambas as condições de escuro 

e de luz, o tratamento por resf'r lamento das ant.eras por 24, 

48 ou 72 h aumentou a formação do calo de acordo com o t.empo 

de resfriamento. O efeito do resfriamento foi mais marcante 

no escuro. ,A adição de NAA C>0,02ppm) e BA C>0,01ppm) do 

meio í'oi requerida para a f'ormação do calo. 

STAMP & MEREDITH (1988) também ut.ilizaram an-

teras como explantes a fim de obter embriogênese somát.ica. 
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As anteras utilizadas foram translúcidas a verde pálidas com 

0,5-1,0mm de comprimento. Elas foram isoladas de flores não 

abertas de casa de vegetação e de vinhedos. Os autores uti

lizaram tanto meio sólido quanto meio líquido. Para culturas 

em meio sólido, as anteras em cachos de uma flor C5 anteras) 

compreenderam um explante e cada 5 desses explantes ou 5 

folhas foram inoculadas em placa de Petri de 9cm contendo 

20ml de meio. Para cultura líquida 7 folhas ou anteras de 7 

flores foram colocadas em pedaços de papel de filtro de

1 Ox5mm, umedeci dos com meio est..ér i l e colocados em 10ml de 

1,;ti'.h:> cont.ido em frascos cônicos de 125ml que foram agitados 

a -SOrpm. A incubação foi feita no escuro a 25 ± 1 ºe. O meio

utilizado foi baseado no MS revisado com sais na concentra-

ção total CMS) ou na metade (1/2 MS) e foi testado também NN 

-j_ 

com 5,57g. l de FeSO 7. H O. O meio sólido foi gelei ficado 
4 2 

-1. 

com 7,0g. l de agar:c,Difco Bacto e todo o meio foi suplemen-

tado por 20g. l -1. de sacarose. Os meios foram suplementados 

com BAP, 2,4-D ou NOA, sozinhos ou em combinações. Os auto-

res, entretanto, não testaram todas as combinações de regu-

ladores de cresciment.o com todos os meios basais, nem com 

todos os genótipos. 

Depois de 25-35 dias quando o calo embriogêni-

co foi f'reqüent.emente observado, as ant.eras cultivadas em 

meio líquido foram transferidas para a superrície de um meio

sólido da mesma .formulação e incubadas a 25 ± 1 º-e com um 

fotoperíodo de 16 horas 
-2 -1. 

C 40µE. m • s ) . As anteras cultiva-

das em meio sólido foram mudadas para as mesmas condições de
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luz de cultura nesse momento sem transferência para meio

fresco (STA.MP & MEREDITH, 1988). Os genótipos estudados fo-

ram: a.) Vi tis vinifera: ' Caber net Sa uvi gnon ' , ' Car di nal ' , 

'Grenache', 'Sauvignon Blanc', 'Thompson Seedless' e 'White 

Riesling•� b) Vitis rupestris: •st George' Csyn. 'du Lot.'; 

PI 100592)� e) V. vinifera x V. r-upestris: 'Ganzin n2 1'; d) 

V. loneii. Anteras inoculadas dent.ro de meio sólido ou den

tro de meio líquido sem o suplemento de reguladores de cres

cimento não se desenvolveram. Após 10 dias de incubação em 

meio líquido suplementado com reguladores de crescimento, as 

an::..,_,r-as usualmente tornaram-se marrom luminoso. Elas rara

me-1,i...e iniciaram um calo f'riável enquanto na fase líquida do 

procedimento da cultura, mas freqüentemente o fizeram quando 

transferidas para meio sólido ou quando cultivadas inicial

mente sobre meio sólido. Algumas anteras iniciaram calos em

briogênicos brancos desorganizados no ponto do destacamento 

do filamento e, após mais ou menos 40 dias de incubação 

total, pedaços de tecido embriogênico de até 3mm de diâme

tro haviam se desenvolvido. O tecido embriogênico foi com

posto de cal os embr í ogêní cos desorganizados, unidades em

br i ogêni cas globulares e iniciais de embrião somático. Neste 

est.ádi o de desenvolvimento as cul t.uras foram transferi das 

para superfície do meio sólido da mesma formulação e em 

conseqüência ocorreu crescimento e maturação dos embriões 

somáticos e algumas anteras não desenvolvidas iniciaram 

calos embriogênicos. Após 3 meses de incubação, desenvolve

ram-se embriões somáticos d e  anteras de todos os genótipos 
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testados excet.o Vi t í s l ongi i. Elas ou não se desenvolveram 

ou produziram calos friáveis e raízes adventícias sobre meio

contendo reguladores de crescimento. STAMP & MEREDITH (1988) 

relat.aram que os embriões se desenvolveram em ambos os casos 

de ant.eras de campo e de casa de vegetação e a respost.a em-

br i ogêni ca f' oi aparentemente influenciada pela fonte de 

ant.era, meio e procedimento de cultura (sólido ou líquido

-sólido) . Por exemplo, ent.r e aqueles cultivares nos quais as · 

ant.eras de casa de vegetação foram cultivadas por ambos os 

procedi ment.os C 'Cabernet Sa uvi gnon ' ' Car di.nal ' , 'White 

Ri s:Sl i ng• , 'St.. Georges' e "Ganzi n n2 1 ' , os melhores resul -

la....ios f'oram obtidos com o procedimento líquido-sólido para 

'Ganzin n2 1', enquanto o procedimento sólido produziu os 

melhores resul lados com os outros quatro cultivares. Por 

outro lado, quando ant.eras provenientes de vinhedos foram 

cultivadas por ambos os procedimentos, os melhores resulta

dos foram obtidos com os procedimentos líquido-sólido em

todos os casos. No caso de 'White Riesling', no qual ambos 

os procedimentos f'oram testados com ambas as fontes de 

ant.er as , o procedi ment.o sólido produziu ót.i mos r esul t.ados 

com ant.eras de casa de veget.ação, enquanto o procedimento 

líquido-sólido produziu resul lados ót.imos com ant.eras 

desenvolvi das em vinhedos. Em lodos os genót.i pos, excet.o 

dois: •Cardinal• e • Sauvi gnon Bl anc' , mais que um meio 

sustentou a embriogênese somát.ica e em alguns, por exemplo 

•Thompson Seedless' e "St. George', vários meios foram 

efetivos. Também. meios direrenles sust.ent.aram embriogênese 
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somát.ica ót.ima em diferent.es genót.ipos, embora cert.os meios 

específicos foram efet.i vos com mui t..os genót.i pos. As 

concent..rações 1,0ppm de NOA e 0,2ppm de 5-BA foram ót.imas 

para nove genót.ipos mesmo variando a font..e do explant.e Ccasa 

de veget.ação ou vinhedo) e o mét.odo de cult.ura (sólido ou 

l í qui do-sólido). A embr i ogênese ocorreu apenas em teci dos

parentais e nunca em calos friáveis, os quais f'oram 

clarament.e não" morfogenet..icamente compet..ent.es sob as 

condições t..est.e CSTAMP & MEREDITH, 1988). A pr'oliferação do 

t.eci do embr i ogêni co ocorreu quando pedaços de 2 a 5mm de 

d�âmetro f'oram removidos das cul t.uras parent.ais e incubados 

sub um f ot.oper í odo de 1 ô horas 
-2 -1 

C40µE. m • s ) a 25 ± 1 ºe

sobre meio fresco sólido da mesma formulação, de forma que

ele promoveu a embriogênese somática de novo. 

MEREDITH (1988) afirmam ainda que o meio 

STAMP & 

sólido NN 

supl ement.ado com 1 , 5ppm de NOA e O, 4ppm de BAP foi efet.i vo 

na estimulação da proliferação dos tecidos embriogênicos de 

t.odas as fontes. 

CAO e-t alii (1989) realizaram um trabalho 

sobre cultura de anteras onde est.as foram colhidas de plan� 

t.as originadas de cult.ura de ant.eras, ist..o para verificar se

a freqüência de regeneração de plânt.ulas poderia ser aumen-

t.ada dest.a maneira, como ocorre em cultura de cereais. Estes 

autores confirmaram que a freqüência de regeneração de plân

tulas neste caso é maior do que de anteras colhidas de plan

t.as estoque. 
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BOUQUET et alii (1989), considerando a possi

bilidade de obter variação somaclonal induzida pela cultura 

de tecido, estudaram a habilidade embriogênica de tecidos 

somáticos de ant.eras de oito cultivares apirenos: Sult.anina, 

Perletl-e, Delight., Beauty Seedless, Canner Seedless, Sultana 

Moscata (75 Pirovano), 4-5 Bruni e 116 Bruni. A indução do 

calo e a produção de embrião somático para plantinhas depen

deram consideravelmente da variedade utilizada. Desse ponto 

de vista, as que deram melhores resultados foram: �sult.ani-

na ' , • Canner Seedl ess ' , "75 Pirovano' e '115 Bruni'. No 

í.,.vi.,,al 952 plântulas foram obtidas de 3. 213 embrióides. A 

influência do estádio de desenvolvimento da ant.era sobre os 

diferentes parâmetros da produção de embrióides foi estudada 

sobre a variedade 116 Bruni, e mostrou que alguns desses 

parâmetros são processos antagônicos: a promoção de um re

sul la geralmente na depressão do outro. A variação somaclo

nal dentro dos embriões somáticos de 115 Bruni foi observada 

com a ocorrência de pl ânt. ul as subl et.ai s apresentando def i -

ciência de clorofila CBOUQUET et alii, 1989). 

Devido aos problemas de dormência encontrados 

em embr i ói des desenvol vi dos í n. vi t ro RAJ ASEKARAN e t a l í i 

(1982) efetuaram um trabalho para tent.ar verificar as possí

veis causas do fenômeno. Sabe-se que sementes de videira re

cém-colhi das têm uma profunda dormência e requerem uma es

tr a ti f i caç âo a baixa temperatura C4--5
°

C) por até 3 meses 

para induzir a germinação. Embriões somáticos de Vitis tam

bém exibem dormência e têm um requerimento de resfriamento 
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para germinação (duas a oit.o semanas a 4
°

C) CRAJASEKARAN & 

MULLINS. 1979). Sement.es dorment.es de mui t.as espécies, i n

cl uindo videiras, cont.êm alt.as concent.rações de ácido abscí-

sico CAB/D. O nível desse hormônio é reduzido pelo resfria

ment.o Cest.rat.ificação) e o ABA exógeno é um inibidor da ger

minação e de sement.es não dorment.es (Chen & Varner, 1973� 

Milborrow, 1974; Taylorsan & Hendricks, 1977; Walt.on, 1980 

cit.ados por R.AJASEKARAN et aLii, 1982). Nesse trabalho, os 

autores mediram o ABA com al t.a precisão em sement.es e em

briões somáticos de videira CRAJASEKARAN et aL i i, 1982). 

Esses aut.ores efet.uaram medições do conteúdo de ABA livre de 

calos e de embriões somáticos originados de cultura de ant.e

ras de videira em est.ádios diferentes de desenvolvimento 

C globular , cor ação, t.or pedo e maduro). O conteúdo tot.al de 

ABA dos embrióides aumentou rapidament.e do estádio globular 

para o maduro e alcançou um máximo C0,22ng) a 50 dias. A 

t.axa de aumento do ABA livre foi quase constante do estádio 

globular para o t.orpedo Caproximadament.e 
-1 

15, Opg. d ) , mas

declinou do estádio de t.orpedo até a mat.uridade (aproximada-

-1 

me-nt.e 3,3pg. d ). O nível global de ABA em tecidos de em-

br iões somá t.i cos, expresso como ng por mg de peso seco, 

decresceu do estádio globular para o est.ádio maduro CRAJA

SEKARAN et alii, 1982). Embrióides maduros foram resrriados 

C4
°

C) no escuro, por uma, duas, quat.ro ou oi t.o semanas, 

quando ent.ão 1oi medido o ABA. .Em experiment.os paralelos as 

det.erminações do ABA foram feit-as em embriões somát.icos 

mant.idos no escuro a 25
°

C. O resfriament.o levou a uma rápida 
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reduçâo no conteúdo de faBA e melhorou a germinação. Após 28 

dias de resí'r i ament.o o AB,A t.olal por embrião caiu a um nível 

similar àquele do estádio globular C0,03ng) e o nível de J:,,SA 

em base de peso sec:o caiu a um valor muito baixo, 

-.1 

aproximadamente 0,03ng. mg . O meio de cult.ura, no qual os 

embriões somáticos .foram est.ocados durante o rest'riament.o 

foram analisados para Af3A, mas apenas traços .foram detecta

dos. O cont.eúdo de J:,,SA livre de embriões somát.icos maduros 

que foram mantidos a 2ô
°

C, não mudou durante os primeiros 30 

dias de estoque, mas declinou a um nível relat.ivamente baixo 

C O, '.:'7!3ng) após oi t.o semanas. A germinação desses embriões 

nã0 res.fr i ados C-3%) foi mui to pobre quando comparada com a 

germinação de embrióídes resfriados (100%). RAJASEKARAN 

et alíi C1982� ezet.uaram experimentos adicionais onde um t.rat.a

ment.o de resfriamento a 4
°

C por quat.ro semanas foi aplicado 

a embrióides em diferentes est.ádios de desenvolvimento, e os 

embrióides nos est.ádios globular, coração, t.orpedo ou maduro 

r es.f ri a dos , f' oram então t.r an:sf er idos par a agar C mei o NN) 

para observar a germinação. Encont.rou-se que o res.friament.o 

foí efet.ívo em promover a germinação quando aplicado a t.odos 

os est.ádios de embriogenia. A germinação dos embrióides nos 

est.ádios globular, coração e t.orpedo foi precoce, mas t.odos 

est.es embrióides deram origem a uma alt.a proporção de 

piânt.ulas normais. Como no caso dos embrióídes maduros, o 

efeito do resfriament.o sobre a germinação de embrióides 

globulares 

quantidade 

esteve associada 'a 

de J:,,BA endógeno, 

uma 

com 

redução marcant.e na 

base no peso seco. 
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Embri6ides globulares nao res:friados cont.i veram -1 

0,76ng. mg

de .ô..BA, mas quando resfriados a 4 ºe por quat,ro semanas a

-1
concent.ração de ABA declinou para 0,12ng. mg Os efei t.os do

resfriamento sobre o ABA e a germinação em sement.es de

'Gl or yvi ne' f'or am similares àqueles de embriões somá t..i cos. A 

est.rat.i:ficação por oit.o semanas a 4
°

C levou a uma redução de 

1 O vezes no conteúdo de P.BA, quando comparado com sement.es 

não resfriadas, e para a germinação, 80%. As sementes não 

resfriadas não germinaram dent.ro de 30 dias da semeadura. 

RAJASEKARAN et ali i (1982) verificaram também os efei t.os do 

;:,:;:;.;--,. exógeno sobre a germinação de embriões somát.icos. Em

briões somáticos maduros de 'Gloryvine' foram ou resfriados 

a ou mantidos a 2s
º

c por quatro semanas. Esses 

embrióides, resfriados ou não, foram então t.rans:feridos para 

o meio NN contendo ABA C0-10µM). A germinação foi registrada

após 45 dias. Nenhum dos embrióides não resfriados germinou 

durante o período de t.est.e. Com os embrióides resfriados 

houve 90% de germinação na ausência de PBA, mas houve uma 

inibição marcant.e da germinação na presença de ABA. A 

concent.ração de ABA para 50% da inibição da germinação de 

embr i ói des foi de 3. 5µM. 

O aumento no foBA é um processo component.e na 

di :f er enci ação dos embriões. Estudos com embriões somá t.i cos 

de Vitis mostraram que: a) o embrião é um sít.io de sint-ese 

de Af3A C MI LBORROW & ROBINSON. 1 973) e b) a í mpor t.ação de .A,BA 

de outras partes da videira Cse. ocorre) não é import.ant.e na 

aquisição de dormência de embriões de videira CRAJP-.SEKARAN 
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et ali 1., 1982). Em sementes e embriões somát..icos de 

'Gloryvine' está claro que a dormência est.á associada com um 

alto conteúdo de ABA endogéno e, que o resí'riament.o, · um 

tratamento que quebra a dormência e promove a germinação 

conduz a uma rápida redução no cont.eúdo de .AJ3A livre. Ést.a 

relação entre o resfr i ament.o e os níveis endógenos de PJ3A 

foi encont.r ada na germinação de embr i ói des maduros e na 

germinação precoce de embrióides globulares t.rat.ados à frio. 

Além do mais o PJ3A exógeno i nibiu a germinação de embrióides 

resfriados CRAJPSEKARAN et aL i i, 1982). Esses aut.ores 

pr .:,puseram que a redução no PSA em embriões somáticos, que 

ocorreu em resposta ao resfriament.o, tenha sido conseqüência 

do mel-abolismo in situ CSONDHEIMER et alii, 1974� BARTHE & 

BULARD, 1978), e a possibilidade de que os t.rat.ament.os de 

baixa t.emperat.ura promovam a germinação facilit.ando a 

liberação do ABA livre do embrióide pode ser descartada, 

porque o meio de cul t.ura no qual os embrióides de

�Gloryvine' foram mantidos durante o resfriamento continha 

apenas traços de .tillA CR.lVASEKARAN et al.ii, 1982). 

T AKENO e t. a L i. i C 1 983) est. udar am subst.âncí as 

endógenas semelhantes à giberelina em embriões somáticos de

videira CVitis vinifera x Vi.tis rv.pestris Scheele) em rela

ção à embriogênese e ao requerimento de resfriamento para o 

desenvolviment.o subseqüente de embrióides maduros. Os em

brióídes foram derivados de cult.ura de anteras. A part.ir de

seus result.ados concluíram que os GAs têm import.ante papel 
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na regulação do desenvol viment.o e germinação de embriões 

somáticos CTAKENO et ali i, 1983). 

A videira é altament.e susceptível a danos cau

sados por alta concentração salina. Há uma considerável va

riação genét.ica para tolerância salina no gênero Vi tis, mas 

o melhorament.o de porta-enxertos por métodos convencionais é

um processo a longo prazo C LEBRUN e t a l i i , 1 985) . Entr et.an

to, na tentativa ae selecionar in vítro plantas de videiras 

de porta-enxerto Vi tis r-upestrís Scheele cv. Rupest.ris St.. 

George, LEBRUN et ali i (1985) não obtiveram sucesso. Linhas 

�o células e embriões somáticos (derivados de cultura de an

t.er as) que cresceram em meio 1 í qui do sob agitação, contendo 

at.é 150mM de NaCl, .foram isoladas. A exposição de embrióides 

a NaCl C50-100mM.) promoveu o crescimento de embriões somáti

cos secundários, mas inibiu o desenvolviment.o de plântulas. 

Dentro dos embriões somáticos, o tecido do cotilédone e o do 

hi pocót.i lo foram mais t.ol er antes que o teci do das raízes; O 

al ongament.o da r adí cul a a par t.i r de embr i ói des na presença 

de NaCl C50mM) est.eve associado com necrose e mort.e do 

tecido da raiz, mas os hipocótilos e os cotilédones 

permaneceram viáveis e cont.inuaram a produzir calos e 

embriões somá t.i cos secundários. Por isso os aut.ores 

questionaram a ut.ílídade da cultura de células na seleção de 

tolerância a sal CLEBRUN et alíí, 1985). 



55. 

2. 4. Metodologia da cultura de folhas; pecíolos e caules

O primeiro trabalho sobre embriogênese somáti

ca obt.i da a part.ir de t.eci dos de partes veget.at.i vas da vi

deira in vitro. foi efetuado por KRUL & WORLEY C1977). FAVRE 

(1977) relat.ou a obt.enção de organogênese a part.ir de calos 

de t.ecidos de folhas de videira. A organogênese, ou seja, a 

formação de part.e aérea ou de raízes advent.ícias, não é o 

ideal em t.errnos de regeneração para fins de melhorament.o 

genét.i co. Para est-e í'i m, geralment.e busca-se a formação 

de .:,.st.rut.uras dipolares semelhantes a embriões, ou seja, 

embr i ói des os quais podem ser i ndi vi dualizados dando origem 

a plant.as int.eiras a part.ir de uma ou poucas células. 

KRUL & WORLEY (1977) utilizaram em seus expe

rimentos quat.ro cul t.i vares de videira: Cabernet Sauvignon e 

Chardonnay CVi tis vinifera L.), Seyval e Ravat. 5 (híbridos 

int.erespecíf'icos de Vitis de origem complexa). Segmentos 

desses mat.eriais foram est.ocados em condições de baixas t.em

perat.uras em t-urf'a e Sphagnum úmidos at.é serem plant.ados no 

solo em vasos, em casa de veget.ação. Os ramos brotados foram 

colhidos quando apresent.avam mais ou menos 15cm de compri

ment.o. Os explant.es utilizados foram int.ernódios de ramos 

pr i már i os, pecíolos de í� olhas , panículas de f 1 ores com os 

pendúnculos presos e nervuras principais de I'olhas. Esle ma

terial .foi esterilizado e as áreas danificadas pelo hipoclo

r i t.o de sódio foram removi das. Est.es expl ant-es foram coloca

dos em meio de MS modificado, segundo os autores, pela reli-
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r ada de caseína hl dr ol l sada e adição de 4-, 5µM de 2, 4-D e 

O, 44µM de 5-BA e pelo aumento de sacarose de 20 para 

30g. l -
1

. Os recipientes foram colocados em sala escura a 

27
°

C. 

C� acordo com KRUL & WORLEY C1Q77) houve for-

mação de calos em todos os explantes, mas houve maior proli

feração em panículas de flores excisadas do que sobre folha, 

caule e segmentos de pecíolos. As culturas de calos começa-

ram a ficar marrons depois de 2 subculturas a 30 dias de in

tervalo. Então os calos foram transferidos para o mesmo melo 

MS, mas com 10,74µM de NAA, ao invés de 2,4-D. Os calos de 

tecidos de 'Ravat 5' e 'Cabernet Sauvignon' não sobrevive

ram, mas aqueles de 'Seyval' e 'Chardonnay' sim. Depois de 

80 dias da iniciação da cultura not.aram-se pequenas prot.ru

sões brancas semelhantes a embrióides em calos de 'Seyval'. 

Estes calos com embrióides foram transferidos para meio MS 

sem reguladores vegetais e sem vi t.amínas com 20g. 1-
1 

de sa

carose, e foram incubados na luz Cluz branca mais luz incan-

descente, dando um total de aproximadamente 5.000 lux, num 

fotoperíodo de 15 horas). A temperat.ura variou entre 25 e 

3o
º

c. Quando os embrióides atingiram um compríment.o de

25-30mm eles foram transferidos ·para tubos de ensaio 

C25x150mm) cont.endo ·meio de cultura, sem reguladores vege-

t.ais e sem vitaminas e, com baixo teor de sacarose Cos aut.o-

res não espe.cí i'í cam quant.o). As pl ânt.ul as com 50-100mm de 

alt.ura foram transferidas para pot.es, t.endo como subst.rat.o 
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m.1 st. ur a comercial , sendo cobertas com bequer e adaptadas 

gradativamente à atmosfera exterior CKRUL & WORLEY, 1977). 

KRUL & WORLEY (1977) efetuaram também um estu

do hí sl-ol ógi co dos embr i ói des desenvolvi dos em cul t.ura e dos 

tecidos adjacentes. De acordo com esses autores, os embriói

des advent . .ícios de uva parecem surgir de células únicas, via 

divisões repeti das. P:s cél ul as embr i ogêni cas, quando con

trastadas com células parecidas com meristemáticas do centro 

de crescimento ci rc ul ar são f aci 1 mente identificadas pelos 

seus núcleos e nucléolos proeminentes, possuindo parede ce� 

l�l�� e conteúdos citoplasmáticos manchados mais densamente.

Todos os embrióides em desenvolvimento observados estavam em 

áreas adjacentes a células necróticas e os embrióides secun

dários e t.erciários estavam freqüentemente associados com 

áreas necrót.icas da planta mãe. KRUL & WORLEY (1977) relata

ram que obt.i veramêplântulas a partir de embrióides com cert.a 

facilidade; seus embrióides não necessitaram de tratamentos 

a frio e nem de reguladores vegetais para se desenvolverem 

em plânt.ulas e por isso, consideraram que poderiam ser úteis 

em estudos comparat.i vos de mecanismos de dormência. Este 

estudo foi efetuado por RAJASEKARAN et ali i (1982). os quais 

demonstraram existir uma certa correlação entre os t.eores de 

ácido abscísico e a dormência em embriões e embrióides. 

Segundo KRUL & WORLEY C1977) alguns embrióides 

primários desen vol ver am embr i ói des advent...í cios na zona de 

transição do caule e da raiz. ft..lguns dos embrióides secundá

rios desenvolveram embrióides terciários nas zonas de tran-



59. 

sição. Os embrióides estavam sendo produzidos a partir da 

cultura original, 5 meses após o primeiro embrióide ter sido 

notado, embora nenhum dos calos originais, tenham permaneci

do. Assim, bem mais de 50 videiras e várias centenas de em

brióides primários, secundários e terciários foram obt.idos 

de um simples aglomerado de calos com um volume de aproxima

dament.e 1 cm
3

• 

KRUL & WORLEY C 1 977) aí' ir mar am desconhecer a 

origem do tecido que produziu os calos embriogênicos em seus 

experiment.os. Todas as folhas isoladas ou inf'lorescências 

possuíam resíduos de pecíolo ou pedúnculo. Na época da reda

ção de seu t.rabalho, KRUL & WORLEY (1977) observaram a for

mação de embrióides em calos originados de tecidos de caule 

mant.idos em cult.ura líquida e, est.es embrióides não haviam 

formado embrióides secundários, até ent.ão. 

Alguns embr i ói des possuíam folhas pr i már i as 

mal f'ormadas, presumi vel ment.e a part.i r do t.rat.ament.o i ni ci al 

de 2,4-D em cultura. Entretanto, foram formadas f'olhas nor

mais em crescimento subseqüent.e CKRUL & WORLEY, 1977). 

HIRABAY.ASHI (1985) est.udou as condições de 

indução de embriogênese somática em vint.e e seis genótipos 

de videira a partir de discos de folhas. Folhas maduras, 

logo após estarem totalmente expandidas, foram esterilizadas 

e post.eriorment.e perf'uradas com um perfurador de cortiça, 

formando discos de folhas de Bmm de diâmetro, evitando os 

tecidos da nervura cent.ral e das margens. Todos os explant.es 

foram colocados com o lado abaxial para cima sobre o meio e 
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cultivados em frascos Erlenmayer de 100ml contendo 25ml de 

meio. O meio basal constou do meio NN modif'icado, const.ando 

dos sais de NN, 1 00g. l -l de mi o-i nosi t.ol , 2ppm de gl i ci na,

0,5ppm de ácido nicot.ínico, 0,5ppm de piridoxina HCl, 0,1ppm

de tiamina 

-Di fco-Bact.o.

HCl, -1 
20g. l de sacarose e 

-1 
Bg. l de agar-

O meio basal .foi suplementado com várias 

concent.rações de 2,4-D e 5-BA. A cultura foi mant.ida a 27
° 

sob condições de escuro. Quando os embrióides se desenvol-

veram de discos de folhas cultivados, as culturas foram co

locadas sob um regime de luz de 15 horas de .fotoperíodo, com 

3. 000 lux . I ni ci al mente HI RABAY ASHI C 1 985) test.ou discos 

. foliares de V. vinifera cv. Koshusanjaku em vinte e quat.ro 

meios de cultura, os quais dif'eriam ent.re si quant.o às 

concentrações de 2,4-D.CO; 0,1; 1; 5; 10 e 50 µM) combinadas 

com concentrações de 6-BA CO; 1� 5 e 10µM). Depois de 7 a 10 

dias de cul t.ura os tecidos dos calos tornaram-se visíveis a 

partir da área periférica dos explantes. De acordo com o au

tor, a prolif'eração de calos em discos de í'olhas cultivados 

sobre meio contendo altas concent.rações de 5-BA C5 e 10µM) 

combinado com 2,4-D, f'oi muito baixa e nenhum calo se formou 

em meio sem 2,4-D. A combinação de 0,1µM de 2,4-D com lµM de 

5-BA foi a mais favorável para a formação de calos depois de

6 semanas de cul Lura. Altas concentrações de 2, 4-D C50µM) 

reduziram a formação de calos de discos de folhas. Depois de 

4-5 semanas de cultura, os calos derivados de discos de 

folhas tornaram-se marrons. Depois de 3-4 meses de cult.ura, 
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a formação de embrião somá t.i co foi observada sobre meio

cont.endo 2\ 4-D (5, 10 e 50µM) combinados com 10µM de 6-BA e, 

2,4-D C1, 5 e 10µM) combinados com 5µM de 6-BA. Os embriões 

somáticos í'ormaram-se sobre o calo marrom. Em experiment.os 

preliminares não se observou nenhuma rormação de embrião 

somático sobre meio contendo NMC1µM), IM C10µM) com 6-BA 

CO, 1 e 10µM). Para induzir a rormação adicional de 

embrióides a partir de discos de folha de vi de.ira 

�Koshusanjaku', discos de rolhas cultivados em meio cont.endo 

2,4-D C1, 5 e 10µM) combinados com 6-BA C0, 1, 5 e 10µM) por 

seis semanas, foram transreridos para meio basal e para meio 

da mesma f'ormul ação da cul t.ura primária. Os calos 

transferidos para meio basal não cont.endo nem auxina nem 

citocinína tornaram-se imediatamente marrons. Depois de 6-12 

semanas de cultura sobre meio basal, os embrióides f'oram 

produzi dos a par ti r de cal os derivados de discos de folhas 

cultivados inicialmente em meio contendo 2,4-D C1, 5 e 10µM) 

combinado com 6-BA (5 e 10µM:>. O meio com 2,4-D C10 µM) 

combinado com 6-BA C 1 0µM) foi o mais favorável para a 

formação de embrião somático em cultura primária. Quando os 

calos f'oram subcul t.i vados sobre o meio contendo a mesma 

formulação da cultura primária, os embrióides e calos 

embriogênicos foram f'ormados a partir de calos marrons sobre 

meio contendo 2,4-D C1, 5 e 10µM) combinados com 5-BA C5 e 

10µM) depois de 12 a 20 semanas de cultura secundária. De 

acordo com HIRABAY.ASHI (1985) parecem ser necessárias altas 

concent.r ações de 6-BA C 5 e 1 0µM) combina dos com 2, 4--D 



72. 

(1-10µM) para a indução de embriogênese somática a part.ir de 

discos de folhas cul t.i vados do cultivar Koshusanjaku. O 

2, 4-D, isoladament.e, ou com baixa concent.ração de 6-BA 

C 1 µM) , não pode induzir embriões somá t-i cos a par t.i r dos 

discos de folhas cul t.i vados. O aut-or relat.a que em seu 

experiment.o os embriões roram formados sobre calos marrons 

depois de cul t.ura prolongada. Calos embriogênicos 

amarelados, nodulares e de cresciment.o lent.o, t.ransf'eridos 

para meio basal, desenvolveram-se num grande número de 

embrióides depois de 1-2 meses de cult-ura. Ent.ret.anto, o 

desenvolvi ment.o de embriões somát.i cos foi assi ncrôni co. O 

enraizamento precoce e a .formação de calos a part.ir de 

embriões somát.icos .foram freqüent.ement.e observados. Segundo 

HI RABAY ASHI C 1 985) menos do que 5¾ de embr i ói des maduros 

cultivados em meio basal puderam desenvolver-se em plânt-ulas 

normais. Trat.ament..os de resfriament.o C1 mês a 5
°

C) e GA 
3 

C1µM) não puderam aument..ar o número de plântulas normais 

f'ormadas a part..ir de embrióides maduros nest..e experiment.o. 

Para est.udar os ef'eit.os do genót.ipo na f'ormação de embriões 

somáticos, a part.ir de discos de í'ol has cul t.i vadas , 

HI RABAY ASHI C 1 985) ut.i 1 i zou 26 genót.i pos, os quais f' oram 

c ul t.i vados em dois meios C um cont..endo 10µM de 2,4-D 

combinado com 10µM de 6-BA e outro cont.endo 5µM de 2,4-D 

combinado com 5µM de 6-BA), onde permaneceram por 6 semanas, 

sendo daí tr ansf'er idos par a meio basal . Apenas 6 genót.i pos 

produziram embriões somát.icos de discos de f'olhas 

cult.ivados: os cultivares de V. 1...1inifera Koshusanjaku, Neo 
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Muscau e Kaiji� 3306 Couderc CV. riparia x V. r�pestris>; V.

lon.eii (feminina) e V. aestivalis (masculina). Dentro dos 

genótipos examinados, observaram-se marcantes diferenças 

sobre a formação de calos e embrióides a partir de discos de 

folhas cultivados. 

Tendo em vista a obtenção de embriogênese so

mática em pecíolos e limbos foliares de oito genótipos de 

videira REJSCH et ali i (1985) estudaram o crescimento de 

cultura de calos na presença de concentrações variáveis de

auxinas. As auxinas testadas foram o picloram (ácido 4 

amino 3,5,6 - t.ricloropicolínico) e o IAA conjugado com 

três aminoácidos: alanina, fenilalanina e aspartat.o. Os

genótipos utilizados foram Vitis labrusca 'Alba', 'Cabernet. 

Sauvignon' CVi tis vinifera.> e os híbridos int.erespecí ficos: 

'Gloryvine' � • Horizon'; 'Seyval'; 'Remaily Seedless'; 

'Vanessa' e 'Vignolis'. Os explantes f'oram derivados de 

cul t.ur a de ápices de caule em rápida multiplicação e de 

segmentos dormentes f"orçados a brotar em laboratório. Os 

meios utilizados foram tanto liquides como sólidos. 

De acordo com REISCH et ali i (1985) todos os 

três conjugados de IAA sustentaram o crescimento da cultura 

de cal os. Quando utilizado numa combinação com 1 , OµM de 

6-BA, IAA-Ala sustentou um bom crescimento de calo a 10µM,

mas ocorreu um excessivo enraizamento a 100µM. O conjugado 

IAA-Asp foi inefetivo a 1 e 10µM. mas produziu um calo pro

lífico e crescimento de raiz a 100µM. O conjugado IAA-Phe 

sustentou um lento cresciment-o de calos a 1 e 10µM de 
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concentração. A lOOµM houve uma excelente produção de calos 

amarelo-bronzeado, com algum bronzeamento aparent.e na borda 

dos cal os. A concentração ótima de I AA-Phe par a o cresci -

ment.o do calo parece est.ar entre 10 e 100µM. Quando 

subcul t.i vados em meio com alta concent.ração de ci toei nina, 

continuou um excelente crescimento de calo a partir do calo 

original mente produzi do, t.ant.o a 1 OOµM de I AA-Asp quanto a 

100µM de IAA-Phe. Não f'oi observada a formação ·cte part.e 

aérea em nenhum caso. Quanto à utilização de picloram. embo

ra est.e t.enha most.rado ser uma excelente f'onte de auxina. 

sendo altamente efetiva, mesmo a baixas concentrações, ne

nhuma regeneração foi observada a partir de cultura de calos 

produzidos em meio contendo esse regulador vegetal. 

Adicional mente, REI SCH e t a l. i i C 1985) uti 1 i -

zaram pecíolos para iniciar culturas de calos de acordo com 

os procedimentos de sucesso de RAJASEKARAN & MULLINS (1981). 

Dent.r e os genó t.i pos testados , um caso de embr i ogênesé f'oi 

observado para a videira 'Horizon'. Nest.e caso,um .frasco 

contendo cal o derivado de p ecíolo numa cultura líquida sob 

agi t.ação produzi u embr i ói des a apr oxi madament.e 3, 5 meses a 

partir da iniciação da cul lura. À presença de embrióides f'oi 

conf'irmada tanto por exame macroscópico como por secções de 

material f'ixado. O exame de secções anatômicas conf'irma a 

presença de estruturas simétricas bilaterais com. anatomia 

semelhant.e a embrião. Tentat.ivas de repet.ir a produção de 

embrióides não t.iveram sucesso CREISCH et alii, 1985). 
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RAJ f.\.SEKARAN & MULLI NS C 1 981 ) , di f er ent.emen t.e 

de REI SCH e t a l i i C 1 985) • não obti ver am embr i ói des em seu 

trabalho, mas sim a formação ou de part.e aérea ou de raízes. 

Segundo RAJASEKARAN & MULLINS (1981), o suces

so na obt.enção de órgãos adventícios em explantes de Vi tis é 

dependent.e não soment.e do cont.eúdo de auxi na e ci t.oci nina do 

meio de cult.ura, mas também do estado de mat.uridade da plan

ta-mãe e do genót.ipo. 

A dificuldade que alguns autores como KRUL & 

WORLEY (1977), e REISCH et alii (1985) encont.raram em repe

tir o sucesso na obtenção de embr i ói des seguindo a mesma 

met.odol ogi a de seus experimentos ant.er i ores, sugerem que 

além desses f'atores considerados por RAJASEKARAN & MULLINS 

(1981) exist.em out.ros ainda desconhecidos e, port.anto, f'ora 

do controle dos pesquisadores. 

MARCHENCO et alii (1988) relat.aram a obt.enção 

de embr i ói des e pl ant.as i nt.ei r as a par t.i r de cul t.ur a de 

expl ant.es de i nt.er nódi os de vi dei r a 'Padar ok Magar acha' em 

meio MS com 2,4-D e ô-BA, transf'eríndo os calos obt.idos para 

o mesmo meio basal com NAA e ô-BA. Os autores obtiveram he

terogeneidade na morí'ologia e no número de cromossomos das 

plantas regeneradas e sugeriram que o procedimento de dois

est.ádios, utilizado, é uma f'ont.e potencial de variação 

somaclonal e pode ser utilizado no melhorament.o. 

STAMP & MEREDITH (1988) obtiveram embriôgenese 

somática a par�ir de folhas de videira em 3 de 7 genót.ipos 
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test.ados. Os cultivares utilizados foram: a) os de Vitis 

vinifera: Cabernet. Sauvignon, Grenache e Sul t.anina; b) os de 

V. rv.pestris: St .. George e PI 100692; e) o híbrido de V.

vi ni fera x V. rv.pes t ris: Ganzi n n2 1 e d) um cul t.i var de 

V. lon6íi. Os explantes roram de rolhas inteiras de 1,5-5,0mm

de compriment.o, que cresciam adjacentes a gemas vegetat.ivas 

ter mi nai s. As rolhas r oram col etadas de pl antas de casa de 

vegetação, sendo que para 'Cabernet. Sauvignon', também foram 

utilizadas folhas de plântulas originadas de ápices de caule 

cultivados in. vi tro Meios de culturas líquidos e sólidos 

f-i::iram t.est.ados para 'Cabernet Sauvignon', 'Grenache' e 'St. 

George', sendo que para os demais cultivares foram t.estados 

apenas meios de cultura sólidos. Para 'Cabernet Sauvignon', 

• Grenache' , 'Sul t.ani na' "Ganzin e Vitis longi i, 

testaram o meio NN; para "St.. George' f'oram t.est.ados os 

meios NN e 0,5 X MS· 
• 

finalment.e para o cultivar 

testaram-se os meios 1 x MS e 0,5 x MS. 

PI 100692 

Quanto aos 

reguladores vegetais e concent.rações utilizadas, STAMP & 

MEREDITH (1988), procederam da seguint.e forma: NOA e 6-BA 

foram testados em todas as combinações das concentrações de 

O e lppm de NOA com O; 0,2 e 1ppm de 6-BA para os cultivares 

Cabernet Sauvignon, Grenache, Sult.anina e V. longii; para os 

cultivares St. George e Ganzin n2 1 testaram O; 1,0 ; 1,5 e 

2,0ppm de NOA combinados com O; 0,2; 0,4 e 1,0ppm de 6-BA, 

bem como O; 0,1 e 1,0ppm de 2,4-D combinados com O; 0,2 e 

1,0ppm de 6-BA; finalmente para 'PI 100692' testaram a 

combinação O� 0,2 e 2,0ppm de NOA combinados com O; 0,2 e 
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2, Oppm de e,-BA. Para as cul luras de meio sólido, cinco 

í'olhas foram inoculadas em placas de Pet.rí de 9cm cont.endo 

20ml de meio. Para cultura líquida, set.e folhas foram 

colocadas em pedaços de papel de filtro de 10x5mm umedecido 

com meio esterilizado e colocados em frascos cônicos de 125 

ml cont.endo 10ml de meio de cultura, sendo agitado a 80 rpm. 

Os frascos e as placas de Petri foram selados com Parafilme 

M. Os explant.es de folhas foram incubados com um fot.operíodo

d 1 Ô h e 40 E 
-z

-
1

) a 2c:, ± 1 ºe. e oras µ . m . s � Explant.es de íolhas 

cultivados em meio líquido f'oram rarament.e t.ransf'eridos para 

meio sólido e, quando foram cultivados inicialmente em meio 

sólido, não foram transferidos de meio. O meio de cult.ura 

ut.ilizado foi baseado no de MS revisado com sais na concen-

t.r ação tot.al C MS) ou na metade C O, 5xMS) ou meio NN com 

-1 
5,57g. l de FeSO . 7. H O. O meio sólido foi geleíficado com 

4- z 

-.1 

7, Og. l de agar Dí1'co-Bact.o e todos os meios foram suple-

ment.ados 
-1 

com 20g. l de sacarose, sendo est.es meios suple-

ment.ados com BAP, 2, 4-D ou NOA, conforme descri t.o acima. 

Segundo STAMP & MEREDITH (1988) as folhas inoculadas em meio 

sólido expandiram-se após 1-2 dias; enquanto reguladores 

vegetais estiveram presentes foram observados calos amarelos 

luminosos a marrom, friáveis e desorganizados, após aproxi-

ma damente 1 O dias. Expl antes em meio sem supl ement.os de 

reguladores veget.ais não iniciaram calos friáveis ou raízes 

advent.í ci as, e t.odas as folhas cultivadas em meio líquido 

falharam em iniciar uma respost.a embriogênica. Algumas cul

turas em meios sólidos de rolhas iniciaram um calo branco 
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t r ansl úci do embr i ogêni co após 30-40 dias de incubação. Os 

calos embríogênicos pareceram formar-se diretamente a partir 

do explante ao invés de calos friáveis, e preferencialmente 

daqueles tecidos imersos no meio. Pequenas porções da nervu

ra média e do tecido da lâmina adjacente à nervura média, 

perderam a sua coloração verde t.ranslúcida e t.ornaram-se 

brancas. Em incubação continuada estes tecidos deram origem 

a calos embriogênicos. Em uma primeira observação os calos 

embriogênicos não mostraram nenhuma organização ou diferen

ciação, mas após incubação adicional, unidades globulares de 

tecidos de calo branco cremoso foram discerníveis sobre a 

superfície do calo, e depois desenvolveram-se em embriões 

somáticos em forma de coração e t.orpedo. Essas estruturas 

globulares não apenas se desenvolveram em embriões somát.icos 

individuais, mas, como um result.ado de um processo de produ

ção de gema, também iniciaram est.ruturas globulares adicio

nais. Dessa maneira, um estado de proliferação de tecido 

embr i ogêni co foi observado persist.ir sobre est.r ut.ur as 

parent.ais por mais de 10 semanas. 

STAMP & MEREDITH (1988) observaram, também. 

que os embriões somá ti cos não se desenvolveram si ncr oni za -

damente. Est.es embríóides í�oram facilmente solt.os ou separa

dos por agit.ação em meio líquido e pareceu que eles não 

estavam atados uns aos out.ros ou-aos explant.es paternos. Foi 

observado, t.ambém, que os embriões somáticos maduros 

possuíam eixos de raiz e de caule, um hipocót.ilo e comument.e 

dois cotilédones, sendo que algumas vezes alguns embrióides 
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_ apresentaram cotilédones f'undidos. Os cultivares que 

apr esent.ar am embr i ogênese somá t.i ca a par t.í r de expl ant.es de 

folhas f'oram: Cabernet. Sauvignon, St.. George e PI 200692. No 

caso de • Caber net. Sauvi gnon' obt-ev1;_'i'-se embr i ogênese t.ant.o de 

.folhas provenient.es de casa de veget.ação C8Y.,) C1,0ppm de NOA 

com 0,2ppm de 5-BA), quanto de folhas provenientes de 

cul Lura i n, ·vi tro de ápices de caule (14Y.,) C 1, Oppm de NOA com 

1, Oppm de: B-BA), no meio básico t.est.ado que foi o de NN, 

sólido. Apenas um exper i memt.o foi conduzi do com f'ol has de 

plant.as crescidas em casa de vegetação. Cinco f'oram 

conduzidos com f'olhas de cultura de ápice de caule, com ape

nas um produzindo embrióides. Os cultivares 'St.. L=¼:?orge' e 

PI 200692 produziram embriogênese a partir de folhas 

provenient.es de casa de veget.ação. Para o 'St. George' o 

melhor lresul t.ado ocorreu no meio NN com 1, O ppm de NOA e

1 , Oppm de 5-BA. De acordo com STAMP & MEREDITH (1988) 

embriões somát.icos dest.e cul t.i var f'oram obtidos repet.ida

mente com ambos os meios O, 5xMS e NN e NOA, BAP ou 2, 4-D, 

isoladamente, ou em combinações de qual quer auxi na com 

BAP, result.ados que os autores não mostraram. Já f'olhas de 

V. rupestris PI 200592 produziram embriões somát.icos nos 2

experimentos realizados, mas apenas em baixa f'reqüência 

C11Y.,) e apenas quando cultivadas em meio MS suplement.ado com 

1 , Oppm de NOA. 

Por causa da formação do embrião somát.ico, 

observada mais f'reqUent.ement.e no lado in:feríor de :folhas 

emergidas em meio sólido, dois experiment.os :foram empreen-
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dídos nos quais a resposta morfogenét.ica de folhas de V. 

r-upest.ris, inoculadas t.ant.o sobre como abaixo da superfície 

do meio sólido íoi comparada. Os result.ados indicaram que 

a inoculação de explant.es de rolha abaixo da superfície do 

meio favoreceram a embriogênese somática CSTAMP & MEREDITH, 

1988). Os aut.ores consideraram que o t.amanho do explant.e de 

folha por eles ut.ilizados, o menor e o mais imaturo que eles 

puderam isolar sem dano foi o fat.or de sucesso em seu tra

balho. Os autores relatam que em experimentos' preliminares 

utilizaram folhas maiores, as quais não sofreram embriogêne

se somát.ica, e folhas menores não se desenvolveram. 

MATSUTA & HIRABAYASHI (1989) estudaram o

erei t.o da composição do meio basal e do t.rat.ament.o com 

ci t.oci nina na embr i ogênese somát.i ca de teci do de folha de 

videira 'Koshusanjalcu' cultivado in. vitro, e da indução e 

manutenção de calos embriogênicos. Nesse trabalho os aut.ores 

verificaram que a ut.i li zação de meio livre de vi t.ami na, 

inosit.ol e glicinà foi um pré-requisito para a indução de um 

calo embriogênico. Quando cachos de embriões somát.icos foram 

cul t.i vados sobre um meio c ont.endo vi t.aminas, inosi t.ol e 

glicina íormou-se apenas um calo úmido, friável, dest.it.uído 

de habi l i da de embr i ogêni ca e nenhum cal o embr i ogêni co foi 

produzido. Os autores encontraram, também, que as citocini

nas sintéticas TAG CN-C 1,2,3-thiadíazol-5-yl)-N'feniluréia) 

e a KT-30 CN-CCloro-4-piridíl) N'-feniluréía) foram 

efetivas para induzir a embriogênese somática a part.ir do 

teci do de folha de videira � Koshusanj ak u' . 
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3. MATERIAL E MÉTODOS

Os experimentos roram realizados nos laborat.ó

rios de culturà in vitro da Seção de Ge>nét.ica e da Seção de

Viticultura do Institut.o Agronômico de Campinas, SP.

A câmara f' ri a ut.í li zada pertence à Seção de 

Hortaliças Diversas, onde a umidade relativa f'oí mantida a 

75¾ e a t.emperat.ura, 2-4
°

C. 

O material vegetal íoi coletado em grande par

te em vinhedos particulares, localizados em Jundiaí, SP. Em 

menor quantidade coletou-se ma ter í al em casa de vegetação 

localizada no Centro Experiment.al de Campinas e na Estação 

Experimental de Jundiaí, SP.

As operações em condições assépticas sempre 

foram efetuadas em capela de fluxo laminar asséptico marca 

Veco, modelo HLFS-12 e HLFS-09. Os meios de cultura e água 

bi desti 1 ada uti 1 i zados nos experimentos I oram ester í li zados 

em autoclave à temperatura de 120
°

C, com pressão de 1 at.m., 

pelo período de 20 minutos. 

No presente trabalho utilizaram-se dois meios 

de cul t.ur a básí cos, ci t.ados na li ter at.ur a: o meio de MURA

SHI GE & SKOOG C 1962) C MS) e o meio H de NI TSCH & NI TSCH 

(1969). A composição de ambos os meios e Íornecida no apen-
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dice dest.e trabalho. Dentro dos experimentos, quando houve 

variações de algum dos componentes destes meios ou das con

centrações utilizadas, f"izeram-se as devidas anot.ações. 

3.1. Genealogia dos cultivares utilizados

Devido às dif"erentes respost.as dos cult.ivares 

aos meios de cultura ut.ílízados, o que ocorre freqüent.emen

te, tendo em vista diferenças na composição genotípica, dá

-se a seguir a genealogia dos cultivares utilizados nos ex

perimentos: 

3.1.1. citália', sinônimo �Pirovano 65' (Vitis vini-

fera L.) 

�Bicane' 

} citália' 

Hamburgo 

X 

� Mosca t.el de 

3.1. 2. e Niagara Rosada' CVi tis vinifera L. x Vi tis 

labrusca L.) 

3.1.3. cPaulist.inha', sinônimo clracema• CIAC 4-57-11) 

�Niagara' 

X 

•sultanina' (Vitis vinifera

•Pauli st.i nha'
CIAC 457-11)



3. 1 .. 4-. .. Maria• e I AC 51 4--6)

'Highland' 

X 

' C,ol den Queen ' 

} IAC 8-2 

X 'Maria' CIAC 514-ô) 

X } 

• Sul tani na'

'Itália' 

Jumbo 

3. 1 • 5·. ,. A Dona• C I AC 871 -1 3)

'Highland' 

}IAC 8-5 X 

'Golden Queen' 

'Bi:ane '

} 

X 

"Pirovano 57' 
'Poeta 
Mat.abon' X }•Pirovano 

'Moscat.el de 215' 
Al exandr ia' 

• Moscatel de

}IAC 339-21 
Hamburgo'

Vitis cinerea 

"Niagara Rosada'} 

x IAC 

Jumbo 

X 

287-2

IAC 501-ô 

"-A 
IAC 

IAC 544-14 

S:3. 

Dc:ina' 
871-13
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3.2. Fontes de material experimental 

3.2.1. Estacas com rorçamento de brotação 

Antes de se utilizar estacas com forçamento de

brot.ação como f'onte de material experimental, ef'etuaram-se 

alguns exper i ment.os par a verificar se algum dos subst.r atos 

testados poderia superar a água em termos de rapidez e uni

formidade de brotação. 

Os materiais vegetais utilizados nestes expe

rimentos, •Maria• e •Ir acema • • f'or am col et.ados na Chácara 

Ext.ra-Vitis na época da poda Cagosto/set.embro de 1988). As 

estacas lignif'icadas, dormentes, f'oram cortadas com mais ou 

menos 6 gemas, tratadas com o fungicida Capt.an C2¾), guarda

das dentro de sacos de polietileno transparentes, que f'oram 

amarrados com barbantes e colocados na câmara fria. 

Para a avaliação do estádio de desenvolvimento 

das gemas br ot.adas , ut..i li zou-se, em todos os exper i ment.os 

uma escala de notas, segunqo PEDRO JR. 

Tabela 1. 

3.2.1.1. Experimento n2 1 

e t a l i i C 1 989) , 

O material vegetal utilizado f'oi o híbrido 

apireno 'Iracema'. Após seis dias em câmara fria, as estacas 

foram retiradas, cortadas em segmentos com três gemas, sendo 

que a última f'oi inutilizada, e distribuJdas nos tratament.os. 
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Tabela 1 - Escala de notas para os diferentes est.ádio:;:; do

desenvolvimento vegetativo da videira 'Niagara 

Rosada' (Segundo PEDRO JR. et alii, 1989). 

NOTA 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
15 
17 

CARACTERÍSTICA 

gema dormente 
gema algodão 
ponto verde 
saída da folha 
uma íolha aberta (folha separada) 
até 3 folhas abertas (cacho visível) 
até 4 folhas abertas C cacho visível) 
mais de 4 íolhas abert.as (cacho· separado) 
pré-florescimento (botões florais separados) 
florescimento 
pós-florescimento (formação do frut.o) 
chumbinho 
grão-de-caf'é 
meia baga 
verde 
.. de vez .. C amadurecendo) 
madura (colheita) 

O delineamento experimental foi o de blocos ao 

acaso. com quatro repetições. sendo que cada parcela constou 

de 10 frascos com uma estaca cada. Para a comparação das mé-

dias dos tratamentos com a test.emunha, no caso a água, ut.i

lizou-se o teste de Dunnet.t bilateral, ao nível de 5¾ de 

probabilidade. 

A sala de cultura f'icou com temperat.ura vari

ando ent.re 25 e 30
°

C, ocorrendo ?-.s mais baixas durant.e a 

noite; o fotoperíodo foi de 24 horas e a luz foi provida por 

lâmpadas f'luorescentes gro-lux, com intensidade luminosa que 

variou de 13,5 a 49,1µE. m-2
. s-.1 ao nível da brot.ação. 
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Os tratamentos utilizados, constaram de doses 

de 2 subst.ânci as em soluções aquosas C Tabela 2) , nas quais 

as bases das estacas foram mergulhadas. A cianamida hidroge

nada foi forneci da através do produto Dormex da SKW Trost.

berg, da Alemanha, o qual possui 49¼ do i ngredi ent.e al.i vo 

CH CN ) . 
2 2 

O exper i ment.o durou um mês e nesse período 

foram efetuadas cinco avaliações. As soluções foram trocadas 

duas vezes, uma e t.rês semanas após a instalação do experi-

mento. 

Tabela 2 - Subsl.r a los em solução aquosa ut.i li zados no expe

r i ment.o n2 1 de estacas com forçamento de brota

ção. 

NÚMERO 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
B 

TRAT.Pi.MENTO 

água bidestilada (controle) 
ci anami da hidrogenada 
cianamida hidrogenada 
cianamida hidrogenada 
5-benzilaminopurina
6-benzilamínopurina
6-benzilaminopurina
6-benzílamínopurina

3.2.1.2. Experimento n2 2 

CONCENTRAÇÃO 

245,0ppm 
367,5ppm 
490,0ppm 

10µM 
15µM 
20µM 
25µM 

O ma ler í al vegetal ut.il izado í�oi o hí br í do 

apireno 'Maria'. Após 34 dias em câmara fria, as estacas fo

ram retiradas, cortadas em segmentos com t.rês gemas, sendo a 

última inutilizada e as ext.remidades basais submetidas aos 
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lrat.amenlos (Tabela 3). O delineamento experimental .foi o de 

blocos ao acaso com cinco repetições, sendo que cada parcela 

const-ou de 10 frascos com uma estaca cada. Ao nível de bloco 

fêz-se uniformização das est.acas, quant.o ao compr i ment.o do 

int.ernódio e espessura. Para a comparação dos t .. rat.ament.os 

com a t.est.emunha, no caso a água, ut.i li zou-se o t.est.e de 

Dunnet.t. bilat.eral, ao nível de 5% de probabilidade. 

Tabela 3 - Subst.rat.os em solução aquosa utilizados no expe

rimento n2 2 de estacas com .forçamento de brota

ção. 

NúMERO 

1 
2 
3 
4-
5 
6 

TRATAMENTO 

água bidestilada Ccont.role) 
ácido na.ftalenacético 
ácido giberélico 
cianamida hidrogenada 
cal ci oci anami da 
5-benzilaminopurina

CONCENTRAÇÃO 

---- ppm ---

200,0 
20,0 

9,8 
200,0 
100,0 

Utilizou-se um regime de luz direta cuja in-

tensidade variou de 13,5 a 
-2 -j_ 

49, 1 µE. m . s 

pada gro-1 ux e t-emperat.ura de 28-30
°

C. 

provida por lâm-

Após 48 horas as 

bases das est.acas foram lavadas em água corrente e as sol u

ções .foram substituídas por água, a qual .foi renovada sema

nalmente. Foi medido o pH das soluções utilizadas, o qual é 

mostrado na Tabela 4. 

O ácido giberélico foi fornecido através do 

produto KGA, o Gibrel da Merck Sharp Dohme, o qual possui 2% 

de GA . 
3 
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Tabela 4 - pH das soluções ut.ilizadas no experimento n2 2 de 

est.acas com í'orçament.o de brot.ação. 

SOLUCAO 

água bí des li l ada 
ácido giberélico 

cianamida hidrogenada 
ácido naf't.alenacét.ico 
5-benzilaminopurina
calciocianamida

pH 

7,0 
5,8 
5,8 
9,5 
8,5 

10,3 

Durante os quinze dias de duração do ex-per i -

mento f'oram f'eitas duas avaliações, uma após 10 dias e ou-

tra após 15 dias, onde se anotou a quantidade de gemas que 

brotaram (superior e inf'erior), o estádio de seu desenvolvi

mento e a presença de raízes. 

3.2.1.3. Experimento n2 3 

fo�ós 85 dias, estacas do cultivar Maria f'oram 

retiradas da câmara f'ria e cortadas em segmentos com três 

gemas, sendo que a úl ti ma f' oi í nutí l í zada. As ext.r emi nades 

basais f'oram submetidas aos t.rat.amentos com substratos em 

solução aquosa (Tabela 5). 

O pH de todas as soluções foi acertado para 

5,0, que roí o encontrado para a água bidestilada. Utilizou

-se um regime de luz direta cuja intensidade variou de 13,5 

-z -:1 

a 49,1µE.m .s , providos por lâmpadas gro-lux e a t.empera-

t.ura variou de 28-30
°

C. Após 48 horas as bases das estacas 

foram lavadas em água corrente e as soluções foram substi-

t.uí das por água, a qual foi renovada semanal ment.e. 
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Tabela 5 - Substratos em solução aquosa ut.ílizados no expe

rimento n2 3 de estacas com forçamento de brot.a

t;ão. 

NúMERO 

2 

3 

4 

TRATAMENTO 

água bi des t.i l ada 
6-benzilaminopurina
cal ci oci anami da
ácido naftalenacét.ico

CONCENTRAÇÃO 

ppm 

20 

20 

20 

Uma avaliação foi realizada 9 dias após a ins

talação do experimento, onde anotaram-se o número de gemas 

brot.adas e o seu respect.i vo est.ádi o de desenvol viment.o. O 

delineamento experimental foi o de blocos ao acaso com cinco 

repet.íções. Os dois primeiros blocos constituíram-se de es

tacas finas (área transversal 29,4mm
2 

em média) e os outros 

três const.í t.uíram-se de estacas mais grossas Cárea transver-

2 
sal 59, 5mm em média) . 

Após efet.uar-se a análise de variância, f'oram 

realizados os t.est.es de Dunnett. e Tukey ao nível de 5¼ de 

probabilidade, para a comparação das médias. 

3.2.1.4. Experimento n2 4 

Utilizaram-se est.acas do cultivar Maria. Após 

132 dias, as est.acas foram retiradas da câmara fria, sendo 

sel ecí onadas aquelas com di âmet.ro de aproxi maciamente 8mm, 

ínt.ernódíos uniformes, cortando-as com 3 gemas num comprí -

ment.o aproximado de 21cm. A última gema foi inutilizada. 
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O delineamento experimental foi o de blocos ao 

acaso com cinco repet.iç6es, sendo que cada parcela constou 

de 20 frascos. Os tratamentos f'oram aplicados por 48 horas 

(Tabela ô). Após isto, as bases das estacas foram lavadas e 

colocadas em água de torneira. O pH da água era de ô,6 é as 

soluções de 6-BA foram acertadas para esse pH. 

Fez-se uma avaliação dez dias após a inst.ala

ção do experiment.o, onde anot.ou-se o número de gem�s brota

das, o estádio de desenvolviment.o destas gemas e o número de 

inflorescências encontradas. 

As estacas foram deixadas no fotoperíodo de 24 

horas, sob lâmpadas gr o-1 ux, com uma intensidade l umi nos a 

que var i ou de 1 3, 5 a 
-z -1 

49,1pE. m . s ao nível 

temperatura var í ou entre 25 a 30
°

C.

das gemas. A

Realizou-se a análise de variância do experí-

ment.o. 

Tabela 3 - Substratos em solução aquosa utilizados no expe

rimento n2 4 de est.acas com forçamento de brot.a

ção. 

NúMERO 

1 
2 
3 

TRATAMENTO 

água de torneira 
ô-benzilaminopurina 
ô-benzilaminopurina 

CONCENTRAÇÃO 

ppm 

10 
20 
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3. 2. 2. PJ.ântulas originadas de ápices me.ristemáticos

cultivados in vi. tro 

Para os exper i ment.os de cul t.ura de pl ânt.ul as, 

visando à obt.enção de embriões somáticos Cit.ern 3.5), foram 

utilizadas plânt.ulas originadas de cultura de ápices meris

temát.icos do cultivar Maria. Estes foram coletados em labo

ratório, de estacas forçadas a brotar, dissecados em câmara 

asséptica, deixados com 2-3 primórdios foliares e inoculados 

em meio de pré-incubação CMP) e deixados por 3-7 dias na 

penumbra. Estes ápices mer i st.emát.i cos f'oram inoculados em 

,ffl:i'lv·primário, que const.ou dos meios de MS ou NN acrescidos 

de O, 2, 4, 5 e 8µM de 5-BA. Poram t.ransf'eridos, sendo mul

tiplicados e passados para outros meios de MS e de NN, em 

que se variou a concentração de reguladores vegetais Cô-BA e 

2iP), sendo que as plânt.ul as f'oram ut.i l izadas com 4 a 1 O 

meses de permanência in vi tro. 

Ant.es de serem ut.ilizadas, fez-se uma classi

ficação dessas plânt.ulas de acordo com o seu aspecto exter

no. Utilizaram-se cinco classes, sendo que a classe número 1 

é a de plantas normais, bem desenvolvidas, enraizadas, cor-

respondendo à nota máxima. Ã classe número 2 pertencem 

plantas em ót.i mo estado, também enraizadas, um pouco menos 

desenvolvidas que as da classe 1, mas cuja alt.ura já alcança 

o nível do par af' i l me. A classe 3 é composta de plantas um

pouco menos desenvolvi das que as duas ant.er i ores, mas têm 

ainda um bom aspecto. As d e  classes 4 e 5 são de aspect.o 
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ruim, ou seja, pouco desenvolvidas, apresent.ando part.es oxi

dadas e/ou vitrificadas, sendo que as classificadas na clas

se 5 são as piores. 

3. 3. Cultura de óvulos nao fertilizados

3.3.1. Grupo de experimentos n2 1 

Ut.i li zar am-se inrlorescências dos seguint.es 

cult.ivares apirenos de videira: A Dona, Iracema e Maria, 

col et..adas em casa de veget.ação no Centro Exper i ment.al de 

Campi nas , SP. 

As inflorescências foram colhidas ant.es da 

ant.ese, 1 a vadas com água de t..or nei r a, es t..er ili zadas com uma 

solução comercial de hipoclorit.o de sódio CNaOCl) a 20¼ 

durant..e 20 minutos sob agí tação. Após ist.o foram et�et.uadas 

t.r ês la vagens com água est.er ili zada, sob agi t.ação dur ant.e 1 O

minut.os cada, sempre sob capela de fluxo laminar asséptico. 

As flores foram dissecadas com pedaços de 

lâminas de barbear, montados em varetas e esterilizados com 

álcool. Os óvulos foram ret..írados com agulhas também monta

das em varetas e esterilizadas em álcool, e foram inoculados 

em meio de pré-incubação CMP). 

A Tabela 7 mostra o número de óvulos inocula-

dos por ensaio, em meio de placa. 
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Tabela 7 - Número de óvulos inocula dos por ensaio, em meio 

de placa, no Grupo de Experimentos n2 1. 

ENSAIO CULTIVM ÓVULOS INOCULADOS EM MP 

A A Dona 100 
B Iracema 235 
e Iracema 135 
D Maria 150 
E Maria 154 
F Maria 190 
G Maria 131 

TOTAL 1.115 

Fez-se a prime.ira avaliação dois dias após 

inoculação em meio de pr�-incubação para evitar que as con-

t.arrtl nações que porventura houvessem, espalhassem-se pela 

placa, como ocorreu no ensaio A onde, excepcionalment.e, fêz

-se a avaliação 5 dias após. A inoculação dos óvulos viáveis 

em meio primário foi feit.a no mesmo dia da avaliação. 

t.eí na C 500µM) , 

O meio primário foi o de NN, acrescido de cis-

-.1 -.1 

caseína hi drol i sada C2g. 1 ) e agar C8g. l ) . 

Testaram-se quat.ro concentrações de 2,4-D com uma concent.ra-

ção de 5-BA C Tabela 8) . 

Tabela 8 - Concent.r ações de 2, 4-D e de 5-BA ut.i li zadas no 

Grupo de Experimentos n2 1 de óvulos não f'ert.ili

zados. 

TRATAMENTO 

1 
2 
3 
4 

6-BA

1 ,o
1, O 
1,0 
1 ,o

µM 

2,4-D 

o, 1 
1,0 
2,0 
2,5 
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Os óvulos, uma vez inoculados em meio primá-

rio, foram avaliados semanalmente, para descartar os cont.a-

minados e verificar o aparecimento de calos. 

A incubação foi fei t.a na luz a uma i nt.ensi dade 

l 
. . d '-"'7 R 8 E -z -.1 um.1 nos a que var .1 ou e e. , _ _  a 41 , µ . m . s , 

15h e temperat.ura entre 25 e 28 °C. 

3.3.2. Grupo de experimentos n2 2 

fotoperíodo de

O mat.er i al veget.al ut.i li zado constou de i n-

.florescências dos seguintes cultivares de videira: Niagara 

Rosada, I t.ál ia, A Dona e Maria, de onde os óvulos foram 

excisados, coletadas em casa de vegetação no Centro Experi-

ment.al de Campinas, SP.

fts inflorescências foram colhidas entre 7 e 15 

dias ant.es da antese, esterilizadas em uma solução comerei al 

de hipoclorit.o de sódio CNaOCl) a 20�� durante 20 minutos, 

sob agi t.ação. A seguir foram efet.uadas 3 lavagens com água 

esterilizada, sob agitação, durante 10 minutos cada, sempre 

sob capela de fluxo laminar asséptico. 

Ps flores foram dissecadas sob lupa estereos

cópica com pedaços de lâmina de barbear montados em varet.as, 

as quais já haviam sido previament.e est.erilizadas com ál

cool. Os óvulos foram retirados com agulhas também montadas 

em varetas da mesma forma esterilizadas, e foram inoculados 

em meio de pré-incubação CMP). Após a retirada dos inviáveis 

C 16 avaliação) inoculou-se em meio pr í mário. O número de 
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óvulos inoculados dos respectivos cultivares é dado na 

Tabela 9. 

Tabela 9 - Número de óvulos inoculados por ensaio, no Grupo 

de Experimentos n2 2. 

ENSAIO CULTIVP.R N2 DE ÓVULOS INOCULADOS EM MP

A Niagara Rosada 80 
Niagara Rosada 140 
Niagara Rosada 80 
Itália 236 
A Dona 200 
A Dona 150 
Maria 200 
Maria 200 
Maria 300 

TOTPJ... 1. 586

O meio primário utilizado foi o NN acrescido 

de ci st.eí na 500µM. Par a os ensaios de A e D ut.i li zou-se meio

solidificado com 7,0g. l-.1 de agar, sendo inoculados quatro 

óvulos por frasco e mantidos no escuro. 

Para os ensaios de E a I utilizou-se meio lí-

quido, sendo ut.ilizados 50 óvulos para 50ml de meio, coloca

dos em Er l enmeyer de 350ml , embrulhados em papel al umí ni o e

deixados sob agit.ação, em agit.ador rot.at.ivo elétrico. A tem

peratura de incubação variou de 25 a 28 °C. 

Dentro do t..est.e dos meios sól í dos e líquidos 

estudaram-se em meio primário os tratamentos constantes da 

Tabela 10. 
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Tabela 10 - Concentrações de reguladores vegetais utilizadas 

em meio pr i már i o no Grupo de Experimentos n2 2 

de cultura de óvulos não :fertilizados. 

TRATAMENTO 

1 
2 
3 
4 

6-BA

1 
2 
1 
5 

2.4-D 

µM 

5 
10 
o 

o 

NOA. 

o 

o 

5 
5 

A segunda avaliação :foi e:fetuada na ocasião da 

trans:ferência para meio secundário. O meio secundário :foi 

idêntico ao primário, com exceção dos t.rat.ament.os (Tabela 

11). Também :foram e:fetuados meios sólidos e líquidos para os 

respectivos trat.ament.os. 

Tabela 11 

TRATAMENTO 

1 
2 

Concentrações de reguladores vegetais utilizadas 

em meio secundário no Grupo de Experimentos n2 2

de cultura de óvulos não :fertilizados. 

6-BA

1 
1 

2,4-D 

µM 

5 
10 

NOA 

B,25 

o 

Foram e:fetuadas avaliações e seleções :freqüen

tes para eliminação dos contaminados, sendo a última avalia

ção para encerrar o experimento. 



97. 

:3.:3.3. Experimento nº 3 

O material veget.al constou de inflorescências 

do cultivar Itália coletadas em vinhedo particular em Jun

diaí, SP. As inf'lorescências foram colet.adas em t.rês está

dios diferent.es de mat.uração e dessa forma obt.iveram-se os 

tratamentos: A (cacho de flores mais maduras - 1 dia antes 

da antese), B Cmat.uração int.ermediária 5 dias antes da 

ant.ese e C Cmenos madura - 7 dias ant.es da ant.ese). 

Fez-se a esterilização superficial das flores 

com 20¾ de uma solução comercial de hi pocl or i to de sódio 

CNaOCl) por 20 minutos, após o que lavaram-se-as 3 vezes com 

água destilada. 

As flores foram dissecadas sob lupa estereos

cópi ca em capela de fluxo laminar assépt.i co e os óvulos i no

cul ados em meio de placa CMP) e após 3 a 7 dias foram inocu

lados em meio primário, que constou do meio de NN sem biot.i-

na acresci do de 
-J. 

ôg.l de agar mais 6-BA em concentrações 

variadas e com ausência ou presença de cist.eína C500µM) 

(Tabela 12). 

Foram inoculados 10 óvulos por frasco utili

zando-se quat.ro f'rascos por t.rat.ament.o, dando um t.ot.al de 

960 óvulos inoculados. 

Os frascos foram inoculados no escuro por 5 

dias e post.eriorment.e, após a 16 avaliação, colocados sob 

luz. 
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Tabela 12 - Tr a t ament.os utilizados em meio primário par a o 

experimento n2 3 de cult.ura de óvulos não rert.i

lizados. 

TRATP.MENTO 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

5-BA

-- µM --

5,0 
10,0 
15,0 
20,0 

5,0 
10, O 
15,0 
20,0 

CISTEÍNA 

+ 
+ 
+ 
+ 

ÉPOCA DE COLETA 

ABC 

A.BC 

ABC 
ABC 
.�c 

ABC 

.�c 

ABC 

A t..emperat..ura da sala de incubação est.eve sem

pre ao redor de 25-28 °C, no fot..operíodo de 16 horas. A in

t.ensidade luminosa provida por lâmpadas gro-lux variou de 

-z -� 12,1 a 23,SµE. m . s  .

Foram efetuadas 3 avaliações, uma aos 5 dias, 

uma aos 10 dias e outra aos 15 dias. 

Após quinze dias, os óvulos viáveis roram 

t.ransf'er idos para meio secundário, o qual constou do meio

NN, mais cist.eína C500µM), caseína hidrolisada C2g.1-�), sa-

carose C20g. l -i) -� e agar C7g.1 ). Os regula dores veget..ai s

ut.ilizados foram 6-Bl.\ C1 ,OpM) e NOA Cl01--1M).

Um mês após a t..ransferência para meio secundá-

rio rez-se a úl t..ima avaliação e encerrou-se o experiment.o. 

3.3.4. Experimento n2 4 

O ma t..er i al vegetal ut.i 1 i zado constou de i n.f 1 o

r escênc ias do cult.ivar apireno A Dona colhidas 4 a ô dias 
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antes da ant.ese, em casa de vegetação localizada no Cent.r o 

Experimental de Campinas, pertencente ao Instituto Agronômi

co, Campinas, São Paulo. 

As rlores roram esterilizadas superricialment.e 

com 20% de uma solução comercial de hi pocl or i t.o de sódio 

CNaOCl) por 20 minutos, e depois lavadas três vezes com água 

destilada. 

As rlores foram dissecadas em capela de rluxo 

laminar asséptico e os óvulos inoculados diretamente em meio 

primário para evitar a contaminação, pois neste experimento 

ut.i li zar am-se apenas meios líquidos, a fim de diminuir a 

oxidação veri1icada no experimento anterior. Os frascos fo-

ram incubados no escuro por 10 dias, após o que roram trans

feridos para luz, onde a intensidade luminosa variou de 12,1 

-2 -1
a 23, 8µE. m . s providos por lâmpadas gro-1 ux, o fot-ope-

r íodo foi de 16 horas e a t.ernperat.ura esteve ent.re 25 e

28
°

C. Os trat.amentos utilizados constam da Tabela 13. O meio 

de cultura básico foi o de NN acrescido de cisteína C500µM). 

Foram utilizados 3 frascos por tratamento, cuja distribuição 

de óvulos const.a da Tabela 14. 

ft�ós dez dias em meio primário, no escuro, os 

expl ant. es foram t.r ans.f er i dos par a mei o secundário, sendo que 

a metade dentro de cada tratamento foi passada para luz e a 

outra met.ade perm_aneceu no escuro, onde .foram deixados por 

15 dias. 
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Tabela 13 - Tratamentos ut.i li zados em meio pr i mãr i o par a o 

experimento n2 4 de cultura de óvulos não fert.i-

1 izados. 

TRATAMENTOS 

1 
2 
3 
4-
5 
6 
7 
8 
9 

10 

SACP..ROSE 

-1 

g. l --

10 
10 
10 
10 
10 

5 
5 
5 
5 
5 

2,4-D 

-----------

5 
5 
5 

10 
o 

5 
5 
5 

10 
o 

NOA 5-BA

µM ------------

5 o 

o 1 
o 0,45 
o 2,0 

10 1, O 
5 o 

o 1 
o 0,45 
o 2,0 

10 1 

Tabela 14 - Distribuição dos óvulos por frasco e por t.rata

mento no exper í ment.o n2 4 de cul t.ura de óvulos 

não fertilizados. 

TRATAMENTOS FR.l�SCO 1 FR.t\SCO 2 FR.t\SCO 3 TOTP..L 

1 g 12 12 33 
2 10 12 12 34 
3 11 12 12 35 
4- 10 11 12 33 
5 12 10 12 34 
6 11 12 12 35 
7 12 12 12 35 
8 12 11 12 35 
9 11 11 10 32 

10 12 10 12 34 

TOTAL 341 

O meio secundário constou do meio de NN com os 

seguint.es tratamentos: 

1. Sacarose

2. Sacarose

-1 

lOg. l 
�· 
-1 

5g.l 

+ 10µM de NOA + lµM de 5-BA

+ 1 Ot-JM de NOA + 1 µM de 6-BA
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Após 15 dias t.odos foram t.ransferidos para no-

vo meio de indução com a solução básica de NN acrescida de: 

1. Sacarose -1 
10g. l + 30µM de 2,4-D + 6,0µM de 6-BA

2. Sacarose 5g.l-
1 + 30µM de 2,4-D + 6,0µM de 6-BA

Depoi s de permanecer em 1 O dias nesse meio vol -

taram para o meio secundário. 

3.4. Cultura de Ant.eras 

3. 4. 1 . Grupo de Exper i ment.os n2 1

Ant.eras do cultivar Maria foram col et.adas de 

flores provenientes de estacas forçadas a brotar em labora

t.ório, t.endo água como subst.rat.o. A:s estacas estavam há 3 

meses em câmara fria. 

A:s flores após serem coletadas foram deixadas 

em geladeira por 3 dias, e depois dissecadas sob lupa este-

reoscópica� as ant.eras foram retiradas e inoculadas em meio 

de cultura primário. Estabeleceu-se neste ensaio um determi

nado estádio do desenvolvimento da flor, em que o cálice co-

bria mais da metade da flor. Foram instalados 4 ensaios, 

sendo que em apenas um CEnsaio P0 esterilizaram-se as flores 

CTabel a 15). 

O meio de cul t.ur a primário ut.i li zado foi o de

-1 NN acrescido de 7g.l de agar Ccom exceção do t.rat.ament.o 8) 

e 500µM de cisteína. Foram inoculadas aproximadamente 20 

anteras por frasco (frascos redondos de 100ml), com 30ml de 

meio. Os trat.ament.os ut.ilizados são dados na Tabela 15. 
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Tabela 1 5 - Par t.i cul ar i d.ades dos ensaios do Grupo de Exper i -

ment.os n2 1 de cul t.ura de anteras. 

ENSAIO 

A 

B 

e 

D 

ESTERILIZAÇAO 

sim 
não 
não 
não 

TRATAMENTOS UTILIZADOS 

1 ao 30 
1 ao 30 
1 ao 30 
1 ao 30 

Tabela 15 - Concent.rações de NOA e 5-BA'Cppm) utilizadas em

mei o primário no Grupo de Exper i ment.os n2 1 de 

cult.ura de ant.eras. 

N2 DE TRATAMENTO 

1 
2 
3 
4-
5 
ô 
7 
8 
g 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

NOA 

ppm

o 
o 

o 

o 

o 

o 

0,5 
0,5 
0,5 
o,·5 
0,5 
0,5 
1, O 
1, O 
1,0 
1, O 
1, O 
1, O 
1,5 
1,5 
1, 5 
1,5 
1, 5 
1, 5 
2,0 
2,0 
2,0 
2,0 
2,0 

2,0 

6-BA

pprn 

o 
0,2 
0,4 
0,6 
0,8 
1,0 
o 

0,2 
0,4 

0,6 
0,8 
1,0 
o 

0,2 
0,4 
0,6 
0,8 
1, O 
o 
0,2 
0,4 
0,6 
0,8 
1,0 
o 

0,2 
0,4 
0,6 
0,8 
1,0 
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Após a inoculação em meio primário o material 

foi incubado no escuro sob temperatura que variou de 25 a 

28
°

C. 

Fez-se uma avaliação para retirar os contami

nados dentro do período de incubação no escuro e anotaram-se 

os tratamentos que deram calos dentro de cada ensaio. 

Após um período que variou de 20 a 28 dias, 

dependendo do ensaio, fez-se nova avaliação e o mat.erial que 

apresentou calo foi passado para luz sem se fazer a transfe

rência para meio í'resco, o que se fez dent.ro de dois dias. 

Esses calos foram passados para o mesmo meio em que foram 

induzidos e, quando num frasco havia mais de um calo, testa

ram-se os meios de tratamentos que deram mais calos, quais 

sejam: 9, 12 e 14. 

Sem ainda algum sinal de embriogênese, passa

ram-se todos os calos para meio NN sem hormônios após 27-28 

dias. 

3.4.2. Grupo de experimentos n2 2 

I nf' l or escênci as de videira do c ul ti var Maria 

foram colhidas de estacas forçadas a brotar em laboratório, 

após ficar em câmara fria a proximadamente 7 meses . .As inflo

rescências foram colocadas em geladeira durante 7 dias, 

quando então ext.r ai r am-se as anter as e colocaram-se-as em 

meio de placa com carvão CMP).
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O meio primário ut-i li zado par a todos os en-

-1 sai os const.ou do meio NN com 7g. l de agar. Os trat.ament.os

são dados na Tabela 17.

Fizeram-se 8 ensaios cujas part.icularidades 

const.am da Tabela 18. 

As anteras, num t.ot.al de 2.450, foram distri

buí das nos t.r atamentos de a cor do com a Tabela 19. 

Os frascos foram colocados em caixas altas, 

cobertas com papel alumínio. 

Após 32 dí as da inoculação das ant.er as dos 

ensaios A e B em meio primário e 26 dias após a inst.alação 

do último ensaio CH) fêz-se a primeira avaliação. Os frascos 

com explantes que deram calos foram passados para a luz, 

permanecendo no mesmo meio por ainda dez dias, findos os 

quais foram t.r ansf er idos par a meio NN com 1 , 5ppm de NOA e 

O, 4ppm de 6-BA. 

Os frascos que não deram calos permaneceram 

incubados no escuro. Fêz-se uma segunda avaliação, um mês 

após a primeira, para verificar o possível apareciment.o de 

novos calos. E, 9uando ocorreu, passou-se para o meio Jª re

ferido. 

Após três meses fez-se a úl t.ima avaliação, 

para verificar a formação de novos calos no escuro e se hou-

ve for mação de embr i ói des no ma t.er i al incubado na luz. 

A sala de incubação forneceu o fot.operíodo de 

1 6 horas de l uz, t.emper a t. ur a de 25-28 ° C e a i nt.ensi da de 

l unünosa -2 -1 variou de 12,1 a 23,8µE. m . s .
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Tabela 17 - Tratamentos aplicados em meio primário no Grupo 

de Experimenlos n2 2 de cul lura de anteras. 

TRATAMENTO NOA 

---------

ppm

1 0,5 
2 0,5 
3 0,5 
4 0,5 
5 0,5 
6 0,5 
7 0,5 
8 0,5 
g 0,5 

10 0,5 
11 1, O 

12 1, O 

13 1, O 
14 1, O 
15 1, O 

1B 1,0 

17 1, O 

18 1, O 

19 1, O 

20 1, O 

B-BA

--------

0,2 

0,4 
0,6 
0,8 
1, O 

0,2 

0,4 
0,6 

0,8 
1, O 
0,2 

0,4 
O,B 

0,8 
1 ,o
0,2 
0,4 
0,6 
0,8 
1, O 

PROLINA 

(50 ppm) 
+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

Tabela 18 - Parlicularidades dos ensaios do Grupo de Experi

menlos n2 2 de cul t.ura de ant.eras. 

ENSAIO ESTÁDIO DE DESENVOLVIMENTO PLACA DE PETRI EM 

DA ANTERA GELADEIRA 

A verdes não 
B amarelas não 
e verdes sim 

D amarelas sim 

E amarelas sim 
F verdes não 
G verdes não 
H amarelas não 
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Tabela 19 - Distribuição das anteras nos t.ratamentos, dentro 

de cada ensaio no Grupo de Experimentos n2 2. 

ENSAIO 

A 

B 
B 

e 

e 

D 

E 
E 
F 
F 
F 
F 
F 
G 

G 

H 
H 
H 

TOT.� 

17, 

2, 

7 
' ' 

5, 

TRATAMENTOS N2 DE

1 a 20 
1 a 20 
1 a 10 
1 a 20 
1 a 10 
1 a 20 
1 a 20 
1 a 20 
1 a 20 

15 a 20 
5 a 10 
1 a 5 

18, 19 e 20 
1 a 20 
3 e 5 
1 a 19 

9, 10 e 14 

9, 11 e 14 

3.5. Cultura de Plântulas 

3.5.l. Experimento n2 1 

ANTERA.S POR FRP.SCO TOTAL 

10 200 
10 200 

5 50 
10 200 

5 50 
10 200 
10 200 
10 200 
10 200 
10 50 
20 100 
20 100 
20 80 
10 200 
20 40 

10 190 
20 80 
20 100 

2.450 

Uti l i zou-se ma t. er i al vegeta t.i vo or i gi nár i o de 

cult.ura de ápice merist.emát-ico de caule do cultivar Maria. 

Plânt.ulas que, i:n. -vi tro, encontravam-se superbrot.adas ou 

est.agnadas e, port.ant.o, com dificuldades para se desenvol-

ver , .foram cort.adas de forma a separar as brot.ações e, colo

cadas f n v t t ro, no meio de incubação, como se est.i vessem 

sendo plantadas, sem raízes. Nesse experimento, t.odos os 
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expl ant.es ut.i li zados per Lenci am à classe 5. O meio primário, 

no qual os ápices merisLemáLicos que deram origem às plânt.u

las assim classificadas, se desenvolveram inicialment.e é da

do na Tabela 20. Os expl ant.es desenvolvi dos em concent.r ação 

zero de 5-BA não chegaram a dar folhas, nem tampouco a se 

ramificar. 

Tabela 20 - Número de plânt.ulas da classe 5 provenientes de 

cult.ura de ápices meristemát.icos · de caule do 

cul t.i var Maria, ut.i li zados no Exper i ment.o n2 1 

de cult.ura de plânt.ulas, 

quando em meio primário. 

e sua distribuição 

CONCENTRAÇóES DE B-BA C µM) 
MEIO DE CULTURA TOTAL 

2 4 B 8 

---------------- n2 --------------

NN 4 1 2 3 o 10
8 2 2 3 5 20' 

TOTAL 12 3 4 B 5 30 

Depois desse meio primário, onde permaneceram 

por 3 meses, com passagem mensal par a meios frescos, esse 

mat.erial passou para meio com 6-BA e 2iP em diversas concen

t.rações, resultando de qual quer f'orma em pl ânt.ul as estagna

das, oxidadas e vitrificadas, sem condições de se desenvol-

verem. 

Como esse ma t.er i al utilizado como expl ant.e, 

originou-se de cul t.ur a i n vi t ro, não houve necessidade de 

proceder-se à est.erilizaç:ão. O meio de incubação ut.ilizado 
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foi o de NN acrescido de 1,5ppm de NOA e 0,4ppm de 6-BA. On-

ze frascos foram inoculados na luz e quat.ro no escuro. A 

t.emperatura da sala de cul t.ura foi cont.rolada a um máximo de

28
°

C, mas alguns dias frios ocorreram nos quais temperaturas 

mais baixas não puderam ser evitadas. 

O fot.operíodo foi de 15 horas, provido por 

lâmpadas gro-lux, onde a int.ensidade luminosa variou de 12,1 

- -z -;t 
a 23, 8µE. m . s , ao nível do meio de cul t.ura e 12, 8 a 

-2 -;t 

37,lµE. m . s ao nível da plânt.ula. O material permaneceu

incubado nesse meio dur ant.e doí s meses , quando em alguns

t.rat.ament.os observou-se o apareciment.o dos primeiros 

embr i ói des em est.ádi os i ni ci ais de desenvol vi mento. Esses 

embrióides foram sendo t.ransplant.ados de meio para se 

desenvolverem e, quando já eram plântulas foram t.ransreridos 

para í'rascos com terra + ver mi cul i ta, esterilizados, 

t.ampados com para.filme. O parafilme foi sendo furado aos 

poucos e as folhinhas expostas ao ambiente externo a fim de 

se adaptarem ao novo ambient.e. Enquanto permaneceram nesses 

frascos, foram irrigadas, em dias alternados com 0,25 x MS, 

utilizando-se apenas a solução salina. Plânt.ulas adaptadas 

foram sendo t.ransplant.adas para sacos plást.icos de 34cm de 

altura e 14cm de diâmet.ro com t.erra est.erilizada. 

3.5.2. Experimento n2 2 

Nest.e exper i ment.o utilizou-se o mesmo t.i po de 

explant.e do experiment.o anterior, ist.o é, mat.erial est.agna-
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do, super brotado ou vi t.r i fie ado or i gi nár i o de cul lura í n 

vitro de ápices merist.emát.icos de caule de videira 'Maria', 

pert.encent.es às classes 4 e 5. 

Da mesma r or ma que no experimento ant.er i or , as 

plânt.ulas foram cortadas de forma a separar as brot.ações e, 

colocadas in vítro, no meio primário, como se estivessem 

sendo plantadas, sem raízes. O meio primário CNN acrescido 

de NOA, 6-BA e prol i na) e o número de repetições em cada 

t.rat.amento C luz e escuro) são dados na Tabela 21. Cento e 

set.e expl ant.es foram incubados no escuro e t.r i nt.a e oi t.o na 

luz. As condições de luz e t.emperat.ura foram idênticas às do 

exper i ment.o ant.er i or. 

Esses materiai s  permaneceram incubados no mes

mo mei o primário em condições r espec ti vas de l uz e escuro 

por t.rês meses e meio aproximadamente, quando ent.ão foram 

passados para meio .fresco e t.odos foram expost.os à luz. Est.e 

meio secundário constou do meio de NN acrescido de 1,5ppm de 

NOA e 0,4ppm de 6-BA. Permaneceram nest.e meio por aproxima

damente três meses, .findos os quais foram passados para meio 

fresco da mesma formulação anterior. 

Durante t.odo o período ef'e.t.uar am-se várias 

avaliações onde anotou-se a presença de explant.es, 

calos, oxidados e com indícios de embrióides. 

com 
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Tabela 21 - Tratamentos e compos1ções do meio primário para 

o experimento n2 2 de cul t ur a de pl ânt. ul as , bem

como o número de repeti çÕes ut.i li zadas em e ada 

tratamento. 

NÚMERO DE REPETIÇÕES 
TRATAMENTO PROLINA 6-BA NOA 

ESCURO LUZ

50ppm ppm 

1 + 0,2 0,5 5 2 

2 + 0,4 0,5 5 1 

3 + 0,6 0,5 5 1 

4 + 0,8 0,5 5 2 

5 + 1, O 0,5 4 2 

6 0,2 0,5 4 1 
7 0,4 0,5 5 1 
8 0,6 0,5 5 1 

g 0,8 0,5 . 5 1 

10 1, O 0,5 5 1 

11 + 0,2 1 ,o 4 1 

12 + 0,4 1 ,o 6 2 

13 + 0,6 1, O 7 2 
14 + 0,8 1, O 6 3 

15 + 1. O 1, O 5 3 

16 0,2 1,0 6 2 

17 0,4 1 ,o 7 3 

18 0,6 1, O 5 3 

19 0,8 1 ,o 6 3 

20 1, O 1, O 6 3 

TOT.ll.L 107 38 
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4. RESULTADOS

4. 1. Estacas com l�orçament.o de brot.ação

4.1.1. Experimento n2 1 

Na primeira aval i ação ef et. uada nove di as após 

a instalação do experimento obt.eve-se no máximo 5¼ de brota

ções. Por isso, não se efetuou a análise estat.íst.ica para 

comparação dos t..ratament.os. 

' Já na segunda avaliação, eretuada 15 dias após 

a instalação do experimento, os tratamentos com 6-BA e 

245ppm de cianamida hidrogenada não diferiram da testemunha 

(água) em número de gemas brotadas. Entretanto, os tratamen

tos com ci anami da hidrogenada nas doses de 367, 5 e 490ppm 

foram est.atisticament.e inferiores � testemunha, com base no 

t.est.e de Dunnett.. aplicado C Tabela 22). 

Quanto ao número de brot.ações mais desenvolvi

das C not.a maior ou igual a 5) , a t..est.emunha não diferiu es

tat.i sti cament.e dos t.rat.ament-os com 5-BA, mas foi superior 

aos t..rat.ament.os com cianamida hidrogenada CTabela 23). 
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Tabela 22 - Número de gemas brotadas em diferentes épocas. a 

par ti r da i nst.al ação do experimento n2 1 de est.a -

cas com forçamento de brotação. 

TRATAMENTO 15 dias 19 dias 26 dias 30. dias 

Água (Testemunha) 2,04 a 2,34 a 2,79 a 2,85 a 
6-benzilaminopurina 10µM 1,99 a 2,45 a 2,75 a 2,76 a 
6-benzi l ami nopur i na 15µM 1,83 a 2,50 a 2,67 a 2,73 a 
6-benzilaminopurina 20µM 2. 11 a 2,46 a 2,74 a 2,82 a
6-benzilaminopurina 25µ� 2,06 a 2, 31 a 2,74 a 2,82 a 
Cianamida hidrogenada 245ppm 1,54 a 1,89 a 2,03 b 2,03 b

Cianamida hidrogenada 367,5ppm 0,17 b 0,45 b 0,72 b 0,79 b 
Cianamida hidrogenada 490ppm 0,35 b 0,35 b 0,62 b 0,62 b 

* •

27,35. 26,29* FCTrat.amento) 27,76 41,01 
C. V. (Yo) 19,95 15,47 16, 76 16,95 

•: significativo ao nívet de ?5'6 de probabilidade. 

OBS. : Medias seguidas por letras distintas diferem entre si peto teste de 

Dunnet t, ao nívet de !:S:'16 de probabilidade. 

Tabela 23 - Número de brot.ações com not.a maior ou igual a 6, 

em diferent.es épocas, a partir da instalação do 

exper i ment.o n2 1 de estacas com forçamento de

brotação. 

TRATAMENTO 15 dias 19 dias 26 dias 30 dias 

Água (Testemunha) 
6-benzilaminopurina 10µM
6-benzilaminopurina 15µM
6-benzilaminopurina 20µM
6-benzilaminopurína 25µM
Cianamida hidrogenada 245ppm 
Cianamida hidrogenada 367,5ppm 
Cianamida hidrogenada 490ppm 

FC Tr at.ament.o) 
C. V. C¾)

1,54 a 
1, 42 a 
1,20 a 
1,13 a 
1,30 a 
0,35 b 
0,00 b 
0,00 b 

7,22 
55,27 

1,96 a 
1,89 a 
1,97 a 
2,04 a 
1 ,94 a 
0,62 a 
0,00 b 
0,00 b 

48,75 
20,41 

•: significativo ao nivet de�% de probabilidade. 

2,40 a 
2,34 a 
2,39 a 
2,37 a 
2,46 a 
0,75 b 
0,00 b 
0,00 b 

• 

64,65 
17,74 

2,78 a 
2,75 a 
2,65 a 
2,70 a 
2,71 a 
1,00 b 
0,45 b 
0,17 b 

45,79 
17,86 

OBS. : Médios seguidas por l.etras distintas diferem entre si. pelo teste de

Dunnett, ao ntvel de �H de probabilidade. 
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Ef'et uou-se a 3;e. avaliação aos 19 dias e ver i -

ficou-se novamente que a 5-BA em todas as concentrações e a 

cianamida hidrogenada a 245ppm não diferiram significativa

mente da testemunha através do teste de Dunnett aplicado. 

Mas, nas doses de 357,5 e 490ppm a cianamida hidrogenada foi 

inferior à testemunha (Tabela 22). 

No t.otal de br otações com nota maior ou igual 

a 5 veri.ficou-se, através do teste de Dunnett., que a t.este

munha não diferiu dos t.r a t.amentos com 5-BA em qual quer uma 

das concentrações, mas foi superior aos tratamentos com cia

namida hidrogenada (Tabela 23). 

A quarta avaliação foi efetuada aos 25 dias, 

verificando-se que os tratamentos com 5-BA não diferiram da 

testemunha e os tratamentos com cianamida hidrogenada foram 

inferiores a ela, quanto ao número total de gemas brotadas, 

e ao total de br ot.ações com nota maior ou igual a 5, de 

acordo com o teste de Dunnett.. (Tabelas 22 e 23). 

Finalment.e, na quinta avaliação, ef'etuada 30 

dias após a instalação do experimento, embora tenha-se veri

ficado um aumento na magnitude das médias, manteve-se o mes

mo resultado estatístico da avaliação anterior (Tabelas 22 e 

23). 

4.1.2. Experimento n2 2 

Nota-se, através da Tabela 24, que na primeira 

avaliação, e1et.uada após dez dias da aplicação dos trat.amen-
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tos, houve um efeit.o desfavorável do ácido naft.alenacêtico e 

do ácido gi berél i co em relação à testemunha, para o número 

total de gemas brotadas. Os demais tratamentos, entretanto, 

não diferiram estatisticamente da testemunha. 

Tabela 24 - Número de gemas brotadas aos 10 e 15 dias, após 

a instalação do experimento n2 2 de estacas com 

forçamento de brotação. 

TRATAMENTO 10 dias 15 dias 

Água (Testemunha) 2,34 a 2,72 
6-benzilanúnopurina lOOµM 2,25 a 2,47 a 
Cal ci oci ananú da 200ppm 2.21 a 2,60 a 
Ciã.�anúda hidrogenada 9,Bppm 2,15 a 2,68 
Ácido nat't.alenacéti co 200ppm 0,86 b 0,86 
Ácido giberélico 20ppm 0,58 b 0,99 b 

* 

FC Tratamento) 18,32 23,46 
C.V.00 23,92 19, 77 

•: si..gni..ficati..vo ao nivet de !:>'6 de probo.bitidade. 

OBS.: Mêdi..as segui.das por letras distintos diferem entre si peto teste de 

Dunnet t, a.o ntvet de 5"6 de proba.biti.da.de. 

Quanto ao total de brotações com nota maior ou 

igual a 6, não se verificou diferença signi.ficativa entre os 

tratamentos. Provavelmente a .falta de significância seja 

devida à grande variabilidade dentro dos tratamentos. 

Já na segunda avaliação, efetuada após 15 dias 

da aplicação dos tratamentos, os e.fe.1 tos das substâncias GA 
3 

e NAA foram desf·avoráveis em relação à testemunha, t.ant.o com 

relação ao número total de gemas brotadas, quanto ao total 

de brotaçôes com nota maior ou igual a 6. Da mesma forma, os 
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demais tratamentos não diferiram da testemunha, quando apli

cado o t.est.e de Dunnett (Tabela 24 e 25). 

Tabela 25 - Número de brot.ações com nota maior ou igual a 6, 

15 dias após a instalação do experimento n2 2 de 

estacas com forçamento de brot.ação. 

TRAT•AMENTO 

Àgua Ct.est.emunha) 
6-benzilaminopurina 100ppm
calciocianamida 200ppm
cianamida hidrogenada 9,Bppm
ácido naft.alenacético 200ppm
ácido giberélico 20ppm

FCTrat.ament.o) 
C. V. C¾)

•: significativo ao nivet de 5� de probabilidade. 

MÉDIA 

2,13 a 
1, 85 a 
2, 15 a 
2,04 a 
0,45 b 
0,28 b 

22,52 
27,54 

OBS.: Mêdias seguidas por letras distintas diferem entre si pelo teste de 

Dunnet. t., ao nivet. de 5'6 de probabilidade. 

A presença de raízes foi notada apenas na se-

gunda avaliação. No t.r a t.amen t.o com ci anami da hidrogenada 

houve O, 2¾ de presença de raízes e no t.rat.ament.o com NAA 

4,8¾. Nos demais t.rat.ament.os não ocorreu enraizament.o. A 

Figura 1 most.ra est.acas do t.rat.ament.o com NAA apresentando 

raízes ou apenas o engrossamento da ext.remi dade basal do 

caule, 15 dias após a aplicação do tratamento. 



Figura 1 

116. 

Estacas do cultivar Maria, 15 dias após o trata

mento de suas bases com 200ppm de NAA por 48h, no 

exper i ment.o n2 2. 

4.1.3. Experimento n2 3 

Em ava_liação única e.t�et.uada aos 9 dias após a 

aplicação dos tratamentos, verificou-se que apesar de se t.er 

diminuído a concentração de algumas substâncias em relação 

aos t.r a t.ament.os do exper i ment.o ant.er i or, novamente o ácido 

naft.alenacét.ico mostrou-se desfavorável em relação à teste

munha, e os demais tratamentos dela não diferiram, no que 

concerne ao número t.ot.al de gemas brotadas (Tabela 26). 
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No que diz respeito ao total de brotaç5es com 

nota maior ou igual a 6 não se verificou diferença signifi -

cativa ent.re os tratamentos em relação à testemunha (Tabela 

27). 

Tabela 26 - Número de gemas brotadas 9 dias após a instala

ção do experimento n2 3 de estacas com forçamen

to de br·otação. 

TRATAMENTO 

Água (testemunha) 
6-benzilaminopurina 20ppm
calciocianamida 20ppm
ácido naftalenacético 20ppm

FC Tr a t.amento) 
C. V. C¾)

•: significativo ao nível. de 5% de probabilidade. 

MÉDIA 

14,0 a 
14,6 a 
12, 8 a 

7,6 b 

16,63 
14,28 

OBS. : Mê>dias seguidas por letras distintas diferem entre si, pelo teste de 

Du nnet i , ao n ivel de 5% de probabi tidade. 

Tabela 27 - Número de brotações com nota maior ou igual a 6, 

9 dias após a instalação do experimento n2 3 de 

estacas com forçamento de brotação. 

TRATAMENTO 

Agua (testemunha) 
6-benzilaminopurina 20ppm
calciocianamida 20ppm
ácido naftalenacético 20ppm

FC Tr a t...amento) 
C. V. C¾)

•: significativo ao ni.vel de �96 de probabilidade. 

OBS. : Médias seguidCI-S por letras distintas diferem entre si. 

Dunnet t, ao ni.vel de !5'6 de probabilidade. 

MÉDIA 

6,8 a 
7,8 a 
7,6 a 
4,6 a 

* 
3,45 

26,31 

pelo teste de 
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Observou-se ef ei Lo significativo de blocos 

quando se analisou o tot.al de gemas brot.adas. Como nos blo

cos 1 e 2 as est.acas ut.ilizadas foram de diâmetro menor que 

os dos demais blocos efetuou-se a comparação entre as médias 

de blocos, com o t.est.e de Tukey ao nível de 5%. A Tabela 28 

mostra o resultado dessa análise. 

Concluiu-se que, de falo, o diâmetro da est.aca 

foi responsável pela variação de blocos, com menor número de 

gem:::.s::; brot.adas, em magnitude, nos blocos com estacas mais 

Também, par a o t.ot.al de brot.ação com nota 

maior ou igual a 6 verificou-se efeit.o de blocos, com o 

teste de Tukey ao nível de 5¾ (Tabela 29). 

Tabela 28 - Efeito de blocos para o número de gemas brotadas 

no experimento n2 3 de estacas com forçamento de 

brotação. 

BLOCOS 

1 
2 

3 
4 
5 

FCBlocos) 
C. V. C¾)

*: significativo ao ntvel de !5% de probabilidade. 

MÉDIA 

11,75 ab 
8,25 b 

13,50 a 
14,00 a 
13, 75 a 

7,56 
14,28 

OBS.: Mêdías seguidas por letras distintas dife-rem entre si pelo teste de 
Tukey, ao nivel de !5¾ de probabil i..dade. 
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Tabela 29 - Efeito de blocos para o número de gemas com not.a 

maior ou igual a 6 no experimento n2 3 de esta

cas com forçament.o de brotação. 

BLOCOS 

1 
2 
3 
4-
5 

FC Blocos) 
C. V. C¾)

•: significativo ao nivel. de �'6 de probo.bitidade. 

MÉDIA 

5,25 bc 
3,25 e 
5,50 abc 

10,00 a 
8,50 ab 

* 

9,05 
26, 3.1,. 

OBS. : Médias seguidas por l.et ra.s disti ntas diferem entre si pel.o teste de 

Tukey, ao nivel. de �% de probabi l. idade. 

O efeit.o de blocos com estacas mais finas nes-

te caso não foi t.ão marcant.e, havendo uma sobreposição. Mas 

pelo menos um bloco com est.acas mais grossas diferiu est.a

tiscament.e de um com estacas mais finas. 

4.1.4. Experimento n2 4 

No quart.o experimento onde concent.rações mais 

baixas de 5-BA foram t.est.adas, procurou-se verificar também 

a influência dest.a citocinina no aument.o do número de in.flo-

rescências, uma vez que segundo SRINIVASAN & MULLINS (1978) 

a cít.ocinina pode transformar gavinhas em inflorescências. 

Novamente não se verificaram diferenças signi-

ficativas no número de gemas brotadas (Tabela 30) ou tampou

co no número de brot.ações com nota maior ou igual a 6, dez 

dias após a instalação do experimento (Tabela 31). 
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Outrossim, com as doses utilizadas, não se ve-

rificou aurnent,o no número de inflorescências produzidas em 

relação à testemunha (Tabela 32). 

Tabela 30 - Número de gemas brotadas dez dias após a insta

lação do experiment,o n2 4 de estacas com força

mento de brotação. 

TRATAMENTO 

Água (testemunha) 
5-benzilaminopurina 10ppm
6-benzilaminopurina 20ppm

FC Tratamento) 
C. V. C¾)

ns: não si.gni.frcoti.vo. 

. MÉDIA 

31,5 

33,4 
27,2 

4, 35ns 

11, 13 

Tabela 31 Número de brotações com nota maior ou igual a 5, 

dez dias após a i nst,al ação do experimento n2 4 

de estacas com forçament.o de brotação. 

TRATAMENTO 

Agua (testemunha) 
5-benzilaminopurina 10ppm
6-benzilaminopurina 20ppm

FC Tratamento) 
C. V.( º

✓"-') 

ns: não si.gni.fi.cat.i.vo. 

MÉDIA 

21,2 
22,0 
22,0 
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Tabela 32 - Número de infloresc�ncias, 10 dias após a insta

lação do experimento n2 4 de estacas com força

mento de brotação. 

TRATAMENTO 

Ãgua C t est.emunha) 
5-benzilaminopurina 10ppm
5-benzilaminopurina 20ppm

FC Tratamento) 
C.V.00

ns: não significativo. 

4.2. Cultura de óvulos não fertilizados 

4.2.1. Grupo de Experimentos n2 1 

MÉDIA 

21,8 
27,4 
28,0 

3,28
ns 

16, 40 

.t\tr a vés da Tabela 33 nota -se o quanto é impor -

tante inocular-se uma grande quantidade de óvulos, porque as 

perdas por oxidação e por contaminação, por maiores que 

sejam os cui dados, podem ser grandes. Também não se devem

deixar os óvulos por mui to tempo em meio de placa par a se 

evitar a contaJI'.inação de explantes sadios pela propagação de 

fungos ou bactérias provenientes de expl antes contamina dos. 

Percebe-se, também, que as perdas iniciais por oxidação são 

baixas, o que indica que o método de est.erilização do mat.e

rial não está sendo estressante para o explante. 
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Tabela 33 - Primeira avaliação do Grupo de Experimentos n2 

1, ref'erente ao número e porcentagem de óvulos 

cont.ami nados , oxidados e sadi os.· 

ÓVULOS 
ENSAIO CULTIVAR 

CONT AMI NAOOS OXIDADOS SADIOS 

112 ¾ n2 ¾ n2 ¾ 

A A Dona 100 100 o 

Iracema o 60 25.4 176 74,6. 
Iracema 38 28,2 5 3,7 92 68,1 
·Maria o o 160 100 
Maria o o 164 100 
Maria 8 4,2 38 20,0 144 75,8 
Maria o o 131 100 

TOTAL 146 13,1 103 9,2 867 77,7 

No ensaio A a perda total por con t.ami nação f'oi

devida à grande concentração de óvulos na placa, o que pro

piciou que se espalhasse rapidamente a contaminação por fun-

go de explant.e para explant.e, durant.e os cinco dias que per

maneceram incubados. Nos ensaios subseqüentes cuidou-se par a 

que ist.o não ocorresse, não somente diminuindo-se a concen

tração de óvulos por placa, como também deixando-os incuba

dos no máximo doí s dias par a que a contaminação de alguns 

não a t.ingisse os demais sadios. A prática da incubação é

import.ant.e por dois mot.ivos: primeiro porque se isola grande 

quantidade de explan
t
.e, aprovei t.ando-se o máximo possível o 

tempo e o material disponível, evitando-se trabalhar com 

muitos frascos ao mesmo tempo, o que também ravorece a con-

laminação; em segundo lugar algum explante que escapou à es-
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terilizaçào ou que sofreu algum estresse, oxidando-se, pode 

ser eliminado antes de se instalar o experimento. 

O material, que foi incubado na luz, foi ava

liado semanalmente, sendo que os contaminados iam sendo eli

minados. 

Houve perda total de 21¾ dos explantes, 

considerando-se todos os ensaios, por contaminação. Quatro 

meses após a instalação dos ensaios, nenhum calo havia se 

fnrmado e todos os demais explantes de óvulos haviam se 

oxidado. 

Em experimentos preliminares, em que se utili

zaram bagas na fase de chumbinho dos cultivares apirenos A 

Dona , <.¼mi e Mar i a , foram obti dos e al os quando se uti li zou 

O, 5µM de N.l-\A e 1 , 01-iM de 6-BA em meio com anti-oxidante. Por 

out.ro lado, quando se ut.i li zou meio sem anti-oxidante com 

5,0µM de 2,4-D e 1,0µM de 6-BA todos os explantes oxidaram

-se e nenhum calo foi obtido. 

Neste grupo de experimentos, por isso, utili

zar arn-se concentrações mais baixas de regula dores vegetais 

do que aquelas indicadas por MULLI NS & SRI NI VASAN C 1976) 

acrescentando ao meio de cultura de NN a cisteína como anti

oxidante. Entretanto, não se obteve a formação de calos em 

nenhum dos cultivares. Por esse rnoti vo, no segundo grupo de 

experimentos, resolveu-se utilizar uma concentração mais al

ta de reguladores vegetais, principalmente da auxina, 2,4-D, 

e testar também uma out.ra auxina, o ácido naf'toxiacét.ico 

CN0.4::>, tido como muito eí�iciente para embriogênese somát.ica 
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em e enour as e em vi dei r a C MULLI NS & SRI NI V AS�, 1 976) . Uti -

li zou-se t.ambém meio líquido na tentativa de evitar a desi -

drataçâo e oxidação dos óvulos. além de manter a cisteína. 

4.2.2. Grupo de Experimentos n2 2 

A Tabela 34 mostra os resul lados do segundo 

grupo de experimentos que teve várias particularidades além 

d�quelas indicadas em Material e Métodos. Os ensaios varia

ram quanto ao cultivar, data de instalação e outras. que se

rão descritas a seguir. 

Inicialmente nos ensaios de A a D utilizou-se 

meio de cultura sólido, mas, devido à grande oxidação que se 

verificou nestes ensaios, passou-se a testar o meio líquido. 

Este procedimento apresenta dois problemas: o primeiro em 

relação à facilidade. de propagação da contaminação e o 

segundo quant.o à necessidade de agi lação par a se oxigenar o

meio, o que fica na dependência de se dispor de agitadores. 

Para os ensaios de E a I utilizaram-se as re-

comendações de MULLI NS & SRI NI V AS� C 1 975) e SRI NI V AS� & 

Ml.�LINS (1980), onde a densidade de cultura foi de 1 óvulo 

por ml de meio de cultura. Para a cultura de células, a den

sidade. de cultura é importante. Nos ensaios E, G e H utili

zou-se. um frasco por tratamento. No ensaio F testaram-se. 

apenas os tratamentos 1, 2 e 3 e no ensaio I, os tratamentos 

3 e 4 foram repetidos duas vezes, graças à disponibilidade 

de material. 



T
a

b
e

l
a

 
3

4
 

-
G

r
u

p
o

 
d

e
 

E
x

p
e

r
i

m
e

n
t

o
s

 
n

2
 

2
 

d
e

 
c

u
l

t
u

r
a

 
d

e
 

ó
v

u
l

o
s

: 
T

e
m

p
o

 
d

e
 

p
e

r
m

a


n
ê

n
c

i
a

 
e

m
 

m
e

i
o

 
d

e
 

p
l

a
c

a
 

C
M

P
) 

e
 

e
m

 
m

e
i

o
 

p
r

i
m

á
r

i
o

 
C

M
1
2

)
. 

P
e

r
d

a
s

 

c
o

m
 

o
x

i
d

a
ç

ã
o

 
e

 
c

o
n

t
a

m
i
n

a
ç

ã
o

 
e

m
 

m
e

i
o

 
p

r
i

m
á

r
i

o
 

e
 

e
m

 
m

e
i
o

 
s

e
c

u
n

d
á



r
i

o
 

C
M

8
2

)
. 

E
N

S
AI

O
 

P
E

R
M

A
N

. 
P

E
R

M
AN

. 
P

E
R

D
AS

 
M

1
2

 
P

E
R

D
AS

 
M

8
2

 
E

M
 

M
P

 
E

M
 

M
1
2

 

O
X

I
D

A
Ç

A
O

 
C

O
N

T
 AM

I
 N

A
C

Â
O

 
O

X
I

D
A

Ç
Ã

O
 

C
O

N
T

AM
I
N

A
Ç

Ã
O

 

C
d

i 
a

s
)
 

e
 d

i
a

s
)

 
-
-
-
-
-
-
-
-

".<'.
 

··"
 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-

��
 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

l\
 

1 
1

4
 

0
,
0

 
1

0
,
0

 
8

5
,
0

 
5

,
0

 

B
 

3
 

1
1

 
0

,
0

 
5

,
7

 
8

8
,
6

 
5

,
7

 

e
 

2
 

8
 

0
,
0

 
2

0
,
0

 
7

5
,
0

 
5

,
0

 

[
> 

1 
7

8
,9

 
8

7
, 

1 

E
 

1
 

2
1
 

2
5

,
0

 
2

5
,
0

 
5

0
,
0

 
o
 

F
 

1
 

2
1
 

4
0

,
0

 
0

,
0

 
6

0
,
0

 
o
 

e
; 

o
 

2
1
 

0
,
0

 
0

,
0

 
1

0
0

, 
O

 
o
 

H
 

o
 

2
0

 
0

,
0

 
7

5
,
0

 
2

5
,
0

 
o
 

I
 

1 
2

0
 

(
),
 o

 
0

,
0

 
1

0
0

,
0

 
o
 

(\)
 

(J]
 



125. 

Nos óvulos inoculados em meio sólido, a perda 

por oxidação, cujo início já ocorria em meio primário, foi 

total. Em experimento posterior, verificou-se que apesar da 

part-e externa permanecer verde, interiormente o óvulo já 

estava oco e seco;quando da transferência para o meio 

secundário os óvulos acabaram de oxidar , sendo que mui 'las 

vezes a par'le em contato com o meio permanecia verde. Es'les 

permaneceram 2,5 meses em meio secundário e não se no'lou 

diferença ent.re trat.ament.os. 

Já em meio l í quí do, os óvulos que não se oxi -

daram em meio primário, permaneceram estagnados em meio se

�undário, sendo que as avaliações foram realizadas no perío

do de 3 a 5 semanas de permanência nesse meio. 

No'lou-se no meio primário um aumento no tama-

nho dos óvulos particularmen'le no tratamento 3, para os 

ensaios E, F, G e I� verificou-se também um pequeno aumento 

de tamanho nos t.ratamentos 4 (Ensaios E e G) e 1 (Ensaio I). 

Entretanto, quando passados par a meio secundário o cresci -

mento cessou. Em nenhum tratamento ocorreu formação de calo. 

4.2.3. Experimento n2 3 

Na 16 avaliação, aos cinco dias após inocula-

ção prévia no escuro, não houve para nenhum tratamento 

sinais de oxidação, contaminação ou aumento de tamanho. 

Aos dez dias ainda não se notaram diferenças 

marcantes entre os tratamentos. Apenas nos tratament.os onde 
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nâo se utilizou cisteína, alguns óvulos já mostravam sinais 

de oxidação. 

Aos quinze dias verií'icou-se que alguns óvulos 

desenvolvidos racharam, mostrando massas celulares querendo 

emergir. A Tabela 35 mostra que houve um desenvolvimento 

maior nos óvulos cultivados em meio com cist.eína, cujos tra

tamentos são os de 05 a 08. Não se notaram, entre.tanto, di

ferenças entre as concentrações de 5-BA, nos diversos trata-

mentes, bem como entre as diferentes épocas de coletas dos 

materiais A, B ou C. 

Os óvulos não desenvolvidos estavam oxidados e

foram eliminados. 

Tabela 35 - Avaliação aos 15 dias de incubação em meio pri

mário do experiment.o n2 3 de cul lura de óvulos. 

Porcentagem de óvulos que se desenvolveram e 

racharam; média de quatro frascos. 

TRATAMENTOS 

01 
02 
03 
04 
05 
05 
07 
08 

ÓVULOS QUE SE DESENVOLVERAM E RACHARAM 
A B C 

----------------- ¾ ------------------

12,5 10,0 22,5 
12,5 12,5 17,5 

5,0 12,5 5,0 
7,5 22,5 10,0 

62,5 90,0 97,5 
100,0 100,0 85,0 

85,0 100,0 95,0 
100,0 67,5 87,5 

O material transferido para meio secundário 

permaneceu neste meio durante um mês. Após este período f'ez-
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se a última avaliação na qual não se verificou formação de 

calos em nenhum tratamento. Nesta ocasião fizeram-se cortes 

transversais nos óvulos e verificou-se que grande parte 

deles, embora verdes por fora estavam ocos por dent.ro. A 

Tabela 36 mostra esses resultados. 

Tabela 36 - Avaliação dos óvulos em meio secundário no expe-

TRATAMENTOS 

01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 

08 

ri ment.o n2 3 após um . mês. óvulos observados 

C oxidados + verdes) e ¾ de óvul os ocos. 

6 
5 
2 
3 

25 
39 
34 
40 

óVULOS OBSERVADOS 

COXIDAOOS + VERDES) 

B e 

4 g 
10 3 

2 3 
7 4 

10 10 
20 g 

5 10 
10 10 

ocos 

A B e 

---------- ¾ --------

0,0 50,0 55,6 
60,0 30,0 33,3 

100,0 100,0 33,3 
33,3 42,9 75,0 
48,0 30,0 0,0 
41, O 35,0 22,2 

35,3 40,0 10,0 
42,5 60,0 0,0 

4.2.4. Experimento n2 4 

Neste experimento, mesmo usando meio líquido 

com cisteína e aumentando-se o tempo de incubação no escuro, 

ainda não se verificou a formação de calos. 

Em meio primário apenas 1 frasco do tratamento 

7 foi perdido por contaminação. 

Não se not.ou diferença ent.re t.ratament.os quan-

to à oxidação através dos meios de cultura. Enquanto o mate-
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rial permaneceu verde, trans!'eriu-se de meio, aumentando 

inclusive a quantidade de auxinas para f'avorecer a formação 

de calos. Ent.ret.anto nenhum calo se formou em nenhum trata-

mento, e os óvulos acabaram oxidando-se. 

Este exper i ment.o foi baseado nos procedi ment.os 

de SRI NI V,DSPJ-4 B-< MULLI NS ( 1980) onde os autores conseguiram 

alta freqüência de embriogênese somática; entretanto, mais 

uma vez o material mostrou-se recalcitrante na resposta aos 

reguladores vegetais para formar calos. 

4. 3. Cul lura de Ant.eras 

4.3.1. Grupo de Experimentos n2 1 

Nos experimentos com cul t.ura de anteras um 

avanço foi obtido, em relação à cultura de óvulos, ou seja, 

logo no primeiro grupo de experimentos já foi obtida a for

mação de calos. A porcentagem de formação de calos, mostrada 

através da Tabela 37 foi, entre.tanto, baixa. .As perdas por 

contaminação prejudicaram em parte os resultados, principal

mente nos tratamentos 6, 11 e 17, onde 50 a 75�--:; dos frascos 

foram perdidos por contaminação (Tabela 37). 
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Tabel a 37 - Porcentagem de ant eras que deram cal os e de 

frascos perdidos por contam.1naçào no Grupo de

Experimentos n 2 1. 

ANTERAS QUE DERAM CALOS FRASCOS PERDIDOS 

TRATAMENTO TOTAL POR CONTAMINAÇÃO 

_6,. B e D TOTP..L 

------------------------- •_✓,; --------------------

1 o o o o 25 

2 25 15 o 10,0 25 

3 5 o 2 o 3,8 o 

4 15 5 10 10 10,0 o 

5 e, o 10 o 2,5 o 

6 25 6,3 75 
7 o () ú 25 

e 15 o o o 3,8 o 

9 55 10 o 16,3 25 

10 o 10 15 R ·=<
- '� 25 

11 15 5 5,0 50 

12 35 0 5 o 10,0 o 

13 () o o o o o 

14 30 o 5 35 17,5 o 

15 o () o o 25 

16 5 n o o 1 '::t o . -

17 o 1) e, 50 

18 o e, () 1) o o 

19 n o 1) o 25 

20 10 o o o 2,5 o 

21 o o o o 25 

22 o o o o o o 

23 o 1.) o o 25 

24 1) o o o 25 

25 o o o o 25 

26 1.) o ü o o o 

27 o o o o C• o 

28 1) o 1) o o o 

29 5 o o o 1, 3 o 

30 o f) 1) o o o 

Pode-se observar , entret.ant.o, que em nenhum 

tratamento onde a concentraçâo de citocinina C6-BA) 1oi zero 

(tratamentos; 1, 7, 13, 19 e 26) houve í'ormação de calos e a 

maior porcentagem deles encontrou-se nos t.rat.ament.os onde a 
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concentraçáo de NOA foi O, 0,5 e 1,0ppm (tratamentos de 1 a 

18). 

Quando os calos foram transferidos para meios 

frescos de mesma formulação ou dos tratamentos 9, 12 e 14 

t.ornaram-se verdes e endurecidos. Após transf'erências para 

meios de cultura sem reguladores vegetais, oxidaram-se. 

Alguns calos roram mantidos por até 9 meses em cultura sob 

luminosidade, mas não houve formação de embrióides em nenhum 

caso. 

4.3.2. Grupo de Experimentos n2 2 

Verifica-se, através da Tabela 38, que os tra

tamentos com prolina deram resultados muito insatisíatórios, 

uma vez que houve ocorrência de calos, em baixa porcentagem, 

apenas no tratamento 5 Cl� avaliação) e no tratamento 11 C2� 

avaliação). 

Notam-se diferenças visíveis, na là avaliação, 

na resposta de determinados ensaios aos trat.amentos, como no 

caso dos ensaios A e G onde, em apenas um t.ratamento de cada 

um deles, ocorreu produção de calos pelas anteras. Entretan

to, não se pode af'irmar que essas diferenças estejam ligadas 

ao estádio de desenvolviment.o das anteras (verdes ou amare

las) e à incubação da placa com ant.eras em geladeira. Nos 

ensaios A e G, as ant.eras verdes, não foram incubadas em 

geladeira, mas o mesmo procedimento foi efetuado no ensaio 

F, cujas anteras produziram uma quantidade de calos visi-



velmente maior. S1m1larment.e no ensaio D Canteras amarelas, 

cujas placas foram incubadas em geladeira) os result.ados di-

±'eriram dos do ensaio E, cujas anteras so1·reram o mesmo pro-

cedimenlo. Por outro lado, nào se pode afirmar que as perdas 

por contam1 nação tenham mascarado os resul t.ados, uma vez que 

apenas no ensa.10 E, em um ±'rasco dos tratamentos 7 e 18 e no 

ensa.10 F, em um frasco dos tratamentos 1, 6, 8, 9 e 11, não 

se pode confirmar a presença ou ausência de calo, porque a 

contaminação tomou conta destes frascos int.eiramente. 

Na 2iã. avaliação, efetuada 75 dias após a ins-

�alaçâo do ensaio A, verificou-se a formação de mais alguns 

calos (Tabela 38). 

/J..s perdas por cont.aminaçâo foram al t.as, mas 

não chegaram a. prejudicar os result.ados. 

A terceira e última avaliação foi ef'etuada 118 

dias após a instalação do ensaio A e 84 dias após a instala-

ção do ensaio H. Não se verificou a formação de novos calos 

nos frascos com os explantes originais, os quais permanece-

ram no escuro. Os frascos que foram passados para a luz. 

sendo após dez dias levados para meio NN com 1,5ppm de NOA e 

0,4ppm de 6-BA, mantidos na luz, tiveram seus calos oxidados 

e não produziram embri6ides. 
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4. 4. Cultura de Plàntul as 

4.4.1. Experimento n2 1 

Na primeira avaliação, efetuada 53 dias após a 

i nst al açâo do experimento, não havia se formado embr i ói de 

em nenhum explante. Ocorreu a formação de calos nos 4 fras-

cos incubados no escuro e em 2 deles formaram-se raízes. 

Quanto aos frascos incubados na luz, ocorreu 

formação de calos nos onze e em apenas dois formaram-se raí

zes. Por não se haver notado ainda a formação de embrióides 

manteve-se a incubação, efetuando-se observações diárias . 

. �ós dois meses de incubação, em meio primário 

no escuro, observou-se em um dos frascos a presença de em

brióides nos estádios de globular a torpedo (Figura 2) de

senvolvendo-se tanto isolados (Figura 2a), quanto em aglome

rados (Figura 2b). Nota-se, nesta figura, que o calo é claro 

e pouco abundante; observam-se partes do explante sem calo e 

de cor branco-leitosa CFigura 2c). O aglomerado de embriói

des que se encontra à frente do explante desenvolveu-se na 

parte posterior iní'erior do explante, muito próximo ao meio

de cultura, o que foi observado também por STAMP & MEREDITH 

(1988) quando verificaram que a formação de embrião somát.ico 

ocorria freqüent.ement.e no lado inferior de folhas imersas em 

meio sólido. Nota-se também a formação de uma raiz (Figura 

2c-D. O frasco que continha esses s>mbrióides foi ent.âo t.rans-

ferido para a luz. 



f'igura 2 

Figura 3 

1 -�e::; 

Explant,e do cultivar de videira Maria, inoculado 

em meio de cul t.ura primário, no experimen_to n2 1

de cultura de plãntulas, mostrando após dois me

ses de incubaçâo, a í'ormação de embrióides: a) 

dois embr i ói des desenvolvendo-se separadament.e� 

. 1 D� aglomerado de embrióides; e) parte do explan-

te de cor branco leitosa; d) í'ormação de raiz. 

Fotografia tirada 7 dias após a da Figura 2, mos-

t,rando o desenvolvimento dos erri.brióides: (a) e 

(b.�• são c-:-s embrióides ma.is desenvolvidos mostra-

dos na Figura 2a, e (e) um embrióide menos desen

vol v.1 do. 
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A Figura 3 mostra, após 7 dias, o desenvolvi -

ment o dos embr i ói des most r ,=;.dos na Fi gur,=,_ 2a C Fi gur,=,. 3a 1:_;, 

3b), e de um outro embrióide menos desenvolvido (Figura 3c). 

E�ses embrióides foram transferidos para meio de MS, acres

cido de 2µM de 5-BA. O embrióide que mostra os cotilédones 

verdes (Figura 3a�1
, fotografado em 24. 05. 89, apresenta-se, 

em ú4. 08. 89, como uma plântula, já bem desenvolvida, como se 

nota na Figura 4-. Nesse intervalo de tempo, essa plântula 

passou por dois meios de cultura, o jã citado acima, para 

onde foi transí'erida em 24. 05. 89 e depois, o meio com 0,5 x 

MS, sem reguladores vegetais, para o qual í'oi transí'erido em

13. 07. 89. Percebe-se, port-anto, que ambos os meios í'oram 

propícios para o desenvolvimento da plântula, sendo que est.a 

pl ânt ul a produziu t.ambém embr i ói des secund.ár i os, geral mente 

a partir da base da mesma, ou seja, no li mi t.e entre o 

hipocót.ilo e a radícula, ou o caule e a raiz. 

Em 04. 08. 89, as plântulas que est.avam em meio 

0,5 x MS sem reguladores vegetais í'oram avaliadas. 

plânt.ulas foram provenientes do explant.e original, 

Essas 

cujos 

e�brióides foram distribuídos em 51 frascos. Alguns frascos 

possuíam mais de uma pl ânt ul a C difícil de se distinguir 

quantas, dentro do frasco, por se encontrarem entrelaçadas), 

cuJa origem pode ser tanto do número inicial de embrióides 

.1. noc• .. ..!lados (pois, de acordo com o estádio de desenvolvimen

t:. o, foram i noc ul a dos mais de um por frasco, às vezes em

3.glomer.-ados), como provenientes dos embrióides secundários 
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pr c•duzi dos a partir de embr i ÓJ. des ou pl ànt ul as em vários 

estádios de desenvolvimento. 

Considerou-se, assim, como 65 o número de 

pl ant ul as di st i nguí veis e efetuou-se uma aval i aç âo geral . 

Dos 51 frascos aval i a dos , 1 3, 7�,;; apresentaram pl ânt ul as com 

folhas coti l edonares visíveis� 15, 7':� apresentaram plântulas 

anormais, sem raízes e, 64,7¾ apresentaram plântulas com 

embrióides secundários visíveis. Das 65 plânt.ulas contadas 

nestes frascos, 33, 8% eram normais 66,2'.'1' anormais. 

A Figura 5 mostra uma plântula normal, desen-

Yol vi da a partir de embr i ói des de origem somát.i ca, de vi dei -

ra. cultivar Maria. 

Já a Figura 6 mostra uma plântula anormal, 

proveniente de embr i ói des do mesmo expl ante C Figura 5a), 

mais um embr i ói de também desenvolvi do anormal ment.e ( Figura 

6b) e vários outros embr i ói des secundários aglomerados, em 

est.ádi os i ni ci ais de desenvolvi ment.o C Figura Bc). 

Ambas as plânt.ulas das Figura 5 e B foram pro

venientes do mesmo frasco, como mostra a Figura 7. 

Este fato ocorreu porque mui tas vezes os em

br J. ói des não puderam ser bem i ndi vi dualizados, indo par a o 

meio de desenvolvi ment.o como aglomerados de 3 ou 4 embr i ói -

des. üs embrióides mostrados na Figura 6c, porém, tratam-se 

de e.mbrióides secundários, originados fora do meio de indu

ção, qual seja, o meio NN com 1,5ppm de. NOA e 0,4ppm de B-BA. 



Figura 5 

Figura 7 

.l 39 . 

• 

Plântula em frasco com t.erra mais vermiculit.a, 

aclimatando-se; desenvolvida a partir do embriói

de mostrado na Figura 3a. 

Plântula originada de embrióide do Experimento nº 

1, mostrando aparência normal. 

Plântula originada de embrióide do Experimento n2 

l mostrando aparência anormal (a); embri6ide de-

5'en,rol '.ri do .anor ma_i ment.-e ,-· h-l . 
-- � -· 7 

secundários aglomerados (e). 

gr!.Jpo de embriói des 

P l ânt ul as de:senvol vi das em um frasco de cultura, 

most r ada.s i ndi vi dual mente nas Figuras 5 e 6. 
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Para a germinação e desenvolvimento de embri-

6.1.des e pl.:intulas testaram-se ainda os reguladores vegetais, 

no meio de MS, 6-BA CO, 2, 

'�', 5 e 1, <,)µM)
., sendo que os 

4 e 5µM) e 2µM de 6-BA + GA CO, 
3 

meios com GA foram desfavoráveis. 
3 

i)entre 2-s concent.raçóes de 6-BA não se conseguiu discernir a 

mais apropr.1ada, parecendo indicar que a melhor concentração 

pode variar de acordo com o est.ádi o de desenvol vi ment.o do 

embr i ói de ou com seus complexos fatores endógenos, ainda 

desconheci dos. 

Por multiplicação, 1055 frascos .foram mani pu-

1��0�, dando-se assim, uma idéia dos embrióides que se con-

seguiu individualizar, ou seja, no mínimo 1055, uma vez que 

cada frasco possuia um ou mais embrióides. Esses embrióides 

originaram-se diretamente ou não, dos dois expl antes dos 

dois frascos iniciais do experimento, os quais foram 

incubados no escuro. 

Numa avaliação .final desses embr i ói des, pelo 

menos 38½ desenvolveram-se em plant.as normais e 17, 4¾ encon-

t r am-se já adaptados em casa de vegetação, pl ant.adas em 

sacos plásticos com terra (Figura 8). Por outro lado, 2,4¾ 

dos embrióides foram separados em estádios iniciais para 

ut ili zaçâo em outros experimentos e 37, O¼ dos embr i ói des 

desenvolveram-se a.normal mente i.n 1..>i tro, dando origem a 

plàntulas amorfas, oxidadas e vitrificadas. 



Figura 8 

140. 

Plantas provenientes de cultura in vitro de plân

\ulas do cultivar Maria, através da embriogênese 

somática, desenvolvendo-se em· casa de vegetação. 
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4-.4.2. Experimento n2 2 

Na prime.ira aval.1açào, efetuada um mês após a 

.instalação do experimento, não ocorreu o aparecimento de em-

brióides em nenhum explante, em nenhum dos tratamentos CTa-

bela 39.) O para.metro .. branqueamento" foi incluído na ava-

li açâo, pois no experimento anterior notou-se uma certa 

relação entre o "branqueamento" do tecido e o posterior apa

recimento de embrióides no local. Também STAMP & MEREDITH 

(1988) relataram que pequenas porçóes da nervura média e do 

+_ec.1do da lâmina adjacente à nervura das folhas que haviam 

incubado, em meio de indução, perderam a sua coloração verde 

+_ransl úci da e tornaram-se brancos e, após incubação conti -

nuada, esses tecidos deram origem a calos embriogênicos. 

Esse "branqueamento" nâo se trata apenas de perda de cloro-

quando o tecido torna-se amarelado tendendo para o 

branco translúcido, mas sim, o tecido torna-se branco leito-

so como pode ser observado na Figura 2. Tanto que nos traba-

lhos de STAMP & MEREDITH (1988) esse branqueamento do tecido 

ocorreu em condições de incubaçâo na luz. 

Ent-retant-o, observaçôes preliminares mostram 

que nem sempre esse tecido torna-se embríogêníco Ct-alvez por 

causa do seqüenciamento de meios), e nem sempre o tecido em-

briogênico passa por essa fase de branco leit..oso. Observa-

çôes detalhadas a esse respeito necessit..am ainda serem 

efetuadas. 
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Não ocorreu, nesta primeira avaliação, nenhum 

caso de branqueamento de tecido na luz� por outro lado, como 

se verá a seguir , só em um caso houve formação de embrióides 

no expl antes incubados i ni ci al mente na luz, contra seis 

casos, no escuro. A formação de calos e a oxidação do tecido 

são í' atos também que, como o br anqueament.o, podem ou não 

estar ligados à formação do tecido embriogênico. Isto porque 

os cal os podem ser de vários tipos, devi do t.ant.o ao t..eci do 

do qual ele se originou, quanto à sua interação com o meio

de cultura e as condições de incubação, podendo port..ant..o ser 

embriogênico ou não. STAMP & MEREDITH (1988) relataram que 

no caso da cul lura de f'olhas de videira, os calos 

embriogênicos pareceram se formar diretamente a partir do 

expl ante ao invés do cal o f'r i ável , 

daqueles tecidos imersos no meio.

e preferencialmente 

Neste trabalho. houve formação de tecidos em-

briogênicos sobre explant.es oY....idados, o que pode ser verifi

cado na Figura 9. A Figura - 9a mostra um explante com uma 

parte oxidada e outra parte. sem calo. de onde os embrióides 

parecem surgir diretamente do explante. Já a Figura 9b mos

tra um grupo de embr i ói des originados tal vez do cal o de cor 

creme que se apresenta na parte posterior. 

Assim, na primeira avaliação, não se conseguiu 

encont.r ar nenhum i ndí cio de que o expl ant.e pudesse vir a 

produzir um tecido embriogênico. 



Figura 9 

1 4-4. 

Embr i 6i des do experimento nQ 2 desenvolvendo-se 

�m m�i r-i ri� i nd�_!çâo � a) embr i ói des desen,.rol '.rendo-

-se diretamente do explante� b) 

ói des or i g.i nados prova vel mente 

grupo de embri

do cal o de cor 

creme, que se apresenta na parte posterior. 

Como já roi relatado, os expl antes permanece-

ram no mesmo meio e nas mesmas condições de incubação ainda 

pc-r dois meses e meio, quando entâo !'oram novament.e avalia-

dos sem que se notasse a presença de embrióides. Foram então 

trans1eridos para meio NN com 1,5pprn de NOA e 0,4ppm de 5-BA

(de acordo com ST.l\MP & MEREDITH, 1988) e todos !'oram incuba-

dos na luz. 

rx:,;c m=c=c depois surgiram os primeiros embri-

óides para os tratamentos incubados inicialmente no escuro: 

11 C O, 2ppm de 6-BA e 1 , Oppm de N0.6.) e 1 5 C 1 , Oppm de 5-B.l\ e 

1 , Oppm de NO.D,..) . Out_ros eJI'..br i ói des i oram surgindo ao longo 

dos meses, em outros tratamentos, como é mostrado na Tabela 

4-0. 
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f:,::õ Figuras 1 O e 11 mostram est.ádí os seqüen-

c:i a1 s do desenvol v1 mento dos embr 1 ói des, do est.ádi o globular 

até uma plãntula. A Figura 10a mostra um embrióide em está-

dio globI..1lar � a 1 1.)b mostra um embrióide em estádio de cora-

çáo um pouco adiantado e a 10c e d, embrióides ainda at.ados 

ao calo de origem, em estádio de torpedo. A Fígura 11 mostra 

estádios mais adiantados em que os cotilédones já vão se 

tornando verdes, devido à formação de clorofila, chegando à 

formação de. uma plânt.ula .. 

Os embrióides em diversos est.ádios de desen-

,.rolviment.o (globular, coraçào e t.orpedo) foram sendo trans-

feridos para meio }'-<S com 1; 4 ou 5µM de B-BA. Porém em ne-

!1hum desses meios de cultura apresent.aram desenvolvimento 

!"lormal, chegando alguns a estagnar e morrer . 

.t"ü guns embr i ói des sobrevi vent.es com seus ex-

plantes originais (Figura 12), ou não CFígura 13), foram 

passados para o meio NN com 1,5ppm de NOA, e 0,4ppm de 5-BA, 

acrescido 
-:1 

porém de lg. l de caseína hidrolisada. 

A Figura 12 mostra a proliferação desses em-

brióides em meio com caseína hidrolisada, 2 meses após a in-

cubaçào. Not..a.m-se nessa figura embrióides em diversos está-

dios de desenvol viment.o. 

A Figura 13 most.ra um embrióide com desenvol-

,.ri men t o anormal , que, ao ser passado par a o meio fresco com 

,-.,,,s::o,n"' hidrolisada, passou a produzir embrióides secundá-

r-ics. 
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F.: gura 11 
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Est.ádi os seqüenciais de desenvolvi ment.o dos em-
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Figura 12 

Figura 13 

.'.!. 4-S·.

Prc,lif'eraçào de embri6ides em meio NN com 1,5ppm 

r-1= t--fnD. ,._ .1.�pm de ô-Rb. =.. la. _1 -i rl=.. r .. .--::é:=J. n.-, ,l-11.· -·-·- • •  ,. ., -', -,i--' .. - - - -- -=-"°- =-

drolisa.da, 2 meses após a incubaçào. 

Embr i ái des com desenvolvi ment.o anormal que ao 

ser incubado em meio id§nt.ico ao citado na Figu

ra 12, passou a produzir e�brióides secundários. 
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5. DISCUSSAO

5.1. Estacas com forçamento de brotaçâo 

<..•:::: exper i ment.os sobre est.acas com forçament_o 

f"'I 0�1 1. 

foram baseados nos protocolos de GOUSS.l:\RD

Com esse prot.ocol o o aut.or conseguiu brot.açào e 

r §.pi do 3.l ongamento em 5-8 dias. Isto si gni fica que com 

estacas conservadas a .frio C 2-3
°

C) e í'orçadas a brotar em 

.� l L�s t t c· 28-'.=50
°

C'), __ -� emper a ur a _ _ __ sob i l unú nação const.ante, a 

quebra de dormência foi alcançada. O autor entretanto, não 

relata o tempo mínimo de permanência das estacas em câmara 

fria e nem a porcentagem de gemas brotadas dentro dos 5-8 

dias ci t.ados,. No primeiro experimente aqui relatado, as 

estacas dormentes do cultivar Iracema permaneceram em câmara 

fria apenas seis dias e quando efetuou-se a primeira avalia-

çâo, nove dias após a instalaçào do experimento, veríí'icou-

-'::e baixa porcentagem de brotaçâo o que signi!�ica que, o 

tempo de permanência em câmara fria pode ter sido insufici-

ente e que a 6-BA e a ciananúda hidrogenada, nas concentra-

çôes utilizadas, não foram eficazes na quebra de dormência 

das gemas. Comparando-se o total de gemas brotadas no subs-

+.r2..to água 15 dias apos a instalação do experimento, com o 
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+otal de gemas brotadas 30 dias após, para o mesmo substrato

verifica-se que ocorreu um aumento no total de 

gemas brotadas, o que signirica que as gemas es�avam viáveis 

e apen2.s não havia ocorrido a quebra de dormência. 

Por outro lado WE.4\JER (1953) encontrou que 

:q:::, 1 i r"'çr.e<=- exógenas de 5-B.4 a concentraçôes de 1 OOOppm ace-

leraram o fim do repouso da videira. 

Para o total de gemas brotadas com nota maior 

ou igual a 5, onde se busca averiguar a rapidez e homoge-

neidade no alongamento dos ramos, para se poder utilizá-los 

como fonte de explante para a cultura in vitro, verificou-se 

através das a vai i ações eí'etuadas no experimento 1

(Ta.belas 23), que par a o subst.r ato água, o comportamento no 

31 ongament-o das brotações foi , 1 ana�ogo ao total de gemas 

brotadas, .1st.o é, aumentou com a passagem do tempo. Deve-se 

portanto procurar uma sol uçào para a quebra da dormência, 

como í'oi alcançado por GOUSS.t\RD C 1981). 

Nos 3 experiment..os subseqüentes. com o cultivar 

Maria, o t.empo de permanência das estacas em câmara fria foi

maior C 34-134 dias) e este período já pode ter si do suf i -

ciente para a quebra da dormência, nào revelando assim, o 

c::.t-
"'

�, t n de subst.âncias promotoras .. 

Embora não se possa comparar estatisticamente 

os +. rés experimentos, verificou-se um aumento no t-otal de 

gemas brotadas para o substrato água, a medida que se aumen-

t ou e t empc de permanência das estacas em câmara í'r ia

rTc:>hol a<:- 24, 25 e 30). Entret.anto deve-se lembrar que, no 
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úl +,1mo experimento (n!>? 4), utilizaram-se estacas com uma 

àrea trasversal mais adequada, após as conclusões do experi-

rne;.r"'tt n n2 3. Pro,.ra,.rel ment.e por esses dois mot.i ,ros ci t-ados, 

quanto a homegeneidade no alongamento das brotações, no ex-

per1mento n24 alcançou-se um bom resultado, quando aproxima-

dament-e 57, 1 % das gemas brotadas, já haviam alcançado o 

estádio de desenvolviment.o ô, 10 dias após a instalação do 

experimento. 

5.1.1. Efeitos da 6-benzílaminopurína 

No decorrer das avaliações efetuadas, com 

relaçâo ao número de gemas brotadas, não se verificou dií'e

rença. significativa entre a testemunha e os tratamentos com 

5-BA, nas concentrações utilizadas. Estes resultados campa-

ram-se com os de MULLINS (1967) que, utilizando estacas 

dormentes de videira armazenadas a !'rio, e concent.rações a 

partir de 10 ppm de 6-BA, não verificou diferenças aparentes 

na taxa de brot.açâo quando comparada com a test.emunha. 

De acordo com SRINAVASAN & MULLINS C1981) a 

t',....r-m;:,_çà'"' do eixo da inflorescênci2-. e flores na videira en-

volve três estádios bem de.finidos: a í�ormação dos primórdios 

não comprometidos C "anlagen .. ), a formação do eixo da iní'lo

rescência e a formação de í'lores. C• último estádio ocorre 

logo ant.es ou durante a brotaçâo da gema. Os primórdios não 

comprometidos desenvolvem-se em inflorescências, gavinhas ou 

caule dependendo dos fatores ambientais e hormonais. SRINI-



\//\S.ll.N 8', MULLI NS ( 1979) já haviam ver 1 fie ado que c1 t oci ninas 

::i.plic2das sobre gav1nhas in vi tro, podem transí'ormá-las em 

in:florescênc1as. Entretanto, no experimento n2 4, aqui rela

tado, náo se verificou efeito positivo da ô-benzilamino

pur1na no aumento no número de 1nflorescencias da videira 

'Maria', considerando-se o método de aplicação e as concen-

traçôes utilizadas (Tabela 31). 

5.1.2. Eíeitos da calciocianamída e da cianamída hi

drogenada 

No primeiro experimento utilizaram-se concen-

traçôes de ciananüda hidrogenada vinte vezes in:feriores às 

recomendadas para pulverização no campo. Entret.ant.o, como a 

absorção deste produto é fácil e o metabolismo é rápido, da 

forma como foram aplicadas, as concentrações utilizadas 

neste experimento foram excessivas. Por outro lado, nas ava

liações aos 15 e 25 dias, o tratamento com a cianamida hi

drogenada, na concentraçâo mais baixa, nâo diferiu estatis

ti sti camente da testemunha, no que diz respeito ao número 

total de gemas brotadas. Isto pode significar que mesmo em 

concentrações mais baixas, a cianaw�da hidrogenada não supe

raria a testemunha no número total de gemas brot.adas. 

No segundo experimento, utilizando-se concen

trações mais baixas de ci ananü da hidrogenada, est.es t.r a ta -

!nentos nâo dií'eriram est.atisticamente da testemunha. Porém, 

deve-se lembrar que houve um tratamento a í'rio a priori. LIN 
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,;•, i•u:,_Mt_=. C 1985) consegui r2_m uma aJ. ta porcentagem de brotação 

+.r2.+_2.ndo :segm<?ntos de estacas de videiras não dorment.es, com 

-,,!='""" .,.<::: uma gema, utilizando 1 n OOOppm de ci anami da hi dro-

ge!"lada. As bases das i;::,s+_c:.ç:::.= permaneceram expostas à cíana-

nuda hidrogenada por apenas 15 minutos. Existe de fato um 

efeito da cíanamída hidrogenada na quebra de dormência de 

gemas de videira, o que Já _foi comprovado por trabalhos de 

campo, com gem2-_s de plantas dormentes CPIRES et ali.i, 1985; 

TERR.l\ et rv 1 , , 
.....,.., .... <J ._, , 1987) 

Se a ci anami da hidrogenada nâo superou a tes-

temunh2-_ em termos de numero de g=m::.s brotadas, o mesmo é 

esperado para a calciocianamida, já que a primeira é o 

produto da decomposiçâo da segunda. 

Até o momento não se sabe qual das reações da 

ciana.n:üda hidrogenada tem a propriedade de quebra de dor-

mência CL:;oLDBACH et alii, 1988). VILSMEIER & .�ERGER (1988) 

marcaram o nitrogênio e GOLDBACH et ai i i (1988) o carbono, 

para seguir os passos metabólicos da cianamida hidrogenada, 

mas não conseguiram chegar a uma conclusão sobre o seu modo 

de açáo ao nível bioquímico. 

Entre os produtos do metabolismo da cianamida 

enccmt. r am-se a uréia e a guani l uréia C GOLDBACH e t a l i i , 

1988). De acordo com KRIKORI.6..N et. a.l. ii (1988), derivados de 

t' ord I nr Ói :,, come C' N-fení l -N' -4- pi ri di l uréia, têm atividades 

,-; t ....,,...; '"'Í ,....; ,..e:.<::: e sao a::: vezes mais ativos do que a zeati na . 

. �s�i!n, h.i uma: possibilidade de os produtos do metabolismo da 
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,.., ;:,r,-:,nn ri"' h.1drc-:-genada formarem compostos a part,ir da uréia 

com atividade citocininica, agindo na quebra de dormªncia. 

5.1. 3. Efeito do ácido giberélico (GA) 
3 

Nc-,s:- experimentos aqu1 relatados, o tratamento 

com 20ppm, apli?ado através de imersão da base das

estacas, foi muito inferior à testemunha, quanto ao nõmero 

de gemas brotadas, discordando dos resultados de .bi.LBUQUERQUE 

( 1979), onde o G.4 , em concentrações mais elevadas, aplicado 
3 

atra,..rés de pincelamento próximo ao inicio da brotaçâo da 

'fi dei r a, proporei onou r.1ma brotaçâo maior e mais uni f orrne. 

5.1.4. Efeito do ácido naftalenacético 

O NAL\ não possui, provavelmente, nenhum efeito 

positivo na quebra de dormência de gemas em repouso CPOWELL, 

1988), sendo, porém, responsável pelo enraizamento das esta-

cas . .  6.ssim, a citocin.ina produz.ida em pontas de raízes, é 

+.ransport.ada predominantemente at.ravés do xilema, podendo 

exercer algum efeito no processo de quebra de dormência. 

No segundo experimento, no qual se utilizou 

uma concentração elevada de NA4, observou-se uma grande pro-

duçâo de raízes. As poucas brot.açôes que ocorreram foram ge-

ralmente em segmentos que não enraizaram ou que enraizaram 

mui to pouco, mostrando, um certo antagonismo entre os pro-

cessos (Figura 1). 
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0 enraizam9nto ser12 1mportant.e, no caso de se 

mento do frut.o (MULLINS, 1967). 

5. 1 • 5. Ef ei t.o da ext ensao da área t.ransversal das

estacas 

Notou-se, cl 2.r ament e, nos exper i ment.os com 

estacas do cultivar Maria, que a extensâo da área do corte 

transversal das mesmas é um fat.or mui to i mportant.e na t.axa 

Isto foi determinado mais especif'icament.e no 

experimento número 3 (Ta.belas 28 e 29). A extensão da área 

tr2.nsversal da estaca de videira expressa o seu est.ado de 

maturidade, podendo est.ar relacionada ao balanço hormonal e 

?.. reserva. de nut..rient.es e carbohidrat.os. Esses fatores con-

tribuíram para a m2-.ior taxa de brot.açâo em est.acas com área 

média de 59,5mn/ em detrimento das com área de 29,4mm2
• 

5. 2. Metodologia da cultura de óvulos não f'ert.il.Ízados

A r-=v,c:::::,.--, de literatura efetuada, most.ra que a 

'"'b+=nç::;;,.., de embrióides a p2-.rtir do tecido nucelar de óvulos 

de videira, embora. tenha sido a primeira a ser relat.ada, não 

é a metodologia mais prática para a obtenção de embrióides. 

Mul l i ns C 1 971) ,... i + :::.ri..--, por R.6.J ASEK.b.Rft.N & MULLI NS C 1 979) e 

mesmo MULLINS 8� SRINIVAS.l\N (1976) relatam que tentaram obter 



sem r"\ht_ C;)r n=r-.t-.nrn resultado positivo. \/§.ri 2-.S 

l5E>. 

i nf or -

"'aç<'--="' a respe1. to do nucel o da v1. dei ra e de outras espécies 

-::orno a manga, levaram esses autores a concentrar esforços na 

obt ençáo do cal o nucel ar da videira , CUJa chance de ser 

embriog�nico era bastante grande. Esta tarefa, entretanto, 

nâo deve ter fácil pois além de serem os óvulos de 

videira e:xplantes que se oxidam e dessecam com facilidade Co 

que é :fa,,rorec1. do pelo í'l uxo de ar laminar asséptico da 

capela dentro da qual os óvulos são isolados), estes ex-

plantes são inoculados em meio de cultura e, por isso, 

vários outros teci dos do óvulo, como os i ntegumentos inter -

nos e externos , 

ocorreu. .l\pesar 

podem dar or i gem a cal os , 

das di í'i cul dades, MULLINS 

como de fato 

& SRI NI V.�.l.\N 

(1976) desenvolveram e dominaram est.a metodologia inclusive 

com alta f'reqüência de obt.E:.:>nçâo de embrióides CSRINIVASAN & 

MULLI NS, 1980) . .l'.1.1 ém desses autores, apenas BESSI S C 1 985) 

conseguiu obter alguns embrióides, mas em baixa freqüência e 

sem o controle da metodologia . 

.l'.I. tentativa de obtenção de calos e embrióides 

a partir do tecido nucelar de óvulos não fertilizados, nes�e 

trabalho, seguiu os procedimentos de MULLINS & SRINIVi'.\SAN 

(1976) e de SRINIVASAN & MULLINS, 1980. 

Embora possa-se atribuir à utilização de meio

d= r--nltttr-a sólido, na maior parte dos experimentos, como a 

causa do insucesso, devido a dessecaçâo interna dos óvulos, 

e-m alguns experimentos utilizou-se meio líquido acrescido de 

outros cuidados como a utilizaçâo de anti-oxidante (cisteí-
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n2.) e l ncubaçáo prévia nc, escuro e mesmo assim nao se obteve 

calo. 

Utilizou-se a caseína hidrolisada em meio 

primário apenas no primeiro experimento, porque, de acordo 

com MULLINS & SRINIVAS/\.N (1976). ela poderia favorecer o 

desenvol vi mento dos i ntegumentos. em detrimento do teci do 

nucelar. Entretanto, RAJPSEKARAN & MULLINS (1985) utilizaram 

1 
-�

g. l de caseína hidrolisada em meio primário de NN com 

5µM de 2,4-D e 1µM de 5-BP. par.a. a cultura de t.ecido nucelar 

de óvulos de videira e obt.i veram resultados positivos. 

O procedimento de incubar os óvulos em placa, 

aparentemente não os inviabilizou para o prosseguimento dos 

experimentos� o meio possuía carvão ativado, um anti-

-oxidante, que funciona mui t.o bem no caso de cul t.ura de

ápices merist.emáticos de videira; entretant.o, pode t.er 

ocorrido um início de dessecamento interno do óvulo devido a 

problemas de t.ranslocação de água, o que não foi verificado 

na ocasião, uma vez que externamente os óvulos não 

apresentavam sinais de oxidação. · Entretanto, no experiment.o 

n24 os óvulos foram inoculados diretamente em meio líquido e 

embora tivesse ocorrido um pequeno aumento no t.amanho dos 

óvulos , não houve a emersão de cal o �nucel ar pela, mi crópi 1 a, 

ou formação de calo provenient.e de algum outro tecido. 

O segundo grupo de experimentos foi o que mais 

se aproximou em procedim�ntos aos relatados por SRINIVASAN & 

MULLINS, (1980), por isso pode-se considerar que a pré

-incubação em meio de placa sólido tenha prejudicado em 
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2lgc•. Entret2.nto, intr1g3- e, !ato de nào haver ocorrido for-

�tnaçác• de 1� 1 rt�, nem a partir dos .1ntegumentos.

No terce.1rc, experimento estudou-se também o 

efeito de épocas diferentes de maturação do 6vulo, colhendo 

infloresc�ncias em estàdios diferentes, anteriores a antese 

para verif'icar se havia a.lgum efeito do estádio de desenvol-

v1mento do óvulo, pois de acordo com MULLINS S, SRINIVA.SAN 

(1976) o ó·v-c.rlo jo,.rem da videira possui nucelo maciço. Entre

tanto este pode nào ser preservado a medida que o óvulo ama-

,-1.,,..=,..=, podendo perder inclusive a sua capacidade de divisão 

celular� utilizou-se como regulador vegetal em meio primário 

apenas a 5-BA, de acordo com MULLINS & SRINIV.AS.4N (1975). 

No quarto experimento, mesmo aumentando a am-

p 1; t rtd= de reguladores v=g=t.::>_ic::- testados, utilizando-se t.o-

das as medidas possíveis para evitar a oxidação, não se 

obteve ainda a formação de calos a partir de nenhum tecido 

do óvulo. 

Embora não se possa concluir desses experimen-

t.os que seja impossível para os cultivares estudados, obter-

-se calos a partir do tecido nucelar, pode-se depreender pe

lo trabalho executado, e pela bibliograí'ia revisada, que se 

i:rata de uma metodologia difícil e que exige mui tos cuidados 

e, portanto, havendo um outro explante que produza embriói-

des com mai c,r 

evitada. 

facilidade, a cultura de óvulos deve ser 



5. �-3. Met odol ogi a da C:ul t ur a de Ant eras

f\ obt ençáo de embr i ogénese somática em espé-

cie::: ae 1/i t 1 � tem s.1do resultado de um processo de t-enta-

ti V?..S, 

R'JU fl.SEK.l\RAN & MULLI NS C 1979) , os pioneiros na 

obtenção de embrióides a partir de anteras de videira, 

trabalharam com dois cultivares: um híbrido masculino deno-

minado e !.lffi cultivar muito i mportant-e de

vi de.1ra, Sauvignon. Embora houvessem test-ado várias 

concentrações de reguladores vegetais, e utilizado um prot-o-

colo semelhante ao repetido muitas vezes depois por outros 

autores, não conseguiram obter embrióides a partir de 

'r.=aber net ,..... . 
,. .::,a uv.1 gnon Esses autores propuseram que, em ,,ri -

deira, a produz.1 r plântulas a de 

anteras é um ,...a,..,:;+ =r- determinado geneticamente e a mascu-

linidade, distintamente do hermafroditismo poderia ser um 

:fator predisponente. Em 1983, os mesmos autores efetuaram um 

novo est-udo com 21 genótipos de videira, incluindo novamente 

• Caber net Sauvi gnon' C R.t.\J.óSEKftRP..N & MULLI NS, 1983b). [)esses

21 gen6ti pos, apenas 11 produziram embrióides, mas todos 

produziram calos numa porcentagem que variou de 2 a 72¼. 

Novamente não conseguiram sucesso na obtenção de el1'.br i ó.1 des 

de • Caber net Sauvi gnon' Esses resultados foram obtidos, 

muito provavelmente, porque !'ixaram um único protocolo para 

todos os cultivares. 
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Por out.ro lado MAURO et alii (1986) estudaram 

3 clones de 'Cabernet. Sauvi gnon' e ent.re outros procedi -

mentos que di:feriram do protocolo dos autores supra cit.ados, 

incluíram caseína hidrolisada em meio de cultura secundário, 

o que consideraram indispensável para a obt.enção de 

embrióides a part.ir desse cultivar, tido como recalcitrante 

por RA.J .tliSEKARAN & MULLI NS C 1 979, 1 983b) . 

RAJ ASEKAR.� 8� MULLI NS C 1 979) consideraram o 

meio de cultura sólido como impróprio para o desenvolvimento 

de ant.er as de videira, mas M.t:li.URO e t a l i i C 1986) obt.i ver am 

'::':Ucesso utilizando meio de cult.ura sólido para anteras, in

clusive com o mesmo cultivar utilizado pelos primeiros aut.o-

A quase totalidade dos autores admite a neces

si :ic.,de, de se -.incubar no escuro as anteras, uma vez inocula-

das '6-m meio pr i mário, par a qual quer cul t.i var. Ent.r etant.o o 

pr & resí'riament.o das ant.eras ou in:florescências, os regula

dor b-S vegetais e suas concent.r ações, o tamanho exat.o da 

ant.er a C que traduz em ul t.i ma análise o seu est.ádi o de 

maturidade e do í'ut.uro grão de pólen desenvolvendo-se no seu 

interior), o meio de cultura líquido, sólido ou líquido/ 

sólido como o ut.i l í zado com sucesso por ST AMP & MEREDI TH 

C 1988), o seqüenci ament.o de meios e adi t.i vos orgânicos, ·como 

a caseína hídrolisada e os aminoácidos, ou seja, a definição 

de um protocolo, depende de estudos para cada cultivar de

videira ou até clones de um mesmo cultivar, como pode ser 

observado no trabalho de MAURO et alii (1986). 
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ST.L\MP & MEREDITH (1988) encontraram diferenças 

nas respostas à embriogênese somática em material prove

niente de campo ou de casa de vegetação, bem como diferenças 

na composição do meio de cultura e do estado líquido ou 

sólido, havendo uma cert.a interação entre eles. 

O fato parece bem claro. Cada explante de 

;3-ntera apresenta um estado fisiológico individual, que se 

expressa a grosso modo como o seu "bal a.nço hormonal .. . Esse 

"balanço hormonal.. que o expl ant.e apresenta é resul t.ado do 

seu genótipo em interação com o meio ambiente, que vem desde 

o local em que a inrlorescência se desenvolveu Calta ou

b2-.i xa i nt-ensi dade luminosa, por exemplo), o estádio atual do 

seu desenvolvimento, sendo que quando for isolado vai 

interagir com a composição do meio de cultura que se 

utiliza, e todos os demais processos como: condições 

aIT'.bi ent.ai s de incubação, seqüenci ament.o de meios, enf' im, 

tc-do·um procedimento de cultura. 

Par a se saber anteci padament.e o procedimento 

de cultura ideal para o explant.e que se tem em mãos, tem-se 

que considerar o que foi dito por KRUL (1985): "O sucesso 

contínuo na produção de embrião somático virá às custas da 

compreensão das inter ações complexas entre substâncias de 

crescimento e padrões da expressão genética relacionada à 

regulação da divisão, expansão e dií'erenciação celular", e 

isto ainda levará algum tempo. 

Nos experimentos executados neste trabalho 

utilizaram-se apenas anteras de inflorescências do cultivar 
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Maria provenientes de estacas conservadas em câmara fria. 

Ernbora a chance de sucesso estivesse limitada pela utili

zação de um cultivar apenas, procurou-se testar vários meios 

e procedimentos de cultura, e como já foi demonstrado pela 

literatura consultada, não í'oram esgotadas todas as possi

bilidades de ainda se poder obter embr i ói des a par ti r da 

cultura de anteras desse cultivar. 

Uma possibilidade de teste, partindo-se dos 

meios que já mostraram ser adequadôs para o desenvolvimento 

de calos, seria a utilização de caseína hidrolisada em meio

secundário, pois a importância do sequenciamento de meios de 

cultura já í'oi demonst.rada por vários aut.ores, entre eles 

M.l\URO et alii (1985), e a importância de novos testes de 

meics e procedimentos está bem demonstrada através do 

exe:::pl o com o cultivar Cabernet Sauvi gnon. 

5.4. Metodologia da cultura de plântulas, folhas, pecío

los e caule 

,b.. utilização de explantes vegetativos para a 

indução de embriogênese somática in -vi tro é sempre mais in

teressante devido à maior facilidade de obtenção e manuseio, 

evitando-se os melindres dos explantes florais, como óvulos 

e anteras. 

()utr a vantagem do expl ant-e vegeta ti vo, uti li -

zado neste trabalho é que ele já é proveniente da cultura in 

ê>t tro, apresentando por isso dois pontos positivos: o
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primeiro e que se pode mais facilmente obter um expl ante 

fisiologicamente homogêneo devido ao controle que se faz dos 

ambientes interno e externo; e o segundo é que eles não 

necessitam passar por um processo de descont.ami nação pois 

provêm de cultura asséptica, como foi bem lembrado por STAMP 

& MEREDITH (1988). 

O explante vegetativo, utilizado neste traba

lho, foi porém diferente dos utilizados pelos demais autores 

já reí'eridos. Pela primeira vez, utilizou-se uma plântula 

inteira, embora sem raiz, sendo colocada no meio de cultura 

sólido como se estivesse sendo plantada. Já se tinha obser-

Yado em experimentos preliminares que Folhas de videira 

cultivadas isoladamente não davam bons resultados. Quando 

provenientes de material não cultivado i n vi tro, a porcen-

tagem de contaminação chegou a 99¼. Se provenientes de 

material cultivado in ui.tro, verificou-se a ocorrência de 

o:;,,...idação e o enraizamento a partir da base de corte dos pe-

ciulos. Como anteras e óvulos já haviam sido testados e como 

STAMP & MEREDITH (1988) verificaram que folhas submersas em

meio sólido haviam sido mais apropriadas para a produção de 

tecidos embriogênicos, resolveu-se verificar se as plânt.ulas 

coloca das em meio de i nduçâo como se estivessem sendo "pl an-

tadas", evitando que t.ecidos do corte produzissem calos, po-

deriam gerar tawbém tecidos embriogênicos. Esse procedimento 

tal vez tenha evi t.ado que outros teci dos, sem compet-ênci a 

err,br i ogêni ca, tivessem produzido calos em detrimento de 

teci dos compet.ent.es como é o caso da epiderme C KRUL, 1 985). 
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Como ST.l�MP & MEREDI TH C 1988) obti ver am grande 

prolif'eraçâo de tecidos embriogê.nicos em meio NN suplemen

tado com 1,5ppm de NOA e 0,4ppm de 6-BA. resolveu-se testar 

esse meio de cultura, como ponto de partida. No primeiro ex-
• 

perimento em que se utilizou em meio primário o meio 

supra-referido e incubou-se por dois meses no escuro, os 

embrióides toram obtidos logo em meio primário, em 2 dos 4

frascos incubados, sendo que os outros dois frascos sofreram 

contaminação por fungos e portanto não puderam ser ava

liados. 

Este é um protocolo muito desejado, pois os 

e�brióides são obtidos rapidamente sem a necessidade de se

qüenciamento de meios de cultura, como descrilo por vários 

out.ros 3.ut.ores CMULLINS & SRINIVASAN, 1976; KRUL & WORLEY, 

1977 e MAURO et alii, 1986). No segundo experimento, entre-

tanto, houve nessecidade de seqüenciament.o de meios porque o 

meio primário não foi adequado, provavelmente por causa da 

baixa concentração de NOA utilizada, em relação ao experi-

mente ant.er i or. Mas, tendo em vist.a o meio de cultura 

utilizado no primeiro experimento, val e 1 embr ar que, 

segundo exper i ment.o esse mesmo meio acresci do 
-1 de 1g. l

no 

de 

caseína hidrolisada proporcionou uma grande proliferação de 

embrióides (Figura 12). 

O experimento n2 2 de cultura de plântulas foi 

iniciado antes do aparecimento de embrióides no experiment.o 

n2 1 e por isso não t.eve, na época de sua instalação nenhuma 

\ . 
-� 

_.1 gaçao de continuidade com o primeiro experimento. No-
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tou-se, portanto, que concentrações mais baixas de NOA, 0,5 

e 1, Oppm, foram desí�avoráveis para a resposta inicial dos 

explantes, os quais, uma vez transferi dos para meio de 

cultura com 1,5ppm de NOA apresentaram embrióides em al�uns 

tratamentos e unicamente naqueles em que a incubação inicial 

havia si do efet. uada em meio com 1 , Oppm de NOA. Nesta 

ocasião, eles foram incubados na luz; não se sabe se essa 

foi a causa da baixa í�reqüência de obtenção de embrióides 

(5,5½ e 2,6¾ para as incubações iniciais no escuro e na luz, 

respectivamente), ou se o tempo demasiado de permanência em 

outros meios prejudicou a expressão da embriogênese. De 

qualquer forma, ficou claro que as concentrações de 5-BA 

utilizadas neste _experimento não foram tão importantes 

quanto as de NOA (Tabela 21). E, certamente reafirmou-se o 

protocolo do primeiro experimento como o mais adequado. 

Outros fatores, além do meio de cult.ura e os 

procedi ment.os de incubação podem ter estado envolvi dos na 

resposta dos explantes à embriogênese somát.ica. P..s plânt.ulas 

utilizadas como explantes foram originadas de cultura in 

vi tro, e se por um lado tem-se a hipótese de MULLINS & 

SRI NI V P.S.biN C 1976) , do teci do j uveni 1 , por outro 1 ado essas 

plântulas passaram por diversos meios de cultura, demons

trando um desenvolvi ment.o vegetativo inadequado, como r es -

posta ao protocolo utilizado, mas, quando em meio de indução 

para embriogênese somática, responderam positivamente. 

Outros experimentos ainda serão necessários 

para se tentar isolar esses fatores e se ter uma idéia de 
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quais deles foram mais propícios para induzir um t.ecido, 

provavelment.e a epiderme. a se transformar em um tecido 

embr i ogêni co. 

Uma vez obti dos os embr i ói des, independente-
. 1 

mente do expl ante original utilizado, ou seja, anteras, 

óvulos, plânt.ulas, et.c., o próY.imo passo é fazê-los germi-

nar para a obtenção de uma plântula, a qual deve ser pos

teriormente aclimatada, para ser levada ao campo. De acordo 

com KRUL (1985), a indução de embrióides e a germinação são 

processos antagônicos e a promoção de um geralmente resulta 

na depressão do outro . 

• A. prolií'eraçâo dos e1!'.brióides é geralment.e 

muito grande. Uma vez que o tecido se torna embriogênico e 

começa a produzir embr i ói des, estes dão origem a embr i Õi -

des sectJndários e. terciários, t-ant-o no meio de. indução, como 

no meio de germinação, em embrióides e plântulas CKRUL & 

WORLEY, 1977; RAJ ASEKARAN & MULLI NS, 1979 SRI NI V ASAN & 

MULLINS, 1980; RAJPSEKAR.A.N & MULLINS, 1983b; GRAY & MORTEN

SEN, 1987 e STAMP & MEREDITH, 1988). Nos experimentos deste 

trabalho verificou-se também que embrióides já germinados e 

pl ânt.ul as, além dos embr i ói des em est.ádi os i ni ci ais de 

desenvolvimento, cont.inuaram a produzir embrióides como está 

evidenciado na Figuras 2c, ôb, 12 e 13. No primeiro experi

ment..o, mais de 1055 embrióides .foram obtidos a partir de 

dois explantes, ou seja, duas plân�ulas. 

Entretanto, a germinação dos embrióides não 

ocorre com facilidade e foi objeto de vários est.udos espe-
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ci fi cos ( RAJ .ASEK.6R.6.N e t ali i, 1982 e T.6.KENO e t ali i, 1983). 

Mui tos aut.ores relataram que conseguiram um 

:;,:ument.o na germinação de seus s,mbrióides utilizando gibere-

l í na e ci toei nina C MULLI NS 8, SRI NI V/1,,S_,ll.J1., 1976); resf'r i .3.mento

por no mínimo duas se.mar1as C RAJ. ASEKAR.ll.J1. MULLINS, 

1979); seqüenciamento de meios com NAt\, 6-BA e baixa con-

centraçâo de sacarose (HIR.i\BAYASHI & AKIHP..MA, 1982.), remoção 

de cotilédones assoei ada com três semanas de r esf ri ament.o 

(M.t.\URO et aUi., 1986); meio de MS contendo 1pM de 6-BA CGRAY 

& MORTENSEN, 1987). 

Já STP•J'1P & MEREDI TH C 1 988) , par .9. cul t. ur a de 

folhas, apresentaram um meio de cultura básico CNN ou MS) 

combinados com concentraçôes diferentes de vários regula-

dores vegetais, i nc:l ui ndo B.il.P, GA , 
3 

IA.t:.. e NOA, para cada 

genótipo estudado; sendo que entre esses genót.ipos a por-

cent age;n de en1br i é•i des qt..!e produziram pl ánt-ul as, ,ra_r i 011 de 

1 7 ?.. 42�,�. 

No primeiro experimento deste trabalho. afra-

vés de um seqüe.nc1. ament.o de me 1. os. 75¾ dos 1055 embr i ói des 

rh='Jar:::>m a germinar , sendo que 37�1' ger.::. . .ram plântulas amor-

fas, apresent-.3.ndo ox1. dação e atrofi ament.o, como most.r ado na 

Figura F. ~·ª· Entret.ant o náo se pode responsabilizar apenas o 

.rne1.o de cultura ou as c:ondi ções de. i nc ubaçào por esse 

.fenótipo ?..presentado, pois no mesmo frasco CFigura 7) desen-

,.,ol ver ?..m-se t .?..nt o uma pl ànt ul a per f e1. t ament E? normal C Figura 

5), como uma plántula anormal CFi gura ôa) e portanto 
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estádio de desenvolvimento do embrióide e sua interação com 

o meio de c:ul tura principal mente com os reguladores vegetais

devem ser melhor estudados. 
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6. DISCUS.SÃO GERAL E CONCLUSóES

Neste t.raba.lho propôs-se um protocolo para a 

obtenção de embriogênese somát.ica in ·vi tro após o teste 

de vários tipos de expl antes, meios e procedimentos de cul -

+ .. i:.1r a, !..!til i z.ando-se '.rár i os genót. i pos de ,ri dei r a� 

Par a a f'c-:.nte de expl ant-e t.eve-se o cuidado de 

estudar a obtenção de mat aria! vegetal que fosse abundante e 

homogéneo, per mi ti ndo sua ut 1 l 1 zaçào durante o ano todo, 

ap6s um certo periodo de armazenamento em cámara fria, que 

fo.1 ,_.rc�r, f·, r-,3do ser 1mport.ante. 

em sol �_.ro::; 3.c� de 6-B�4 ( 1 (), 2(i e 25µM) e de ci .3-nami da 

h1 drc:•genada_ C 245, 3ê,7, 5 e 49Oppm) não f'oi eficiente para 

qt!ebr a: .a dor nH?.nci a de gemas de est.ac3.s com for ça.,nent�o de 

brotaçãb em laborat6rio e que, nes�e caso, as altas concen-

Para o cultivar 'Maria', as substâncias 6-BA., cal-

a s.rá!- ias c:oncentr ações, também náo 

superaram a testemunha, nem quanto ao n0mero de gemas bro-

t adas, nem quanto ao núme,c.., de gemas com not.a maior ou igual 

?.. B. 1' (;/\ C 2()ppm) e o NAt\ ( 2(' e 2ü0ppm) foram preJ udi ci ais 
3 
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a brotaçâo das estacas. Por outro lado, a extensão da area 

transversal das estacas de videira inf'luenciou a sua brota-

çâo, sendo que as de área transversal mais extensa, ent.re 

as duas utilizadas, aumentaram significativamente o número 

de gemas brot.adas. Concluiu-se assim, dest.es exper i ment.os, 

que para uma brota.çâo rápida e homogênea de estacas de vi-

dei.ra 'Maria' em laboratório, é i mport-ant.e ut.il i zar-se 

=s::t?C "' "" estocadas a frio, sendo que a extensão da área 

transversal das estacas desse cultivar deve ser em média

59,5mm-, utilizando-se como substrato apenas água. 

P•.s estacas com !-orçamento de brotaçâo fornecem 

material vegetativo (folhas, caules e ápices meristernáticos 

rle r-c::,nie• e reprodutivo (óvulos nâo fertilizados e anteras), 

muito úteis pa.ra os trabalhos de cultura in ,..,i tro. Esta 

metodologia foi utilizada, neste trabalho, pa.ra a cultura de 

ápices mer 1 srná ti cos- de caule e como f ont.e de expl antes de 

3.nteras. Ver i í'i cou-se no Grupo de Experimentos n2 1 de 

'"""l + nr-::o de ?..nteras que nào houve necessidade de se efetuar .a 

descontaminaçáo superficial das flores, anLes de se isolar 

as anteras, para inoculá-las tn vitro. 

Nos experimentos cc,m cult-uras de óvulos nào 

�=rti 1 •��d�s ,�rificou-se que nenhum meio ou procedimento de 

nenhum t=r•rln do 6vulo, o que parece indicar que os proce-

utilizados r.ào foram adequados aos

genótipos estudaôos. 
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Nos exper i men tos com culturas de ant.eras 

verificou-se que a e•-BA, i n dependentement.e da concent.r açâo 

utilizada.. foi um regulador vegetal essencial para a produção 

de c:2. 1 "<=. No que diz respeito à auxina NOA, as concen-

traçôes de zero, (),5 e 1,0ppm foram mais adequadas para a 

produção de cal o do que concent.r ações mais elevadas de 1 , 5 e 

2, 1:>ppm utilizadas. O .aminoácido prolina mostrou-se desfavo-

rável para a obtenção de cal os e nenhum procedi ment.o, como 

incubação de anteras em placa de petri na geladeira ou est.á-

dios de maturidade da antera (verde ou amarela) mostraram 

afetar a obtenção de calos. 

Embora R.l-u· P...SEKl=-.R.<\N & MULLI NS C 1 983b) tenham 

afirmado que a h2-.bilidade das 2- .nteras para. formar calos e 

embrióides varia com o genótipo, considera-se que antes 

disso, a capacidade de um determinado genótipo manifestar a 

sua habilidade embr i ogêni ca, dentro do expl ante utilizado, 

ele Etntera OU outro qualquer, depende de todo o

procedimento de cultura utilizado e este sim, varia mui to 

com o genótipo e com o estado fisiológico do explant.e; e e 

por isso que foram descritos na literatura tantos diferentes 

procedimentos de cultura. 

Neste tr-,,kal �n, ?-. embr1 ogênese somát.1. ca foi 

obtida com um tipo de explante ainda não descrito na li tera-

= 
- ' se ti '..resse h::::.--::::-e::::tr-½o no protocolo de STA111P

Mí7D.:'llTT)4 (1988.). �:, protocol,:_--:> aqui descr1.t.o distingue-se do

desses aul c,res em alguns aspectos.
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Neste traba.lho, embriões somát.icos foram obti-

dos, no primeiro experiment.o, quando plânt.ulas desprovidas 

de raízes de vi dei r a 'Mar i a' , provenientes de cul t.ura de 

ápices merismáticos de caule in vitro, foram inoculadas em 

meio de cul t.ur a. sólido C corno se est.i vessem sendo pl ant_adas); 

o meio de cultura constou do meio básico de NN, acrescido de

1, 5ppm de NO/.\ e O, 4ppm de 6-Bl\, após i nc_ubaçâo no escuro por 

dois meses. 

No segundo experimento de cultura de plân-

tul as, utilizaram-se concentrações mais baixas de NOA em 

meio primário e embrióides só .foram obtidos quando os 

explantes foram transferidos para o meio que continha 1,5ppm 

de NO.� e O, 4ppm de 6-BA, o que confirmou o prot.ocolo do 

experimento n2 1. Entretanto, no experimento n2 2 verifi-

cou-se que transferindo-se os embri6ides para o meio de in-

.. 
ri 

- 1 
duçao acrescido -e 1g.l de caseina hidrolisada, consegue-

-se uma grande proliferaçâo de embrióides.

0 protocolo deste trabalho assemelha-se ao de 

ST.l>J•.fP & MEREDITH (1988) quanto ao meio de cultura utilizado, 

qual seja NN acresci do de 1, 5ppm de NOA e O, 4ppm de 6-BA, 

9mbora os 3ut ores tivessem utilizado este meio como secun-

dár-io '.' em um seqüenci ament o de meios; dií'ere do desses 

autorº""' porque eles utilizaram folhas ao invés de plântulas 

9 ir-rub2. r a"' na luz ao invS.s de no escuro. 

Este +r:::.h:=.l h,.-, pode vir a ser import.ante, uma 

protoc<:..,lo par?-. embriogenese somática em videira, uma cultura 
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em expansão. () protocolo aqui de.ser i to e. a bi bl i ograf' ia re.-

latada e discutida com os procedimentos experimentais de ou-

tros E:?Xplantes, podem ser·vir de ponto de partida para muitos 

ontr.--,-s:- trabalhos, com 'M.?..ria' ou com outros cult.ivares de 

vi ch;,i r ?. .• 

Finalmente, o protocolo aqui descrito permite 

a obtenção de embrióides do cultivar Maria, com alta fre-

qüencia, para imedi at.o em Programa de Melhorament.o 

pois tsata-se de um cultivar muito import.ante, no 

qu3.l se pretende i nt.roduzi r resi st.ênci a a doenças fúngí cas, 

pr i nc.1 pal mente ao oídio, ao qual é mt.l.l to susceptí vel. 
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I. MEIO BASI CO DE MURASHI GE & SKOOG C 1 962)

a) Solução salina:
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MnSO . 4H O 
4- 2 

ZnSO . 7H O
4- 2 

Na Moo . 2H o
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R :.:> 
--· , ......__, 
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3()g. l 
- i 

- 1 

S!g. l 
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II. MEIO BASICO DE NITSCH & NITSCH ( 1969)
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III. .MEIO DE PRE-INCUBAÇÃO OU MEIO DE PLACA
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