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AVALIAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO INICIAL DE
PORTA-ENXERTOS E DE MUDAS DE VIDEIRA OBTIDOS
ATRAVÉS DE DIFERENTES MÉTODOS DE PROPAGAÇÃO

Autor: LUIZ ANTONIO BIASI
Orientador: Dr. CELSO VALDEVINO POMMER

RESUMO
Com o objetivo de avaliar o desenvolvimento inicial dos porta-enxertos
'Jales' e 'Campinas' obtidos por estaquia e micropropagação, e também de mudas
da videira 'Itália', obtidas através de três tipos de enxertia, foi realizada uma série
de experimentos a campo, em casa de vegetação e em laboratório.
Nos experimentos de estaquia foram testados o efeito do diâmetro em
estacas lenhosas e os efeitos da forma de preparo das estacas, concentrações de
AIB e área foliar em estacas semilenhosas. Os experimentos de micropropagação
envolveram testes com concentrações de BAP para indução do crescimento de
ápices meristemáticos e segmentos nodais, diferentes meios de cultura, efeito da
posição do segmento nodal e do tamanho da folha na multiplicação e
enraizamento e formas de aclimatização.
Também foi avaliado o crescimento de porta-enxertos obtidos pela estaquia
semilenhosa e comparado o desenvolvimento inicial, em recipientes e em
minirizotron, de porta-enxertos obtidos por estaquia lenhosa e micropropagação .
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Num experimento a campo foi avaliado o desenvolvimento de mudas do
cultivar Itália, obtidas pela enxertia a campo na estaca original e na brotação do
porta-enxerto e pela enxertia de mesa.
O diâmetro das estacas lenhosas não afetou o pegamento, mas as estacas
mais grossas originaram mudas mais vigorosas.
A estaquia semilenhosa foi realizada com sucesso, obtendo-se as estacas
enraizadas prontas para o transplante em 21 dias. As estacas podem ser
preparadas com uma gema e uma folha, não sendo necessária a aplicação de AIB.
A micropropagação dos porta-enxertos apresentou-se viável com o uso de
ápices meristemáticos e segmentos nodais. Para o cultivo inicial foi necessária a
utilização de 1 OµM de BAP e para a multiplicação foi utilizado meio de cultura
MS com a metade da concentração de sais e isento de reguladores de crescimento,
obtendo-se de cada expiante aproximadamente 3,5 plantas por mês. O
enraizamento ocorreu durante a multiplicação e a sobrevivência das plantas foi
alta, após a aclimatização em recipientes fechados em câmara de nebulização.
O crescimento de porta-enxertos obtidos pela estaquia semilenhosa e pela
micropropagação foi inferior ao obtido com estacas lenhosas, inviabilizando a
enxertia lenhosa de inverno no primeiro ano de plantio.
As mudas do cultivar Itália obtidas pela enxertia de mesa apresentam
menor desenvolvimento do que as enxertadas a campo na estaca ou na brotação
do porta-enxerto.
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EV ALUATION OF THE INITIAL DEVELOPMENT
OF ROOTSTOCKS AND GRAFTED GRAPEVINE
PLANTS OBTAINED THROUGH DIFFERENT
PROPAGATION METHODS

Author: LUIZ ANTONIO BIASI
Adviser: Dr. CELSO VALDEVINO POMMER
SUMMARY
A series of field, greenhouse, and laboratory triais was accomplished in
order to evaluate the initial development of 'Jales' and 'Campinas' grape
rootstocks obtained by cuttings and micropropagation and also that of different
types of 'Italia' grapevine plants.
Toe effects of hardwood cuttings diameter and cutting type, AIB
concentrations, and leaf area on greenwood cuttings were investigated.

The

micropropagation experiments involved the test of different BAP concentrations
to induce the growth of shoot tips and nodal segments, different culture media,
effect of nodal segment position and leaf size on multiplication and rooting, and
acclimatization methods.
The growth of rootstock plants obtained by greenwood cuttings was also
evaluated and compared to the initial development of plants obtained by
hardwood cutting and micropropagation in containers and in mini-rhizotron.
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The development of plants of Italia cultivar obtained by grafting at
original wood or at new developed branches of rootstock and by benchgrafting
was evaluated in a field trial.
Toe hardwood éuttings diameter did not affect graft-taking, however,
thicker cuttings originated more vigorous plants.
Rooting of the greenwood cuttings was successfully accomplished and
plants were ready for transplanting within 21 days. Cuttings may be prepared
with one bud and one leaf and AIB application is unnecessary.
Toe micropropagation of rootstocks was shown to be viable through shoot
tips and nodal segments. The use of 1 OµM of BAP was required for the initial
cultivation. MS medium, with the half of the salt concentration and free of growth
regulators, was utilized for the multiplication, which gave approximately 3.5 new
plants per explant each month. Rooting occurred during multiplication and plant
survival was high after acclimation in closed containers under intermittent mist.
Toe growth of rootstocks obtained by greenwood cuttings and
micropropagation was lower than that obtained with hardwood cuttings, leading
to the conclusion that winter hardwood grafting is not recommended in the first
year of planting.
Toe development of cultivar Italia plants obtained by benchgrafting was
lower than that of field grafting at original wood or at new branches.

1.INTRODUÇÃO
A videira é uma das espécies mais antigas cultivadas pelo homem. Durante
séculos as videiras foram propagadas através da estaquia, mas o surgimento da
filoxera na Europa, em 1865, determinou uma mudança no processo de produção
de mudas, que passaram a ser obtidas pela enxertia sobre videiras de origem
americana ou lúbrida, que apresentam tolerância a essa praga.
Os porta-enxertos são tradicionalmente obtidos pela estaquia lenhosa,
devido à facilidade de enraizamento, de manuseio e de armazenamento deste tipo
de estaca. A estaquia pode ser realizada a campo, em viveiros ou diretamente no
local definitivo do vinhedo, e também em recipientes individuais. A enxertia é
realizada no inverno seguinte pela garfagem do cultivar copa na estaca ou nas
brotações do porta-enxerto. Com este processo leva-se no mínimo dois anos para
a formação do vinhedo. Por isso, diversos outros métodos também são utilizados
visando a formação mais rápida do vinhedo, antecipando o retomo do capital
investido. Dentre eles destaca-se a enxertia de mesa, mundialmente conhecida e
muito utilizada nos países europeus, onde o processo mecanizado de enxertia
permite a produção em massa de grande quantidade de mudas. Este tipo de
enxertia é realizado por viveiristas especializados, que possuem equipamentos e
estrutura própria para tal.

2

A estaquia semilenhosa é utilizada para a multiplicação rápida de videiras
quando há escassez de material vegetativo lenhoso e também para a formação de
mudas através da enxertia verde em câmara de nebulização.
Mais recentemente, com o surgimento da cultura de tecidos e o
estabelecimento de protocolos para a micropropagação de videiras, outros
métodos de produção de mudas envolvendo o cultivo in vitro foram
desenvolvidos.
O grande potencial de multiplicação rápida obtido com a micropropagação
já é utilizado em muitos países para a obtenção de mudas de videiras muscadíneas
e de diversos porta-enxertos. Um método de formação de mudas em uso na
Europa envolve a micropropagação dos porta-enxertos e posterior enxertia verde
com máquina, obtendo-se rapidamente um número elevado de mudas.
A cultura de tecidos também tem auxiliado na obtenção de clones lívres de
vírus através da cultura de meristemas e na multiplicação rápida de novos
cultivares quando ainda se dispõe de pouco material de propagação.
Tendo em vista as atuais técnicas de propagação da videira utilizadas no
Brasil e em outros países, foram realizados diversos experimentos visando obter
informações sobre o comportamento de alguns porta-enxertos, especialmente
'Jales' e 'Campinas' que são muito utilizados na viticultura paulista, quando
propagados pela estaquia lenhosa, semilenhosa e micropropagação. Também
visando avaliar o desenvolvimento de mudas do cultivar Itália, a mais importante
uva fina de mesa cultivada no Brasil, obtidas pela enxertia de mesa e enxertia a
campo.

2. REVISÃO DE LITERATURA
2.1. Estaquia da videira
A estaquia é o mais empregado e o mais antigo sistema de
propagação da videira, seja do porta-enxerto ou do cultivar produtor de
uvas.
O tipo de estaca mais utilizado é a lenhosa, coletada durante o
período de repouso vegetativo da videira. As estacas devem ser coletadas
de plantas matrizes selecionadas e livres de vírus, sendo isentas de
brotações secundárias e gavinhas. As exageradamente grossas ou muito
finas devem ser rejeitadas, bem como as achatadas, com gemas atrofiadas
ou com sinais de pragas ou doenças. As melhores estacas são roliças, com
diâmetro semelhante ao de um lápis (Sousa, 1996).
Para as regiões de inverno seco, as estacas são cortadas com 60cm
de comprimento e para locais irrigados ou com inverno chuvoso, como no
Rio Grande do Sul, podem-se utilizar estacas menores, com no mínimo
40cm. O corte da base das estacas deve ser transversal e bem próximo da
última gema, enquanto na parte superior deve ser inclinado e distante da
gema. Isto facilita a orientação das estacas no momento do plantio, facilita
o enraizamento e evita a perda da gema apical pelo ressecamento da ponta,
além de protegê-la de pancadas (Sousa, 1996).

Dependendo da forma como foram obtidas, as estacas lenhosas
podem ser simples, quando constituem-se apenas de um segmento de ramo;
cruzeta, quando na parte basal apresentam um segmento do ramo na qual
estavam inseridas; e com embasamento, quando apresentam na parte basal
apenas um pequeno pedaço do ramo. As estacas com pedaços de ramos
velhos apresentam bom enraizamento, mas de cada ramo de um ano,
obtém-se apenas uma estaca, sendo, por esta razão, utilizada a estaca
simples para a propagação da videira (Gobato, 1940).
A estaquia pode ser realizada diretamente no local onde se instalará
o vinhedo no campo, exigindo maiores cuidados, ou em recipientes,
obtendo-se geralmente melhor pegamento e com custo mais baixo (Terra et
ai., 1993).
Além das estacas lenhosas também podem ser utilizadas estacas
semilenhosas, coletadas durante o período de crescimento vegetativo da
videira (Moretti & Borgo, 1985). A estaquia semilenhosa é usada para a
multiplicação rápida, quando se dispõe de pouco material vegetativo,
geralmente para a propagação de novos cultivares livres de vírus (Alley,
1980). Em programas de melhoramento, devido à escassez de material,
podem-se utilizar até mesmo estacas herbáceas apicais (Egger et ai., 1985).
As estacas semilenhosas com folha também apresentam maior
facilidade de enraizamento do que as lenhosas, principalmente em
cultivares de difícil enraizamento, como as da espécie Vitis rotundifolia
(Goode Junior & Lane, 1983 ).
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2.1.1. Fatores que afetam o enraizamento de estacas
2.1.1.1. Genótipo
As espécies e variedades do gênero Vitis utilizadas como porta
enxertos apresentam uma variação considerável na habilidade para
formação de raízes adventícias. Muitas variedades de Vitis vinifera, Vitis

riparia,

Vitis

rupestris

e

Vitis

californica

enraizam

facilmente

(Albuquerque & Albuquerque, 1981a; Robbins & Burger, 1986), enquanto
outras, como Vitis champinii, Vitis cinerea, Vitis berlandieri e seus
híbridos enraizam com mais dificuldade (Blennerhassett & Considine,
1979; Harmon, 1943; Williams & Antcliff, 1984).
As videiras muscadíneas da espécie Vitis rotundifolia também
apresentam grande dificuldade para propagação através de estacas lenhosas
(Cowart & Savage, 1944; Goode Júnior et al., 1982).
Alvarenga & Fortes (1976), observando o enraizamento de 11 porta
enxertos resistentes a filoxera no Estado de Minas Gerais, encontraram
porcentagens de enraizamento acima de 90% para 'Jales' (IAC 572), 'Teleki
8B', 'RR 101-14', 'IAC 571-6', 'Schwarzmann', 'Campinas' (IAC 766) e
'Tropical' (IAC 313). O '420 A' apresentou cerca de 80%, o 'Ripária do
Traviú' 72%, enquanto o 'Kober 5BB' e o 'Rupestris du Lot' apresentaram
as mais baixas porcentagens de enraizamento, 44 e 27%, respectivamente.
O 'RR 101-14' também foi superior ao 'Ripária do Traviú' e ao
'Kober 5BB' no trabalho realizado por Alvarenga (1976), onde o 'Teleki
8B' não enraizou quando as estacas foram levadas diretamente a campo
sem nenhum tratamento adicional.
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Terra et al. (1981) obtiveram menor enraizamento do que Alvarenga
& Fortes (1976), quando não foi utilizado nenhum tratamento. O maior
enraizamento foi verificado com o 'Ripária do Traviú' (55%), seguido pelo
'Campinas' (36%), 'Jales' (30%) e 'Kober 5BB' (30%).
Já Terra et al. (1988b) encontraram taxas de enraizamento superiores
a 88% para os porta-enxertos 'Kober 5BB', '420 A', 'Campinas', 'Ripária do
Traviú', 'Jales' e 'Tropical' na estaquia em agosto, com destaque para os
dois primeiros que atingiram mais de 96% de estacas enraizadas.
2.1.1.2. Reguladores de crescimento

Os principais reguladores utilizados para estimular o enraizamento
de estacas são as auxinas, com destaque para o ácido indolbutírico (AIB) e
o ácido naftalenoacético (ANA). O AIB é o melhor regulador de uso geral
porque não é tóxico para a maioria das plantas, mesmo em altas
concentrações, e é bastante efetivo para um grande número de espécies
(Hartmann et ai., 1990). Na videira o ANA apresenta-se, em alguns casos,
inferior ao AIB, chegando até mesmo a mostrar-se inibidor do
enraizamento (Terra et al., 1981; Pereira et al., 1971).
Entretanto, a auxina nem sempre é o componente químico limitante
do enraizamento. Também pode ocorrer uma deficiência de cofatores
endógenos do enraizamento, como sistemas enzimáticos adequados e
compostos fenólicos (Hess, 1969). A resposta ao tratamento hormonal
depende da condição fisiológica da estaca e a magnitude do fenômeno é
resultante do balanço entre as substâncias (auxinas, cofatores e inibidores)
aplicadas e as naturalmente presentes nas estacas (Tizio et al., 1963).
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Os porta-enxertos de videira, de manetra geral, parecem não
apresentar grandes dificuldades para enraizar, sendo muito pequenas as
respostas obtidas com o uso de auxinas. Harmon (1943) testando o AIB em
31 porta-enxertos, obteve aumento no enraizamento de alguns e nos outros
a resposta foi variável, o que levou o autor a concluir que não houve efeito
benéfico do uso de AIB na propagação comercial de porta-enxertos de
videira. Esse fato também foi observado por Pereira et al. (1971) com o
'Ripária do Traviú', o '420 A' e o 'Tropical', cujo tratamento das estacas
com soluções diluídas de ANA não proporcionou melhor enraizamento do
que a simples imersão em água. Posteriormente, Terra et al. (1981), num
experimento semelhante com os porta-enxertos 'Ripária do Traviú', 'Kober
5BB', 'Jales' e 'Campinas', comprovaram que a imersão da base das estacas
em água, durante 24 horas, proporcionou

enraizamento superior a

permanência das estacas em soluções de ANA e igual enraizamento em
soluções de AIB.
Leonel & Rodrigues (1993) trabalharam com o porta-enxerto 'Ripária
do Traviú' e da mesma forma que Terra et al. (1981), não observaram
diferença significativa entre a aplicação de AIB ou ANA e a testemunha,
quanto ao enraizamento das estacas. Contudo, a utilização de 2.000ppm de
AIB propiciou o maior enraizamento (88,8%), superior aos obtidos com
ANA.
Já Alvarenga (1976) obteve uma resposta positiva com os porta
enxertos 'RR 101-14', 'Ripária do Traviú' e 'Kober 5BB' através da
aplicação de AIB em pó nas

concentrações de O,1 e 0,3%, mas as

testemunhas deste experimento apresentaram porcentagens muito mais
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baixas de enraizamento do que as obtidas com os mesmos porta-enxertos
por Terra et ai. (1981), Pereira et al. (1971) e Leonel & Rodrigues (1993).
Coppola & Forlani (1985) testaram diversas concentrações de AIB
por imersão rápida, em estacas de sete porta-enxertos ('420 A', '225 Ru',
'Kober 5BB', '140 Ru', '1045 P', '17-37' e '41 B') com a extremidade
superior parafinada ou não. Em todos os cultivares o aumento da
concentração de AIB foi acompanhado pelo incremento da porcentagem de
enraizamento das estacas. Naquelas parafinadas o AIB foi mais efetivo,
sendo que a concentração de 500ppm resultou num efeito semelhante à de
2.000ppm em estacas sem parafina. Ardaiz & Ruíz (1993) também
observaram efeito benéfico da aplicação de AIB em estacas lenhosas do
cultivar Zalema.
Estas variações na resposta ao tratamento hormonal possivelmente
estão associadas ao estado fisiológico das estacas, pois Trione et al. (1963)
observaram uma variação anual na capacidade de enraizamento de estacas
dos porta-enxertos 'Kober 5BB' e 'Malbeck', tratadas com auxinas (2,4-D,
ANA e AIB) e outras substâncias. Mas apesar desta variação, o tratamento
com AIB a 25 ou 50ppm, juntamente com extrato de levedura O,1%,
promoveu o enraizamento mais regular das estacas.
O estado nutricional da planta-matriz também interfere na resposta à
aplicação de reguladores. Pearse (1943) obteve um aumento do número e
do comprimento das raízes utilizando AIB em pó na base das estacas
provenientes de plantas que cresceram em condições de deficiência
mineral, mas nenhuma resposta foi observada com estacas de plantas com
adequada ou excessiva nutrição e que apresentavam crescimento vigoroso.
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Alguns compostos fenólicos de ocorrência natural parecem estar
envolvidos no processo de formação adventícia de raízes (Hess, 1969). A
ação dos compostos fenólicos na promoção do enraizamento pode estar, em
parte, relacionada com a proteção do ácido indolacético (AIA) da
destruição pelo sistema enzimático AIA-oxidase (Hartmann et ai., 1990).
Uma série de compostos fenólicos derivados do ácido benzóico (p
hidroxibenzóico; 2,4 dihidroxibenzóico; 3,4 dihidroxibenzóico) e do ácido
cinâmico (t-cinâmico; m-cumárico; p-cumárico; 3,4 dihidroxicinâmico)
foram utilizados por Bartolini et ai. (1988) no enraizamento de estacas do
porta-enxerto '140 Ruggeri', aumentando a porcentagem e a qualidade das
raízes produzidas quando utilizados conjuntamente com 2.000ppm de AIB.
O ácido clorogênico em concentrações de 1 ou 2ppm, aplicado por
imersão lenta (24 horas) em estacas herbáceas, proporcionou um
enraizamento melhor ou semelhante à utilização de 20ppm de AIB, para os
porta-enxertos 'Kober 5BB' e '1103 P', '110 R' e 'R 2'. A utilização de doses
crescentes deste ácido foi acompanhada pelo aumento do enraizamento das
estacas, mas seu efeito benéfico foi limitado quando utilizado em mistura
com AIB (Moretti & Borgo, 1985).
O tratamento das plantas matrizes através da pulverização com
chlormequat

(CCC)

na

concentração

de

500mg/L,

aumentou

o

enraizamento das estacas do porta-enxerto '140 Ruggeri' de 17,5% na
testemunha para 50,8% e a combinação deste tratamento com a imersão da
base das estacas em água durante 24 horas proporcionou a obtenção de
83,3% de enraizamento (Fabbri et al., 1986). Este efeito benéfico também
foi confirmado por Fabbri & Lamb�rdi (1988) com o mesmo porta-enxerto,
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quanto ao enraizamento e o número de raízes emitidas por estaca, mas
quando o CCC foi combinado com a aplicação de 2000ppm de AIB por
imersão antes da estaquia, não houve diferença entre as estacas de plantas
tratadas e não tratadas.
2.1.1.3. Água
Um tratamento muito antigo, de fácil execução e que apresenta bons
resultados para estimular o enraizamento, consiste em mergulhar a base das
estacas em água durante um período de um ou dois dias (Sousa, 1996). O
efeito benéfico deste tratamento é atribuído à lixiviação, durante a imersão
em água, de substâncias inibidoras presentes na estaca (Trione et al.,
1963).
A imersão em água provoca a liberação de grande quantidade de
substâncias semelhantes a giberelinas, além da possibilidade de outros
compostos, como sais, glicídios, enzimas e fenóis, também sofrerem
difusão, o que levaria ao estabelecimento de um novo equilíbrio hormonal
endógeno, possivelmente mais favorável ao processo de enraizamento
(Bartolini et al., 1986). Estes autores encontraram substâncias semelhantes
a giberelinas na água após a imersão por 24 horas de estacas dos porta
enxertos 'Kober 5BB' e '140 Ruggeri'. A difusão dessas substâncias foi
acelerada pela centrifugação das estacas, sendo que este procedimento e a
imersão em água, aumentaram o enraizamento de ambos os cultivares.
O comportamento dos cultivares Malbeck e Kober 5BB, que são
considerados de fácil e difícil enraizamento, respectivamente, foi
diferenciado quanto a imersão em água. Enquanto 24 horas de imersão
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foram suficientes para o porta-enxerto 'Malbeck', para o 'Kober 5BB' a
imersão por 72 horas foi o melhor tratamento, proporcionando a obtenção
de 100% de enraizamento e brotação (Trione et al., 1963).
A simples imersão em água por um período de 24 horas possibilitou
enraizamento semelhante ao obtido com o ANA para os porta-enxertos
'Ripária do Traviú', '420 A' e 'Tropical', e superior à testemunha seca
(Pereira et al., 1971). Resultados semelhantes foram obtidos por Terra et
al. (1981) com os porta-enxertos 'Ripária do Traviú', 'Kober 5BB', 'Jales' e
'Campinas' em relação a aplicação de AIB e ANA.
O pegamento de estacas do porta-enxerto 'Criolla Negra', tratadas
com imersão em água por períodos de 12 até 48 horas, foi superior a 90%,
enquanto na testemunha seca houve apenas 71% de pegamento (Bautista et
al., 1981). Trabalhando com o mesmo cultivar, Bautista & Vargas (1984)
verificaram que a imersão muito prolongada afetou negativamente o
pegamento e crescimento do sistema radicular e brotações. A imersão foi
benéfica até o período de 36 horas, a partir do qual passou a aumentar a
mortalidade e reduzir o acúmulo de matéria seca. Este efeito resultou
possivelmente da lixiviação de substâncias da estaca, provocando uma
redução em suas reservas, desincronização entre brotação e enraizamento e
problemas fitopatológicos.
Para o porta-enxerto '140 Ruggeri', a imersão das estacas em água
por 24 horas promoveu um aumento significativo no enraizamento,
passando de 17,5% para 55%, e no número de raízes emitidas por estaca,
aumentando de 1,62 para 2,16, em relação à testemunha seca. Este
tratamento quando combinado com a aplicação de CCC nas plantas
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matrizes resultou em 83,3% de estacas enraizadas, contra 50,8% quando se
utilizou apenas o CCC (Fabbri et al., 1986).
2.1.1.4. Tipo de estaca

As estacas utilizadas para a propagação de porta-enxertos são
normalmente coletadas durante o período de repouso da videira, quando as
plantas estão sem folhas e com ramos bem amadurecidos (Alley, 1980).
Este tipo de estaca lenhosa apresenta bons resultados de enraizamento para
a maioria dos porta-enxertos utilizados comercialmente (Sousa, 1996).
Entretanto, na propagação de cultivares de videiras muscadíneas
(Vitis rotundifolia) as estacas lenhosas apresentam grande dificuldade de

enraizamento, mesmo com a utilização de reguladores de crescimento
(Harmon, 1943; Cowart & Savage, 1944). Goode Junior et al. (1982)
obtiveram apenas 2% de enraizamento para o cultivar Cowart e l 0% para o
Hunt utilizando diversos tratamentos, o que levou os autores a não
recomendar esse tipo de estaca para a propagação de cultivares de videiras
muscadíneas. Mais recentemente, Castro et al. (1994) trabalhando com o
cultivar Dixie, estimularam o enraizamento de estacas lenhosas medianas e
basais através do tratamento com baixa temperatura (4º C) durante 24 horas
ou imersão por mesmo período em solução com 1O ou 20mL/L de
Exuberone.
A dificuldade de propagação através de estacas lenhosas pode ser
superada com a utilização de estacas semilenhosas com folhas mantidas em
câmara de nebulização. Sharpe (1954), utilizando esta técnica, chegou a
obter l 00% de enraizamento com os cultivares Scuppernong, Thomas e
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Hunt, 90% com o Wallace, 60% com o Yuga e 53% com o Tarheel. Goode
Junior & Lane (1983), num trabalho mais recente com o cultivar Cowart,
também obtiveram bons resultados utilizando estacas semilenhosas,
alcançando até 90% de enraizamento.
A presença da folha nas estacas é muito importante pois, juntamente
com as gemas, constituem fontes de auxina que, após a produção, é
translocada para a base das estacas (Hartmann et al., 1990). A contribuição
das folhas no processo de enraizamento também é explicada pela
continuação do processo de fotossíntese que leva à produção de
carboidratos e sua acumulação na base das estacas (Reuveni & Raviv,
1981).
A estaquia semilenhosa é utilizada para a multiplicação rápida
quando se dispõe de pouco material vegetativo, geralmente para a
propagação de novos cultivares livres de vírus (Alley, 1980), podendo,
nestes casos, também utilizar a estaquia herbácea, através de ápices
vegetativos (Egger et al., 1985).
Warmund et al. (1986), avaliando a propagação do cultivar Vidal
Blanc através de estacas lenhosas e semilenhosas, observaram um melhor
desenvolvimento do sistema radicular e brotações com as estacas lenhosas,
mas a sobrevivência e crescimento posterior a campo foi semelhante.
Também foi

demonstrado

que

os

tecidos originados

de estacas

semilenhosas foram mais resistentes às injúrias provocadas pelo frio.

14

2.1.1.5. Época de estaquia

A época do ano em que é realizada a estaquia, também é fator
importante para o enraizamento dos porta-enxertos. O efeito da época de
estaquia está relacionado com a condição fisiológica da planta matriz e a
lignificação dos ramos no momento de sua coleta (Hartmann et al., 1990),
sendo freqüentemente observadas diferenças anuais no enraizamento
devido a variações nestas características de um ano para outro (Trione et
al., 1963).
Ribas & Conagin (1957) encontraram, em seus estudos, o período de
junho até agosto como a melhor época para a estaquia lenhosa de diversos
porta-enxertos no Estado de São Paulo, ressaltando que o plantio precoce é
preferível em relação ao tardio.
Alvarenga & Fortes (1976) obtiveram uma baixa porcentagem de
enraizamento para o 'Kober 5BB' em Minas Gerais, atribuindo tal fato à
época de plantio (agosto), que foi considerada inadequada para o
enraizamento. Resultados também baixos de enraizamento foram obtidos
por Alvarenga (1976) em Minas Gerais com os porta-enxertos 'RR 101-14',
'Ripária do Traviú', 'Kober 5BB' e 'Teleki 8B' plantados no mês de agosto.
Entretanto, Terra et ai. (1988b) obtiveram os melhores resultados de
enraizamento e desenvolvimento inicial, para 6 porta-enxertos, com o
plantio das estacas no mês de agosto em São Paulo, enquanto as menores
médias foram obtidas com o plantio em maio.
Bartolini et ai. (1986) analisando a água após a imersão por 24 horas
de estacas dos porta-enxertos 'Kober 5BB' e '140 Ruggeri', coletadas ao
longo do ano, verificaram que, quando a presença de substâncias
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semelhantes a giberelinas na água foi máxima e a presença de substâncias
semelhantes a auxinas diminuiu, o enraizamento de ambos cultivares foi
mínimo, o que ocorreu nos meses de inverno. Mas o enraizamento das
estacas aumentou gradativamente da primavera para o verão, coincidindo
com o decréscimo das giberelinas e o reaparecimento das auxinas.
Leonel & Rodrigues (1993) comparando 3 épocas de estaquia
(janeiro, abril e julho) para o porta-enxerto 'Ripária do Traviú', obtiveram
os melhores resultados de enraizamento com a coleta das estacas no mês de
julho.

2.1.1.6. Substrato
O substrato utilizado para estaquia deve permitir uma boa aeração e
não ser sujeito a encharcamento, mas ao mesmo tempo deve reter a
umidade necessária para o crescimento das raízes, evitando regas muito
freqüentes. O substrato também deve ter a acidez corrigida e ser
equilibrado nutricionalmente, além de estar lívre de pragas e doenças, o
que é obtido através de sua fumigação com produtos específicos (Hartmann
et al., 1990).
Dificilmente um único material satisfaz todas as condições
necessárias para um adequado substrato, por isso é comum a mistura de
materiais para alcançar este objetivo. Um substrato de fácil confecção para
a estaquia lenhosa em recipientes, pode ser obtido através da mistura de
terra com adubo orgânico de diversas fontes. O substrato leve é preferível
pela sua característica favorável ao enraizamento e facilidade de manuseio
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e transporte, mas não deve ser excessivamente solto para não desfazer o
torrão durante o plantio (Terra et al., 1993).
A utilização apenas de areia foi considerada inadequada como
substrato para o enraizamento de diversos porta-enxertos através da
estaquia semilenhosa por Egger et ai. (1985), que encontraram os melhores
resultados com substratos orgânicos. Terra et al. (1988b) trabalhando com
estacas lenhosas de 6 porta-enxertos, também verificaram menor
enraizamento e desenvolvimento das plantas em substrato areia e os
melhores resultados com o substrato terra.
O enraizamento de estacas lenhosas das espécies V. berlandieri e V.
cinerea, consideradas de propagação difícil, foi obtido por Williams &
Antcliff (1984), em solução nutritiva com aeração forçada, após tratamento
das estacas com 2.000ppm de AIB e permanência em leito aquecido (25ºC)
por 4 a 5 semanas. Após abundante enraizamento na solução nutritiva, as
plantas foram transferidas para recipientes com uma mistura de perlita e
vermiculita e após 8 semanas, com as raízes já lignificadas, foram
finalmente transferidas para recipientes com um substrato formado por
areia (50%), turfa (20%), perlita (15%), isolita (10%) e argila (5%).
Ardaiz & Ruíz (1993), estudando a influência de quatro substratos
(vermiculita, sepiolita, perlita e lã de rocha) sobre o enraizamento de Vitis
vinifera 'Zalema', obtiveram o maior número de raízes por estaca e o maior
comprimento das raízes com vermiculita e sepiolita (hidrosilicato de
magnésio).
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2.1.1. 7. Estratificação

A estratificação de estacas é utilizada em regiões de clima
temperado, onde a videira passa por um período de repouso, com a
finalidade de esperar a época adequada para a estaquia e durante este
período superar a dormência e aumentar o pegamento das estacas.
Durante o processo de estratificação de estacas, o conteúdo de
substâncias inibidoras diminui e a atividade auxínica aumenta. Tizio et al.
(1963) estudaram este processo nos cultivares Kober 5BB, Malbeck e
Rupestris du Lot, através de bioensaios de germinação e crescimento de
coleóptiles de trigo, com extratos das estacas destes porta-enxertos. Os
autores verificaram que a emissão de raízes ocorreu quase exclusivamente
na região dos nós portadores de gemas ou sobre os calos formados na base
das estacas. Este comportamento foi correlacionado com a capacidade de
produção de auxinas pelas gemas durante a estratificação, bem como com a
diminuição dos inibidores. O conteúdo mais elevado de inibidores nos
entrenós parece ser responsável pela ausência de raízes nesta região das
estacas. A formação de raízes na base das estacas indica que as auxinas
não são destruídas nos entrenós durante o seu movimento polar
descendente, mas são inibidas de atuar neste local.
A estratificação de estacas do porta-enxerto Vitis champini 'Ramsey',
em areia, em temperaturas de 15 a 20 º C ou em sacos plásticos a 4 º C,
proporciou índices de sobrevivência superiores aos obtidos pela estaquia
direta a campo, sendo que a posição horizontal foi mais favorável do que a
estratificação vertical ou invertida. Com a estratificação horizontal em
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areia foi possível obter 99,3% de estacas enraizadas a campo
(Blennerhassett & Considine, 1979).
A estratificação em areia na temperatura ambiente, de estacas do
porta-enxerto 'Criolla Negra', por períodos de 7 a 28 dias, proporcionou
resultados de pegamento inferiores aos obtidos na testemunha não
estratificada. Bautista et al. (1981) atribuiram este fato a problemas
fitossanitários, pelo ambiente de estratificação ser úmido, escuro e com
temperatura alta (24 a 26ºC), além de danos causados às brotações e
primórdios radiculares durante o transplante.
A utilização de outros ambientes de estratificação, incluindo baixas
temperaturas (5 ºC), também não foi favorável para o cultivar 'Criolla
Negra', evidenciando que nas condições tropicais onde foi realizado este
experimento (9º48' latitude norte), a videira parece não entrar em
dormência, sendo que a inibição das gemas laterais deve-se apenas a
dominância apical, além deste cultivar apresentar fácil enraizamento,
obtendo-se em condições naturais até 100% de estacas enraizadas (Bautista
& Vargas, 1984).
2.2. Enxertia da videira
Após a disseminação da filoxera por toda a área vitícola mundial, o
único meio eficiente de se propagar a videira foi através da enxertia, que
consiste na união do cultivar produtor de frutos para mesa ou para vinho,
sobre porta-enxertos resistentes ou imunes à filoxera e também aos
nematóides, que passam a constituir, juntos, um único indíviduo vegetal
(Sousa, 1996).
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Além de ser utilizada para a formação de novas mudas, a enxertia
também pode servir para a substituição da copa em vinhedos já formados.
Neste caso a enxertia em T lenhoso tem apresentado excelentes resultados
em diversas situações na Argentina. A técnica consiste na enxertia de uma
gema, sob a casca de plantas adultas, semelhante à borbulhia, mas
realizada com gemas retiradas de ramos lenhosos já amadurecidos. A
enxertia é realizada durante o período de crescimento vegetativo, quando a
casca solta-se facilmente. Para obter as gemas nesta época é preciso coletá
las durante a poda de inverno e armazená-las em câmara fria. Logo após a
realização dos enxertos (2 a 6 por planta, de acordo com o vigor e
desenvolvimento da mesma) elimina-se a copa antiga da planta (Gargiulo,
1976).
Existem diversas formas de propagar a videira através da enxertia,
com variações na época de execução, local de realização e processo
utilizado. Os métodos mais usuais são a enxertia lenhosa, realizada durante
o inverno no campo ou em galpões, e a enxertia verde, realizada durante o
período de crescimento vegetativo das plantas (Alley, 1980; Sousa, 1996;
Winkler et al., 1974).
2.2.1. Enxertia a campo
Na formação de mudas diretamente a campo, os porta-enxertos
podem ser obtidos pela estaquia no local definitivo do vinhedo ou pelo seu
crescimento em recipientes e posterior plantio a campo (Terra et al., 1993).
A estaquia direta a campo é realizada nos meses de junho ou julho
em covas previamente preparadas, onde colocam-se duas estacas de porta-
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enxertos em cada cova, sendo enterradas até 2/3 do seu comprimento.
Imediatamente após o plantio, as estacas devem ser regadas e cobertas com
um monte de terra para evitar o seu ressecamento. Em cada cova coloca-se
um tutor onde são amarradas as brotações para que cresçam retas. Também
é necessário plantar cerca de 30% a mais de porta-enxertos em recipientes,
para posterior reposição de eventuais falhas (Kuhn et ai., 1984; Sousa,
1996).
Como o plantio das estacas dos porta-enxertos diretamente no campo
exige maior cuidado e alguns cultivares apresentam dificuldade no
enraizamento direto a campo,

todos os porta-enxertos podem ser

enraizados em recipientes e levados posteriormente para o local definitivo.
Como prática usual, sacos plásticos são preenchidos com um substrato que,
normalmente, é formado por terra de subsolo e adubo orgânico. Desta
forma o pegamento é maior. O plantio das estacas nos recipientes também
é realizado nos meses de inverno, devendo-se preparar 10% a mais da
quantidade desejada para selecionar as melhores plantas e evitar faltas no
plantio. Nos meses de outubro a dezembro, os porta-enxertos enraizados
são levados a campo e o. saco plástico é retirado de forma a não
desmanchar o torrão com a muda (Terra et ai., 1993).
Com os porta-enxertos no campo, deve-se zelar pelo seu bom
crescimento para que atinjam o desenvolvimento necessário para realizar a
enxertia. Por isso é importante que se realize o controle de formigas
cortadeiras, o tutoramento das plantas, a construção da bacia para
armazenar água da irrigação ou da chuva, a cobertura morta para conservar
a umidade do solo e o controle de plantas daninhas (Terra et al., 1993).
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2.2.1.1. Enxertia de inverno

A enxertia de campo no inverno é o processo mais utilizado para a
formação dos vinhedos no Brasil (Sousa, 1996).
Estf},---forma de enxertia proporciona a obtenção de plantas mais
vigorosas e produtivas do que aquelas obtidas do plantio de mudas
enxertadas. Ribas & Fraga Junior (1960) verificaram que o cultivar
Niagara Rosada enxertada no campo sobre estacas enraizadas e não
enraizadas do porta-enxerto 'RR 101-14', produziu em média 47 e 33%,
respectivamente, a mais do que o plantio de mudas já enxertadas, sendo
observadas quatro produções comerciais obtidas após o terceiro ano do
plantio. A maior porcentagem de falhas (42,5%) ocorreu com o plantio de
mudas enxertadas, sendo de apenas 7,5 e 3,5% as falhas com o plantio de
estacas enraizadas e não enraizadas, respectivamente. Observou-se também
que as plantas enxertadas sobre estacas enraizadas foram sempre as mais
vigorosas, resultando em maior produtividade.
O processo mais utilizado para enxertia é a garfagem de topo em
,/

fenda cheia ( Albuquerque & Albuquerque, 1981b ), também denominada de
garfagem simples (Kuhn et al., 1984), podendo também ser utilizada a
garfagem de fenda dupla ou inglesa (Peruzzo & Dai Bó, 1992).
Para realizar a garfagem em fenda cheia, inicialmente faz-se uma
limpeza em tomo do porta-enxerto para facilitar a operação de enxertia. A
seguir escolhe-se no caule do porta-enxerto uma parte lisa e reta,
preferencialmente a uma altura de 10 a 15cm acima do solo. Neste local
faz-se um corte horizontal, eliminando-se a copa. Após, é feita uma fenda
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com o canivete de enxertia de aproximadamente 2 a 4cm, onde será
introduzido o garfo da videira que se deseja enxertar (Kuhn et al., 1984).
Para o preparo do garfo, toma-se urna estaca do cultivar copa, de
diâmetro semelhante ao do porta-enxerto, com 2 gemas, e inicia-se o corte
a aproximadamente 0,5cm da gema inferior, em ambos os lados, de
maneira a forrnar urna cunha. O comprimento desta deverá ser semelhante à
profundidade da fenda feita no porta-enxerto, sendo o preparo do garfo
feito com cortes rápidos e firmes, de maneira a ficarem bem lisos. É
importante que o garfo seja imediatamente encaixado na fenda do porta
enxerto, assim que preparado, de tal maneira que as regiões da casca do
porta-enxerto e do garfo estejam em contato direto, em pelo menos um dos
lados. A seguir, amarra-se o enxerto com firmeza, não deixando os cortes
expostos (Kuhn et al., 1984).
Após a enxertia cobre-se o enxerto com terra, mas é muito
importante a remoção da terra após a emissão da brotação do garfo, para
evitar o franqueamento, ou seja, enraizamento do enxerto. Em caso de que
isso ocorra, as raízes devem ser cortadas com uma tesoura de poda (Kuhn
et al., 1984).
Para amarrar o enxerto pode-se utilizar fita plástica, que forma urna
câmara úrnida no local da enxertia, preservando-a da desidratação
(Albuquerque & Albuquerque, 1981 b). Mas a fita plástica pode trazer
problemas no pegamento da enxertia, pois este material pode restringir a
aeração necessária para a f orrnação do calo, responsável pela união dos
tecidos, já que a rápida divisão celular e o crescimento destes tecidos são
acompanhados de maior respiração e exigência em oxigênio (Hartrnann et
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al., 1990). A cobertura dos enxertos de 'Niagara Rosada' sobre 'Rupestris
du Lot' com plástico prejudicou o pegamento resultando no pior tratamento
obtido por Sampaio (1978) com apenas 6,6% dos enxertos vingados. O uso
de mastique também foi inferior ao tratamento onde o enxerto foi amarrado
com barbante e coberto com terra, que resultou em 78% de pegamento.
Entretanto, a cobertura do enxerto com solo tem reflexos diretos no
aumento da mão-de-obra e na qualidade fitossanitária da muda. O aumento
da mão-de-obra e, conseqüentemente, do custo da muda advém da
necessidade de cobertura total do enxerto com o solo, bem como de repetir
esta operação várias vezes em virtude da necessidade de descobrir o porta
enxerto para desbrotá-lo durante o tempo de cicatrização da enxertia. A
qualidade fitossanitária da muda pode ser comprometida pela penetração
de patógenos no local da enxertia, principalmente por fungos do gênero

Fusarium (Peruzzo & Dal Bó, 1992).
Uma alternativa interessante para este problema é o uso de Parafilm
M, um material plástico de características flexíveis e que permite a
retenção da umidade no local coberto. Este material substitui a cobertura
com solo possibilitando um bom pegamento e a redução da mão-de-obra
nas atividades posteriores à enxertia (Peruzzo & Dal Bó, 1992).
Para evitar a cobertura do enxerto com terra, também pode-se
realizar a enxertia alta, nas brotações do porta-enxerto. Neste processo
realiza-se a enxertia em dois ou três ramos vigorosos do porta-enxerto,
deixando os restantes para evitar uma saída excessiva de seiva pelos ramos
enxertados, o que resultaria em baixo índice de pegamento. Quando a
brotação do garfo estiver com cerca de 40cm de comprimento eliminam-se
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os ramos do porta-enxerto (Albuquerque & Albuquerque, 1981b; Terra et
al., 1993).
2.2.1.2. Enxertia de verão

A enxertia de campo por garfagem no mverno, como visto
anteriormente, é a prática mais utilizada para a formação de mudas de
videira no Brasil. Através deste processo, geralmente obtém-se uma boa
porcentagem de pegamento, porém é comum ocorrerem falhas, havendo a
necessidade de novas enxertias no inverno seguinte para completar o
vinhedo (Camargo, 1992)..
Para uma reposição mais rápida das falhas da enxertia de inverno é
recomendada a enxertia verde durante a primavera, permitindo que se
complete o vinhedo ainda no primeiro ciclo vegetativo. Mas a enxertia
verde também pode ser utilizada como método principal para a formação
do vinhedo (Camargo, 1992; Sousa, 1996).
A época da enxertia depende do desenvolvimento do porta-enxerto,
mas normalmente é realizada nos meses de novembro a janeiro. Dentro
deste período, quanto mais cedo for realizada a enxertia melhor, pois,
assim as brotações terão mais tempo para crescer, reduzindo os problemas
de maturação, especialmente em anos com geadas no outono (Alvarenga,
1984; Camargo, 1992).
Os métodos utilizados para a enxertia de verão são a garfagem
simples (Camargo, 1992), a borbulhia em T invertido e a borbulhia em
placa embutida (Alvarenga et al., 1977).
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A enxertia de verão, pelo método da borbulhia, apresenta as
seguintes vantagens em relação à enxertia por garfagem de inverno: método
simples e que exige pouca experiência do enxertador, elevada porcentagem
de pegamento, obtenção das mudas com 10 a 12 meses ·a partir da estaca
não enraizada e enxertia alta que não permite o franqueamento da planta
(Alvarenga, 1984).
O método da borbulhia em placa embutida possibilitou a obtenção de
93,7% de pegamento de enxertos de 'Niagara Rosada' sobre 8 porta
enxertos, superior ao obtido com a borbulhia em T invertido (82,5%), mas
ambos os tipos de borbulhia foram melhores do que a garfagem de topo em
fenda cheia, onde ocorreu apenas 30,6% de pegamento. Neste trabalho as
mudas foram obtidas com pouco menos de 11 meses (Alvarenga et al.,
1977).
Camargo (1992) afirmou que a porcentagem de pegamento da
enxertia verde por garfagem é superior a 95%, sendo realizada através da
seguinte técnica: selecionam-se dois ramos no início da brotação do porta
enxerto, conduzindo-os adequadamente através de amarrações períodicas
ao tutor; os garfos, sem folhas, devem ser coletados no dia da enxertia,
utilizando-se de quatro a seis gemas da parte mediana do ramo, sendo
acondicionados em sacos plásticos contendo jornal úmido, para evitar a
desidratação; a enxertia pode ser realizada a partir do quarto ou quinto
entrenó, contado da extremidade para a base da brotação do porta-enxerto;
todas as gemas do porta-enxerto devem ser eliminadas, contudo, as folhas
devem permanecer; após a enxertia do garfo com duas gemas, deve-se
proteger o enxerto com plástico fino, vedando totalmente a superfície
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desde a região de enxertia até o ápice, ficando descobertas apenas as suas
gemas;

as

brotações

do

porta-enxerto

devem

ser

eliminadas

periodicamente; após a brotação do enxerto, devem ser iniciados os
tratamentos fitossanitários e efetuadas as amarrações no tutor; cerca de
dois meses após a enxertia, deve-se afrouxar a fita plástica para evitar o
estrangulamento sem, contudo, retirá-la, para evitar o ressecamento do calo
de cicatrização; a fita poderá ser retirada aproximadamente um mês após a
operação anterior.
Na enxertia por borbulhia em placa embutida, o porta-enxerto recebe
um corte oblíquo para baixo, fazendo um ângulo de 45 ° com o seu eixo
longitudinal. Aproximadamente 3cm acima deste, faz-se o segundo corte,
formando um ângulo agudo com o primeiro, até encontrá-lo, removendo-se
o pedaço do caule. Faz-se a mesma operação na haste que contém as
borbulhas, obtendo-se perfeita coincidência da borbulha com a incisão do
porta-enxerto e amarra-se com fita plástica, deixando-se a gema
descoberta. Decorridos 20 dias da enxertia, efetua-se a decapitação do
porta-enxerto (Alvarenga, 1984).
2.2.2. Enxertia de mesa
Os métodos tradicionais de enxertia a campo, muitas vezes
apresentam falhas na enxertia resultando em desuniformidade inicial, além
da demora na formação de vinhedo, que atrasa o retorno do capital
�nvestido. Por isso, em muitos países utiliza-se a enxertia de mesa (Piccoli,
1989).
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Através da enxertia de mesa é possível obter a muda no final da
primavera ou início do verão e formar o vinhedo ainda no mesmo ano. Para
realizar a enxertia de mesa foram desenvolvidas máquinas especiais, sendo
creditado a H. E. Jacob a invenção da primeira máquina na Califórnia em
1936, sendo posteriormente patenteada outra máquina na Áustria, por
Albert Hengel. Esta máquina produz uma série de cortes que servem de
encaixe para a enxertia. Mais recentemente, uma máquina alemã com o
corte em ômega vem sendo largamente utilizada na Europa, devido ao seu
alto rendimento (Alley, 1980).
A enxertia de mesa também pode ser realizada manualmente através
do corte em dupla fenda ou inglês complicado (Silva et al., 1986� Sousa,
1996) ou pela garfagem de topo em fenda cheia (Shimoya et al., 1971).
Para a enxertia manual, as estacas dos porta-enxertos devem ter
diâmetro entre 0,6 a 1,5cm e 3 a 5 gemas, com comprimento entre 25 a
30cm. Todas as gemas da estaca são retiradas, com exceção da basal, e
logo abaixo desta gema não cegada faz-se um corte perpendicularmente à
base. Na extremidade superior do porta-enxerto se efetua o corte conforme
o tipo de enxertia. O garfo, com uma gema da variedade copa, é preparado
com um corte perpendicular a cerca de 1,5cm acima da gema e na parte
inferior é feito o encaixe combinando com aquele do porta-enxerto. Unem
se as partes e amarra-se com barbante para dar firmeza entre as partes
unidas (Piccoli, 1989).
Para aumentar a porcentagem de pegamento pode-se tratar as estacas
enxertadas com AIB. Silva

et ai. (1986) trabalhando com estacas dos

porta-enxertos 'SO4', 'Rupestris du Lot' e 'RR 101-14' enxertadas com o
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cultivar Merlot obtiveram aumentos significativos na pega da enxertia, na
porcentagem de estacas enraizadas e no número e comprimento de raízes
com o tratamento por imersão rápida da base em solução de AIB. A
concentração ideal do regulador variou entre os porta-enxertos, atingindo
os maiores valores de pega com 1.250, 2.470 e 4.000ppm de AIB para os
porta-enxertos 'RR 101-14', 'SO4' e 'Rupestris du Lot', respectivamente.
Para estimular a cicatrização e o pegamento, as estacas enxertadas
são levadas para uma "câmara de forçagem", onde a temperatura e a
umidade são controladas. A temperatura deve ser mantida entre 25 a 30º C
e a umidade do ar entre 80 a 90% para facilitar a cicatrização da enxertia.
As estacas enxertadas podem ser colocadas em pé dentro de caixas
plásticas ou de madeira, preenchidas com um substrato formado
preferencialmente por pó de xaxim, serragem ou carvão vegetal em pó.
Nestas condições, a brotação do enxerto ocorre aproximadamente 1O dias
após a enxertia e com cerca de 30 dias as mudas já podem ser retiradas da
câmara. Para aumentar a sobrevivência das mudas, deve ser realizada uma
aclimatação gradual, inicialmente aumentando o número de horas de
exposição à luz solar na primeira semana e em seguida transferindo as
mudas para recipientes individuais, onde elas permanecem pelo menos 20
dias, até que estejam suficientemente desenvolvidas para serem levadas
para o v1Ve1ro ou para o local definitivo (Sousa, 1996; Peruzzo, 1995;
Piccoli, 1989).
Bindra et al. (1974), testando temperaturas de 12, 20 e 26ºC para a
união de várias combinações de enxertos, verificaram que a temperatura
mais alta foi a mais favorável. Os autores também verificaram que o
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melhor substrato para a estratificação das estacas enxertadas foi solo com
0,9% de matéria orgânica, superior à areia e à serragem.
A cobertura da região enxertada com substrato durante a
estratificação foi considerada desnecessária por Romberger et al. (1979),
que testaram doze combinações entre enxertos e porta-enxertos. Neste caso
o enxerto foi protegido com cera e o substrato utilizado foi uma mistura de
turfa, vermiculita e areia para revestir o porta-enxerto e serragem seca para
revestir o local de enxertia.
O período de estratificação é importante p01s a emergência das
raízes adventícias ocorre com cerca de 22 a 30 dias de idade, havendo uma
relação perfeita entre o desenvolvimento das raízes adventícias nas estacas
com o fenômeno de soldadura do enxerto (Shimoya et al., 1971).
2.3. Micropropagação da videira

A micropropagação de videiras consiste basicamente no processo de
enraizamento de brotações axilares ou adventícias multiplicadas in vitro,
para a regeneração de plantas inteiras. Este processo possibilita a rápida
multiplicação de plantas, a obtenção de plantas-matrizes livres de vírus, a
propagação de híbridos e a preservação de germoplasmas de interesse
(Krul & Mowbray, 1984).
Para a videira, a micropropagação baseia-se em dois métodos
principais. O mais utilizado segue o procedimento tradicional, descrito por
Murashige (1974), com três fases distintas: o estabelecimento das culturas
assépticas, a multiplicação e o enraizamento das brotações. O outro método
baseia-se na produção adventícia de brotações, originárias de estruturas
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semelhantes a folhas,

obtidas a partir de ápices meristemáticos

fragmentados (Barlass & Skene, 1978; Barlass & Skene, 1980a; Barlass &
Skene, 1980b; Barlass et al., 1981; Skene & Barlass, 1980; Skene &
Barlass, 1983).
Através das técnicas de cultura de meristemas e de ápices
fragmentados, em conjunto com a termoterapia, foi possível a obtenção de
clones livres de vírus, que dificilmente eram eliminados apenas com o
tratamento térmico (Barlass et al., 1982; Koruza & Jelaska, 1993). Estas
técnicas também aumentaram a eficiência da limpeza viral, atingindo-se,
em casos como o do trabalho de Barlass (1987), 100% de plantas sadias
indexadas para os vírus do intumescimento dos ramos ( corky bark) e das
caneluras do tronco (stem pitting).
O isolamento de expiantes tão pequenos como os ápices e os
meristemas, também permite o estabelecimento de culturas com baixíssimo
índice de perdas por contaminação e possibilita a eliminação de outros
patógenos, como viróides, organismos semelhantes a micoplasmas e
bactérias (Barlass, 1987).
A cultura de ápices fragmentados de videira foi inicialmente descrita
por Barlass & Skene ( 1978), para o cultivar Cabernet Sauvignon. Os
autores obtiveram estruturas semelhantes a folhas a partir de fragmentos do
ápice meristemático, retirado com 2 a 3 primórdios foliares e cerca de 1mm
de comprimento. Nestas estruturas houve a proliferação de uma grande
quantidade de brotações.
Posteriormente, Barlass & Skene (1980a) apnmoraram a técnica
através do cultivo individual dos fragmentos em gotas de meio líquido,

31

com aproximadamente 0,05ml, sendo adicionados progressivamente
volumes maiores de meio de cultura, até a transferência para o meio sólido,
após 14 dias.
Estudos anatômicos revelaram que aquelas estruturas semelhantes a
folhas foram regeneradas diretamente das células dos primórdios foliares,
sem a formação de calos (Barlass & Skene, 1980a) e a formação de gemas
a partir destas folhas teve origem adventícia (Barlass et al., 1981).
Este método apresentou-se promissor para a multiplicação de
videiras em larga escala, pois obtiveram-se aproximadamente 8.000 plantas
em 4 meses, a partir de apenas um ápice (Barlass & Skene, 1978), já sendo
testada em diversos cultivares (Skene & Barlass, 1980), além de
possibilitar a limpeza de vírus, quando em conjunto com a termoterapia
(Barlass, 1987; Barlass et al., 1982).
A micropropagação também tornou-se uma alternativa viável, para a
multiplicação de videiras muscadíneas. Os cultivares da espécie Vitis
rotundifolia apresentam grande interesse para o melhoramento de plantas,
principalmente para a transferência de genes de resistência à pragas e
doenças. Entretanto, sua propagação através de estacas lenhosas é muito
difícil, mesmo com a aplicação exógena de auxina (Goode Junior et al.,
1982). Mas com a micropropagação, já foi possível realizar a multiplicação
de diversos cultivares, tais como, Carlos, Dixie, Fry, Jumbo, Magnolia,
Noble, Regale, Sterling, Summit, Tarheel, Triumph e Welder (Gray &
Benton, 1990; Gray & Fisher, 1985; Lee & Wetzstein, 1990; Robacker &
Chang, 1992; Sudarsono & Goldy, 1991; Thies & Graves Junior, 1992;
Wetzstein & Myers, 1994).
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2.3.1. Fonte de expiantes

Para a micropropagação de videira, duas fontes básicas de expiantes
são utilizadas: brotações obtidas de estacas ou coletadas diretamente do
campo durante o período de crescimento (Krul & Mowbray, 1984).
A utilização de matrizes a campo não se apresenta adequada, pois
perde-se grande parte dos expiantes por necrose, em poucos dias após o
isolamento (Fanizza et ai., 1984). Isto ocorre devido ao elevado conteúdo
de substâncias fenólicas presentes nos ramos, que oxidam in vitro,
causando a morte dos expiantes. Expiantes retirados de ramos localizados
em regiões sombreadas da planta apresentam maior sobrevivência do que
os retirados de ramos a pleno sol, já que a síntese de compostos fenólicos
aumenta com a intensidade luminosa (Yu & Meredith, 1986).
Os expiantes provenientes do campo também são mais difíceis de
serem desinfestados, resultando sempre em maior perda de material por
contaminação em relação aos obtidos de ambientes protegidos (Reustle et
ai., 1988).
Um método para a obtenção de brotações a partir de estacas lenhosas
foi descrito por Goussard (1981 ), e baseia-se na coleta de estacas com
40cm de comprimento durante o inverno, tratamento com captan (2%) e
armazenamento em sacos plásticos a 2 ou 3° C. Quando há necessidade de
expiantes, retiram-se as estacas da câmara fria e cortam-se as mesmas em
segmentos de 12 a 15cm, com 3 gemas, colocando-as para brotar em
recipientes com 80ml de água, a uma temperatura ambiente de 28 a 30º C e
com iluminação constante. Outros métodos semelhantes também foram
utilizados, armazenando-se as estacas em sacos plásticos em temperaturas
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de 4 a 7 º C e promovendo a brotação de estacas com apenas uma gema em
água, nas mesmas condições de incubação das culturas micropropagadas
(Chée & Pool, 1983; Dalal et al., 1992; Mullins et al., 1979).
Este procedimento possibilita a obtenção de grande quantidade de
material vegetal homogêneo numa pequena área, durante o ano todo,
conforme observado por Passos (1991) que realizou uma série de estudos
com diversas substâncias adicionadas ao substrato da estaca, tais como 6benzilaminopurina,

cianamida

hidrogenada,

calciocianamida,

ácido

giberélico e ácido naftalenoacético, chegando à conclusão de que estes
produtos não proporcionaram a obtenção de melhores resultados de
brotação, do que apenas a utilização de água. Entretanto, para uma
brotação rápida e homogênea, recomenda-se a utilização de estacas
estocadas a frio e com área transversal média de 59,5mm2 ou 1,2cm de
diâmetro.
A partir das brotações retiram-se os expiantes que normalmente são
segmentos nodais (Gribaudo & Fronda, 1991), ápices meristemáticos (Yu
& Meredith, 1986) ou meristemas (Passos et al., 1985).
Os segmentos nodais constituem-se de micro-estacas com apenas 1
gema lateral mais uma pequena porção dos tecidos adjacentes do caule e
pecíolo, variando de 0,8 a 2,5cm de comprimento (Gribaudo & Fronda,
1991; Martinez & Tizio, 1989; Mullins et al., 1979).
Os ápices meristemáticos são retirados da extremidade apical das
brotações com cerca de 2 a 4 primórdios foliares e 0,5 a 1,5mm de
comprimento (Botti et al., 1993; Chée & Pool, 1982; Goussard, 1981),
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sendo cortados em pedaços menores, quando realizada a cultura de ápices
fragmentados (Barlass & Skene, 1978).
Os meristemas também são retirados da extremidade das brotações,
mas possuem um tamanho menor do que os ápices, atingindo no máximo
0,5mm de comprimento (Troncoso et al., 1988; Novák & Juvová, 1983)
com 1 ou 2 primórdios foliares (Passos et al., 1985). Meristemas menores
do que 0,3mm dificilmente regeneram novas plantas (Koruza & Jelaska,
1993).
2.3.2. Assepsia
Os produtos geralmente utilizados para a desinfestação dos explantes
são o hipoclorito de sódio (Goussard, 1981;

Passos et al., 1985),

hipoclorito de cálcio (Bass et al., 1988; Fanizza et al., 1984), álcool
(Harris & Stevenson, 1982; Martinez & Tizio, 1989), cloreto de
benzalcônio (Yu & Meredith, 1986) e cloreto de mercúrio (Dalal et al.,
1992).
Os diversos procedimentos utilizados, para a assepsia das brotações
de videiras e os tipos de expiantes retirados, podem ser observados na
Tabela 1.
2.3.3. Cultura inicial
Após a assepsia, os expiantes estão prontos para serem inoculados
no meio de · cultura, mas dificilmente o procedimento utilizado é
completamente eficiente e muitos expiantes podem ser perdidos pelo
desenvolvimento de microorganismos ou oxidação (Fanizza et al., 1984;
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TABELA 1. Procedimentos de assepsia e tipos de expiantes utilizados na
micropropagação de videiras.
TIPO DE
EXPLANTE
Meristemas
(0,1 - 0,2mm)

ASSEPSIA

AUTOR

NaOCl 0,25% (5min)

Duran-Vila et ai. (1988)

Meristemas
(0,2-0,4mm)

NaOCl 1% + Tween 20 0,05%
(3min)

Thies & Graves Junior (1992)

Meristemas
(0,3-0,6mm)

Etanol 70% (10seg) e NaOCl
1% (l0min)

Blazina et ai. (1991b)

Meristemas
(0,5mm)

Cloramina B 8% (30min) e
etanol 70% (lavagem)

Novák & Juvová (1983)

Meristemas
(2 primórdios)

Solução comercial de NaOCl a
20% (20min)

Passos et ai. (1985)

Ápices
fragmentados
(1mm)

CaOCl 5% + Tween 20 0,01%
(15min)

Barlass & Skene (1978);
Barlass & Skene (1980a);
Skene & Barlass, (1980)

Ápices
fragmentados
(4-5mm)

NaOCl 1% (20min)

Robacker & Chang (1992)

Ápices (0,5mm)

Etanol 70% (15seg) e NaOCl
0,5% (30min)

Troncoso et al. (1988)

Ápices (0,5-lmm)

NaOCl 1,2% + Tween 20 0,1%
(lOmin)

Chée & Pool (1982)

Ápices (0,7- l mm)

NaOCl 1,3% + Tween 20 0,1%
(l0min)

Li & Eaton (1984)

Ápices
(0,75-lmm)

NaOCl 0,5% ( l 0min)

Goussard (1981)

Ápices (1mm)

CaOCl 5% (20min)

Fanizza et al. (1988)

Ápices (1mm)

NaOCl 1,3% + Triton X (2,5 a
3min)

Gray & Benton (1991)

continua...

36

continua ...
TABELA 1. Procedimentos de assepsia e tipos de expiantes utilizados na
micropropagação de videiras.
TIPO DE
EXPLANTE
Ápices (1mm)

ASSEPSIA

AUTOR

Cloreto de benzolcônio 17%
diluído 1 :22,5 (15 a l 8min)

Yu & Meredith (1986)

Ápices (1mm)

CaOCl 5% (15min)

Fanizza et al. (1984)

Ápices (l-2mm)

Solução comercial de NaOCl a
25% + Triton X (3min)

Gray & Fisher (1985)

Ápices (3-8mm)

Álcool 70% (lmin) ou solução
comercial com 12% de
hipoclorito a 7% + Tween 20
O,1 % (20min)

Harris & Stevenson (1982)

Ápices (10mm)

Cloreto de mercúrio O,1 %
(6min)

Dalal et al. (1992)

Segmentos nodais
(3mm)

NaOCl 1,3% (25min) e NaOCl
0,7% (l0min)

Sudarsono & Goldy (1991)

Segmentos nodais
(0,8cm)

Solução comercial com 7% de
cloro a 25% (15min)

Gribaudo & Fronda (1991)

Segmentos nodais
(0,5-lcm)

Água corrente (30min) e
CaOCl 2% + Tween 20 0,1%

Lee & Wetzstein (1990)

Segmentos nodais
(1cm)

NaOCl 1% + Tween 20 0,1%
(15min)

Mullins et al. (1979)

Segmentos nodais
(1,5cm)

Etanol 95% (15seg) e NaOCl
0,78% + Tween 20 0,1%
(20min)

Lewandowski (1991)

Segmentos nodais
(1 a 2cm)

Etanol 70% (3min) e CaOCl
3% + Tween 20 0,1% (l0min)

Roubelakis-Angelakis & ·
Zivanovitc (1991)

Segmentos nodais
(2,5±0,5cm)

Etanol 75% (3min) e NaOCl
15% + Tween 20 O, 1 % (15min)

Martinez & Tizio (1989)
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Reustle

et

al.,

1988).

Neste

sentido,

pode-se

fazer

um

pré

condicionamento, inoculando os expiantes em meio nutritivo sem
reguladores, transferindo para novos me10s, após uma semana, apenas
aqueles sadios e viáveis (Passos et al., 1985).
O meio de pré-incubação utilizado para videira por Passos et al.
( 1985) constou da metade da concentração dos macronutrientes do meio
MS (Murashige & Skoog, 1962) e dos micronutrientes do meio NN (Nitsch
& Nitsch, 1969), vitaminas do meio NN, lmg/L de inositol, 0,8mg/L de
cisteína, 30g/L de sacarose, 4g/L de carvão ativado e 7g/L de ágar. Os
expiantes viáveis são transferidos para o meio de cultura inicial onde
freqüentemente adicionam-se reguladores com o objetivo de suprir as
possíveis deficiências nos teores endógenos de hormônios.
O regulador de crescimento mais utilizado e mais efetivo é a 6benzilaminopurina (BAP) em concentrações variáveis, dependendo do
cultivar e do tipo de expiante utilizado (Bass et al., 1988; Botti et al.,
1993; Blazina et al., 1991b; Gray & Fisher, 1985).
Novák & Juvová (1983) comprovaram que BAP foi a citocinina mais
eficiente, s�perior à cinetina e à 2-isopenteniladenina (2iP), para estimular
o crescimento de meristemas (0,5mm) e a proliferação de novas brotações
em 8 clones de videira. A concentração de lOµM de BAP em meio MS,
estimulou o crescimento de meristemas axilares 20 dias após o isolamento,
ocasionando a formação de múltiplas brotações. Diversos autores também
observaram a superioridade de BAP em relação a outras citocininas
(Barlass & Skene, 1980b; Goussard, 1982; Gray & Benton, 1990).

38

Para o cultivar A Dona, as concentrações de 2 e 5 µM de BAP em
meto básico NN, foram as mais apropriadas para o desenvolvimento e
diferenciação de meristemas com um ou dois primórdios foliares (Passos et
al., 1985).
Chée & Pool (1983) trabalhando com 21 genótipos de videira
utilizaram para a fase de estabelecimento inicial o meio de cultura MS com
3µM de tiamina, 55,5µM de mio-inositol, SµM de ácido nicotínico, 5µM
de piridoxina, 5µM de BAP, 0,5 de ANA, 3% de sacarose e 0,8% de ágar.
Para o híbrido 'Baco', Harris & Stevenson (1982) encontraram os
melhores resultados nesta fase cultivando ápices de 3 a 8mm em meio MS
com 0,4mg/L de tiamina, 100mg/L de inositol, 30g/L de sacarose, 80mg/L
de adenina, 170mg/L de fosfato de sódio monobásico e 3mg/L de BAP. Os
autores também utilizaram este meio para micropropagar outros 21
genótipos de videira, reduzindo o concentração de BAP para 2mg/L.
Para os cultivares Ribier, Thompson Seedless e Black Seedless, Botti
et al. (1993) isolando ápices com 0,5 a 1,5mm, utilizaram para a fase
inicial o meio MS com 3/4 de sua concentração normal mais 2mg/L de
BAP.
O

meio

de

cultura

mais

utilizado

nos

trabalhos

com

a

micropropagação de videiras é o MS. Muitas modificações na sua
composição já foram sugeridas por diversos autores, principalmente
alterações nos constituintes orgânicos (Chée & Pool, 1985; Harris &
Stevenson, 1982; Lewandowski, 1991) e reduções na concentração dos
macro e micronutrientes (Blazina et al., 1991a; Botti et al., 1993; Fanizza
et al., 1984 ).
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Além do MS, outros me10s de cultura foram utilizados para a
micropropagação de videiras, como o NN, o WPM (Lloyd & McCown,
1986), o C2D (Chée & Pool, 1983) e o Galzy (Galzy, 1964) que foi
posteriormente modificado pelo mesmo autor (Galzy, 1990).
Os meios de indução geralmente incluem ágar na concentração de 6
a 8g/L, mas na cultura de ápices fragmentados o isolamento inicial é
realizado em meio MS líquido suplementado com l0µM de BAP (Barlass
& Skene, 1980b).
O comportamento dos expiantes de videiras muscadíneas é
semelhante ao dos demais cultivares, respondendo melhor à adição de BAP
em meio de cultura MS, em concentrações próximas de l 0µM (Gray &
Benton, 1990; Lee & Wetzstein, 1990; Thies & Graves Junior, 1992).

2.3.4. Multiplicação
A rápida multiplicação de clones livres de vírus possue grande
importância comercial,

sendo

obtidos bons resultados através da

micropropagação (Krul & Mowbray, 1984). A partir de um expiante, Botti
et al. (1993) estimaram a obtenção anual de 2.808.990 brotações do
cultivar Thompson Seedless, 26.494 brotações do Ribier e 1.213 do Black
Seedless em meio MS com 2mg/L de BAP.
Na cultura de ápices fragmentados, Barlass & Skene (1978)
estimaram a produção de aproximadamente 8.000 plantas em 4 meses.
Harris & Stevenson (1982) estabeleceram um protocolo capaz de
produzir 12.000 brotações em 4 meses, a partir de apenas um ápice
meristemático. Após a fase inicial, os autores transferiram os expiantes

-l-0

para meio MS líquido com 3/4 de sua concentração normal, suplementado
com 170mg/L de fosfato de sódio monobásico, 80mg/L de adenina e 3mg/L
de BAP. A cada 2 a 3 semanas foi realizada a repicagem até os brotos
iniciarem a alongação, reduzindo-se a concentração de BAP para 2mg/L e
o intervalo de repicagem para 2 semanas.
Lewandowski (1991) obteve cerca de 3.000 plantas de videira
'Delaware' por mês, utilizando um meio MS modificado e reduzindo os
intervalos de repicagem, mas ressaltou a importância de novos isolamentos
anualmente, em combinação com uma proliferação limitada de brotações,
para reduzir o risco da variação somaclonal.
Para a contínua multiplicação de brotações é necessária a adição de
citocinina ao meio de cultura, mas geralmente a concentração utilizada na
fase de indução é suficiente para permitir o crescimento contínuo das
brotações (Krul & Mowbray, 1984). A subcultura repetida em meio com
citocinina pode inibir o crescimento das brotações (Koruza & Jelaska,
1993) e concentrações muito elevadas de citocinina também são
prejudiciais, causando a formação de brotações anormais e vitrificadas
(Chée & Pool, 1985; Harris & Stevenson, 1982; Lee & Wetzstein, 1990).
Na micropropagação do cultivar Summit, a melhor produção de
brotos foi encontrada com a adição de l0µM de BAP, enquanto
concentrações superiores a 20µM causaram redução na proliferação e
crescimento dos brotos, com altos índices de mortalidade. Brotações
cultivadas em meio com 5 µM de BAP enraizaram melhor do que aquelas
provenientes de meios com 10µM do mesmo regulador (Lee & Wetzstein,
1990).

·H

As maiores taxas de multiplicação de brotações do porta-enxerto
'1103 Paulsen' foram obtidas por Peixoto et al. (1994) com 0,5 e lmg/L de
BAP, mas para a obtenção de brotações maiores do que 1cm, a
concentração de 0,5mg/L foi a melhor. Concentrações maiores do que esta
aumentaram a vitrificação das brotações.
O uso de BAP em combinação com zeatina, ambos na concentração
de 2mg/L, promoveu a obtenção do melhor resultado de multiplicação
(14,3 brotos/expiante) para o cultivar Chenin Blanc, sendo que a
concentração de 5mg/L de BAP foi extremamente prejudicial (Goussard,
1981). Entretanto, para o mesmo cultivar, o uso de 10mg/L de zeatina
proporcionou o desenvolvimento de brotações de melhor qualidade do que
as obtidas com a combinação de BAP e zeatina (Goussard, 1982).
O thidiazuron, uma feniluréia, possue efeito de citocinina mesmo em
baixas concentrações, conforme verificaram Gribaudo & Fronda (1991)
para o cultivar Barbera. Entretanto, em concentrações superiores a 0,lµM
ele provocou sintomas de vitrificação, com folhas mal formadas e
engrossamento

das

brotações,

também

sendo

prejudicial

para

o

enraizamento, inibindo-o totalmente na concentração de lµM. Gray &
Benton

(1990), trabalhando com cultivares muscadíneas, também

verificaram que apesar do thidiazuron produzir o mesmo número de
brotações do que o BAP, aquelas foram atrofiadas e tortas e apresentaram
dificuldade de enraizamento.
Chée & Pool (1985) após testarem diversas concentrações de várias
substâncias orgânicas no meio básico de MS, obtiveram a melhor
multiplicação de brotações do cultivar Remaily Seedless com 3 µM de
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tiamina, 55,5µM de mio-inositol, 8µM de ácido nicotínico e 5µM de
piridoxina, sendo que os aminoácidos arginina, asparagina, glutamina e
tirosina, em concentrações de 0,25 até 4mM, não tiveram efeito sobre a
multiplicação.
O iodo, que não é um elemento essencial para as plantas superiores,
segundo Chée & Pool (1987), pode ser retirado dos meios de cultura. Estes
autores verificaram que o efeito do KI na produção de brotações também
foi obtido com MnSO4 e sugeriram a hipótese de que, como o KI inibe o
transporte de AIA e o manganês inibe a oxidação do AIA, concentrações
menores de manganês ou KI poderiam reduzir o conteúdo de auxina
endógena, resultando talvez em menor inibição do crescimento de gemas
axilares.
Para diversos cultivares de videiras muscadíneas, Gray & Benton
(1991) verificaram que o meio de cultura WPM provocou a ocorrência de
vitrificação e abscisão foliar nas brotações, e os meios MS e C2D
resultaram em taxas equivalentes de multiplicação.
2.3.5. Enraizamento

A maioria dos cultivares de videira micropropagados enraizam
facilmente, sendo em geral suficiente apenas a transferência para um meio
isento de reguladores de crescimento (Krul & Mowbray, 1984). O
enraizamento pode ser realizado em meio solidificado com ágar (Chée &
Pool, 1988� Martinez & Tizio, 1989; Novák & Juvová, 1983), em meio
líquido com suporte de papel de filtro ou diretamente em recipientes in
vivo (Harris & Stevenson, 1982).
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O enraizamento de 'Moscato d'Amburgo' e 'Pinot Bianco' foi obtido
com sucesso por Ciccotti (1982) em meio MS com a metade da
concentração de sais sem auxinas, mas adicionado de 0,3mg/L de tiamina.
O uso de meios mais diluídos e com menor concentração de
sacarose, mostraram-se mais adequados para o enraizamento (Harris &
Stevenson, 1982). A redução de 3% para 1% no conteúdo de sacarose do
meio MS promoveu o melhor crescimento das brotações da videira
'Remaily Seedless' e este aumento de vigor foi associado por Chée & Pool
(1988) como causa provável da melhoria no enraizamento. No meio com
3% de sacarose, mesmo com a adição de l,6µM de ANA, as brotações
enraizaram pouco e com raízes de baixa qualidade, formando plantas
inadequadas para a aclimatização.
As auxinas mais utilizadas são o AIB (Botti et ai., 1993; Lee &
Wetzstein, 1990; Lewandowski, 1991) e o ANA (Chée & Pool, 1982; Chée
& Pool, 1983; Chée & Pool, 1988; Martinez & Tizio, 1989).
Há uma forte influência do genótipo sobre a capacidade de
enraizamento, ocorrendo diferenças entre espécies e entre cultivares da
mesma espécie (Chée & Pool, 1983). No trabalho realizado por
Roubelakis-Angelakis & Zivanovitc (1991 ), de quinze cultivares estudados,
sete não enraizaram em meio MS sem AIB, mas todos enraizaram num
meio MS modificado pelos autores, mesmo sem AIB, com exceção dos
cultivares Liatiko e S04, cujo enraizamento foi baixo em ambos os meios.
A concentração ótima de AIB para os cultivares de Vitis vinifera foi de 3 a
5µM.

A adição de O, lmg/L de ANA foi necessária para induzir a
rizogênese em 'Thompson Seedless', 'Muscat of Alexandria', 'Dorradillo',
'Concord', 'Ramsey', 'Dog Ridge', 'Rupestris du Lot', 'R-99', '1613' e
'Harmony', mas para 'Cabemet Sauvignon' e 'Cabernet Franc' apenas a
cultura em meio White isento de reguladores foi suficiente (Barlass &
Skene, 1980b; Skene & Barlass, 1980).
O uso de lg/L de carvão ativado, não proporc10nou aumento no
enraizamento de alguns clones de videira utilizados no trabalho realizado
por Novák & Juvová (1983), chegando até mesmo a reduzir o efeito da
adição de auxinas. Neste trabalho a adição de 0,lµM de ANA ou AIB, em
meio MS com a concentração reduzida pela metade, foi eficiente na
promoção do enraizamento, resultando em valores superiores a 90%. O
ANA estimulou também a formação de calos na base das brotações, o que
não ocorreu com o uso de AIB, onde as raízes formaram-se diretamente das
brotações.
Para o enraizamento dos porta-enxertos '1103 Paulsen' e 'RR 1O114', a dosagem de 0,02mg/L de ANA foi a mais efetiva, sendo que
dosagens superiores não promoveram aumentos no crescimento radicular e
no número de raízes, além de aumentarem a proliferação de calos (Peixoto
et al., 1994).
O pré-tratamento de imersão em solução de AIB por 15 minutos, nas
respectivas concentrações de 2,46mM e 3,94mM, evitou a formação de
calos em brotações dos cultivares Marechal Foch e Cascade e promoveu o
melhor enraizamento em meio MS com metade da concentração de sais (Li
& Eaton, 1984).
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A utilização conjunta de AIB e ANA causou um efeito sinérgico no
enraizamento da videira 'Delaware', sendo lg/L de ANA e 5g/L de AIB a
melhor combinação, proporcionando um efeito claramente superior aos
efeitos individuais dos reguladores, o que resultou em mais de 95% de
brotações enraizadas (Lewandowski, 1991).
O enraizamento direto das brotações em recipientes durante a fase de
aclimatização, tem apresentado bons resultados para diversos cultivares.
Este processo é mais eficiente do que o enraizamento in vitro, porque
elimina uma etapa da micropropagação e resulta em plantas mais vigorosas
em menor tempo (Gray & Benton, 1990� Gray & Benton, 1991).
Com o enraizamento in vivo, em substrato formado de perlita e sob
nebulização, foi possível elevar a sobrevivência após o transplante do
cultivar Palomino Fino, obtendo-se até 83% de plantas enraizadas
(Troncoso et al., 1988).
Substratos à base de turfa e solo, ou adicionados de solução nutritiva
com sacarose, não são adequados para o enraizamento direto, pela
freqüente contaminação com fungos e algas. A utilização de perlita e
vermiculita também requer cuidados, pois o excesso de umidade pode
ocasionar o enraizamento superficial das brotações, indicando a falta de
aeração do substrato, conforme observaram Harris & Stevenson (1982)
com o cultivar Baco. Estes autores também obtiveram em câmara de
nebulização resultados semelhantes ao enraizamento in vitro, com a
utilização de perlita grossa, saturada do meio MS modificado com 1/4 de
sua concentração, adicionado de O, lmg/L de AIA e sem sacarose.
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O pré-tratamento com Rootone-F, um produto comercial à base de
auxinas, antes do transplante direto, aumentou o número de raízes emitidas
por brotação de alguns cultivares de Vitis rotundifolia, mas não afetou a
porcentagem de enraizamento que, apesar de ter sido inferior a obtida in
vitro, proporcionou a formação de plantas mais vigorosas (Gray & Benton,

1991).
2.3.6. Aclimatização

A aclimatização em câmaras de nebulização constitue-se na forma
mais utilizada para amenizar o estresse hídrico das plantas ocasionado pela
saída dos frascos de cultura. Nas primeiras semanas após o transplante, a
umidade relativa do ar deve permanecer alta, pois a perda de água pelas
folhas formadas in vitro é elevada, até que a atividade estomática seja
regularizada e

aumente

a camada de cutícula

sobre as

folhas

(Lewandowski, 1991).
A taxa de sobrevivência da videira em condição de nebulização é
alta, sendo freqüentemente obtidos resultados acima de 90% em diversos
cultivares (Blazina et ai., 1991b; Galzy, 1964; Lewandowski, 1991).
Os substratos utilizados são bastante variados, incluindo solo,
perlita, vermiculita, turfa, areia e diversas misturas comerciais (Blazina et
ai., 1991b; Gray & Benton, 1991; Harris & Stevenson, 1982; Thies &
Graves Junior, 1992; Troncoso et ai., 1988). A inclusão de nutrientes ao
substrato, através de adubos e soluções nutritivas, auxilia o crescimento
das plantas micropropagadas (Chée & Pool, 1982; Lewandowski, 1991).

2.3. 7. Condições de crescimento
As condições de ambiente em que as culturas de videira são
mantidas apresentam variações entre os trabalhos realizados por diversos
autores, principalmente quanto à intensidade luminosa, devido às
condições específicas de cada laboratório, como pode-se observar na
Tabela 2.
A temperatura determina a velocidade de crescimento das culturas
(Galzy & Compan, 1988). Ápices fragmentados do cultivar Cabernet
Sauvignon, quando mantidos com temperatura de 2 7º C durante o período
de luz e 20º C no escuro, levaram 31 dias para iniciar o crescimento das
brotações, enquanto na temperatura constante de 35 º C, a multiplicação já
ocorreu aos 18 dias (Barlass et ai., 1981).
Para o enraizamento de diversos cultivares de videira, a melhor
temperatura encontrada por Fanizza et al. (1988) foi de 32 º C.
As videiras podem se adaptar, dentro de certos limites, as condições
de crescimento, conforme verificaram Galzy et al. (1990) com os cultivares
Rupestris du Lot, Chardonnay e Pinot Noir. Na temperatura de 21º C e
intensidade luminosa de 40µmol/m2s, o genótipo e as condições de
crescimento influenciaram no crescimento das plantas, mas o peso da
matéria seca permaneceu estável. Já na temperatura de 12º C e 12µmoifm2s
ocorreu um aumento no conteúdo de matéria seca. Segundo os autores, isto
sugere que o requerimento nutricional in vitro não é apenas uma
característica varietal, mas também está relacionada com as condições
físicas de crescimento.
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TABELA 2. Condições de temperatura, fotoperíodo e intensidade luminosa
utilizados para a micropropagação de videiras.
TEMPERATURA
28± 2

º

C

25º C

FOTOPERÍODO
18h
18h

INTENSIDADE
LUMINOSA
25±3µmol/m2s
60µmol/m2s

AUTOR
Thies & Graves Junior
(1992)
Gray & Benton (1991)
Gray & Fisher (1985)

21-25

º

C

18h

27-30

º

C

16h

70µmol/m2s

Robacker & Chang (1992)

C

16h

68µmol/m2s

Lee & Wetzstein (1990)

25- 26

º

16h

50-70µmol/m2s

Yu & Meredith (1986)

26º C
20º C

luz
escuro

16h

5 2µmol/m2s

Lewandowski (1991)

º
25±1 C

16h

50µmol/m2s

Roubelakis-Angelakis &
Zivanovitc (1991)

23º C

16h

50µmol/m2s

Gribaudo & Fronda (1991)

luz
escuro

16h

33,8 a 43,1
µmol/m2s

Sudarsono & Goldy (1991)

3 2º C luz
28º C escuro

16h

250-300µE/m2s

Barlass et ai. (198 2)

º
25 C

16h

5 0-100 µE/m2s

Blazina et ai. (1991a);
Blazina et ai. (1991b)

16h

35 a 43µE/m2s

Harris & Stevenson (198 2)

16h

35µE/m2s

Peixoto et ai. (1994)

16h

30µE/m2s

Botti et ai. (1993)

16h

2,5W/m2

Mullins et ai. (1979)

25±2

º

28° C
º
25 C

º

23± 2

C

C

25-2 7 º C
26± 2

º

26º C

C

continua ...
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TABELA 2. Condições de temperatura, fotoperíodo e intensidade luminosa
utilizados para a micropropagação de videiras.
TEMPERATURA

FOTOPERÍODO
16h

INTENSIDADE

AUTOR

LUMINOSA
3.600lux

Novák & Juvová (1983)

16h

3.500lux

Dalal et al. (1992)

C luz
24-25 ° C escuro

16h

3.000lux

Goussard (1981);
Goussard (1982)

25±l º C

16h

3.000lux

Troncoso et al. (1988)

25 º C

16h

3.000lux

Fanizza et ai. (1988)

23 º C

16h

24±l
27

ºC

º

Fanizza et ai. (1984)

15h

50µmol/m2s

Barlass (1987)

15h

50µE/m2s

Barlass & Skene (1978);
Barlass & Skene (1980a);
Barlass & Skene (1980b)

2 l ºC

14h

40µmol/m2s

Galzy & Compan (1992)

30 º C luz
º
26 C escuro

12 h

98µmol/m2s

Li & Eaton (1984)

25

º

C luz
º
20±1 C escuro

l 0h

48,8µmol/m2s

Martinez & Tizio (1989)

27

º

C luz
18 C escuro

10h

1. 900-2 . 200µW/cm2

Chée & Poli (1983)

27

º

C luz
C escuro

10h

1.900µW/cm2

Chée & Pool (1985);
Chée & Pool (1987)

C luz
º
2 l C escuro

10h

22 W/m2

Chée & Poli (1988)

25±l
27

º

º

C

C luz
escuro

20º C

º

2 1º
27

º
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A temperatura não deve atingir 38º C, pois esta foi letal para os
expiantes de diversos cultivares de videira (Barlass et al., 1981; Fanizza et
al., 1988).
O fotoperíodo pode alterar o crescimento das plantas in vitro, já que
controla as mudanças no conteúdo endógeno de hormônios (Alleweldt &
Radler, 1962). Mas o comportamento varietal é bem diferenciado. Chée &
Pool (1982)

verificaram

que o

desenvolvimento

de brotações e

enraizamento do cultivar Rougeon foi melhor em dias curtos (10h). Este
resultado foi confirmado por Chée & Pool (1983), que também observaram
em efeito benéfico de dias curtos (10h) na produção de brotações de
'Concord' e 'Cabernet Sauvignon', enquanto Vitis argentifolia comportou-se
melhor em dias longos (16h). Já outros 14 cultivares apresentaram
comportamento semelhante em dias curtos e longos.

3. MATERIAL E MÉTODOS
3.1. Descrição dos cultivares utilizados

De acordo com as descrições de Barros (1995), Pereira & Leitão Filho
(1973), Pommer (1993) e Terra et al. (1993), as principais características dos
cultivares utilizados neste trabalho são as seguintes:
'Kober 5BB'

Obtido pelo cruzamento entre as espécies V. berlandieri e V. riparia,
realizado por Teleki e selecionado por Kober, na Áustria, no início deste século.
Seus ramos lignificam tardiamente e o mesmo acontece em relação à
brotação de suas estacas, porém o índice de pegamento é bom. Apresenta vigor
médio e boa resistência a seca. Adapta-se a diferentes tipos de solos, desde que
não sejam excessivamente ácidos. Suas folhas possuem boa resistência às doenças
fúngicas. Produz flores femininas, podendo ocorrer frutificação.
Recomendado para os cultivares Itália e Rubi, embora as plantas revelem,
quase sempre, um engrossamento do tronco acima do ponto de enxertia,
indicando a falta de vigor do porta-enxerto em relação à copa.
'Ripária do Traviú'

Obtido por Millardet e de Grasset, na França em 1882, através do
cruzamento entre V. riparia x (V. rupestris x V. cordifolia). Foi introduzido em

52

Jundiaí como V. riparia, sendo mais conhecido pelo nome de 'Ripária do Traviú'
ou simplesmente 'Traviú'.
Tomou-se o porta-enxerto mais difundido no Estado de São Paulo por ter
sido o mais recomendado para 'Niagara'. Suas estacas mostram ótimo pegamento e
a planta apresenta bom desenvolvimento, porém sem muito vigor. Adapta-se bem
a muitos tipos de solos, inclusive os ácidos, mas é suscetível à antracnose,
necessitando de tratamentos fitossanitários durante o desenvolvimento vegetativo.
Embora muito utilizado para 'Niagara', possui afinidade com outros
cultivares, inclusive Itália, Rubi, Patrícia, Paulistinha e Máximo (IAC 138-22).
'Campinas' (IAC 766)

Obtido pelo cruzamento entre o porta-enxerto 'Ripária do Traviú' com a
espécie V. caribaea, realizado por Santos Neto em 1958.
A planta é vigorosa e bem adaptada às condições ambientais paulistas.
Suas folhas são bastante resistentes às doenças. Seus ramos hibernam melhor que
os do 'Tropical' e suas estacas apresentam bom índice de pegamento.
Foi entregue ao cultivo em 1970. Apresenta boa afinidade com a maioria
dos cultivares copa testados. Vem sendo amplamente utilizado no Estado de São
Paulo, sendo recomendado para os cultivares Itália, Rubi, Benitaka, Niagara, Red
Globe, Centennial Seedless, Patrícia, Maria, Paulistinha e Máximo.
'Jales' (IAC 572)

Obtido pelo cruzamento entre V. caribaea e V. riparia x V. rupestris 1O 114, realizado por Santos Neto em 1955.
A planta é vigorosa, adaptando-se bem em solos argilosos e arenosos. Suas
estacas apresentam ótimo pegamento e suas folhas são resistentes às principais
doenças.
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Foi lançado para o cultivo em 1970. Apresenta bom resultados como porta
enxerto para os cultivares Niagara, Máximo, Itália, Rubi e Benitaka.
'Tropical' (IAC 313)

Obtido pelo cruzamento entre 'Golia' com a espécie V. cinerea, realizado
por Santos Neto em 1950.
Suas estacas apresentam bom índice de pegamento. Seus ramos lignificam
tardiamente, acontecendo o mesmo em relação à brotação das estacas. Suas folhas
apresentam boa resistência às doenças. As plantas são muito vigorosas e adaptam
se bem às condições climáticas paulistas, também tolerando diferentes tipos de
solos, inclusive aqueles com elevada acidez.
Foi entregue ao cultivo em 1955 e desde então vem sendo usando no
Estado de São Paulo e no Vale do Rio São Francisco, onde, através da irrigação,
controla-se melhor sua vegetação, já que seus ramos não hibernam
adequadamente. Bom porta-enxerto para os cultivares Itália, Rubi, Benitaka,
Patrícia, Red Globe, Paulistinha e Máximo.
'Itália'

É o cultivar mais importante de uvas finas no Brasil, tendo sua produção
concentrada nos Estados de São Paulo, Paraná, Minas Gerais e na região do Vale
do Rio São Francisco.
A planta é muito vigorosa, de ciclo longo e com produtividade média de
30t/ha. Apresenta pequena resistência às doenças e pragas. Necessita de poda
longa (8 a 12 gemas).
Os cachos possuem forma cilíndrico-cônica, são grandes (400 a 800g),
alongados e naturalmente compactos, necessitando de intenso desbaste. Também
apresentam boa resistência ao transporte e ao armazenamento.
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As bagas são grandes (8 a 12g), de cor esverdeada a levemente amarelada
quando maduras, forma ovalada, com textura trincante e sabor neutro levemente
moscatel.

3.2. Experimento de estaquia lenhosa
3.2.1. Efeito do diâmetro da estaca lenhosa no desenvolvimento dos
porta-enxertos 'Jales' e 'Campinas'
Este experimento foi instalado em sacos plásticos preenchidos apenas com
terra de subsolo e mantidos ao ar livre em Campinas (SP).
O delineamento experimental foi inteiramente casualizado em esquema
fatorial (3x2), onde foram combinados 3 diâmetros de estaca e 2 porta-enxertos,
resultando nos seguintes tratamentos com suas respectivas repetições:
l)Finas (5 a 7mm) / 'Campinas' - 12 repetições
2)Médias (7 a 9mm) / 'Campinas' - 14 repetições
3)Grossas (9 a 12mm) / 'Campinas' - 9 repetições
4)Finas (5 a 7mm) / 'Jales' - 9 repetições
5)Médias (7 a 9mm) / 'Jales' - 11 repetições
6)Grossas (9 a 12mm) / 'Jales' - 11 repetições
Foram utilizadas 8 estacas por parcela sendo plantadas individualmente nos
sacos plásticos.
As estacas foram coletadas no dia 22 de julho de 1994 das plantas matrizes
livres de vírus do Instituto Agronômico (IAC) em Campinas (SP). As estacas
foram preparadas com o comprimento médio de 55cm, contendo 5 gemas. O corte
na parte basal foi realizado perpendicularmente e logo abaixo de uma gema, e na
parte superior inclinado e cerca de 3cm acima de uma gema.
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Após o preparo, foram formados feixes de 100 estacas e tratados por
imersão em solução de captan (2g/L) durante 30 segundos. Depois de secas a
sombra, as estacas foram enroladas em jornal úmido, colocadas dentro de sacos
plásticos e armazenadas em câmara fria por 3 dias.
Após o armazenamento, as estacas foram colocadas em pé dentro de caixas
plásticas, onde permaneceram por 48 horas, com a base imersa em água.
No plantio, as estacas foram enterradas no substrato, deixando-se 2 gemas
fora do solo, e logo em seguida foi realizada uma irrigação.
A avaliação do experimento foi realizada 4 meses após sua instalação
através da porcentagem de pegamento, número de gemas brotadas por estaca,
comprimento médio das brotações por estaca, número médio de folhas por
brotação e comprimento médio dos entrenós.
3.3. Experimentos de estaquia semilenhosa
Os experimentos foram instalados dentro de uma câmara de nebulização
intermitente, com controle automático de rega, localizada na Seção de Viticultura
do Instituto Agronômico (IAC) em Campinas (SP), durante o período de
novembro de 1995 a março de 1996.
As estacas foram coletadas de plantas-matrizes livres de vírus presentes no
mesmo local da estaquia, sendo utilizados ramos com 0,5 a lm de comprimento,
que possuiam crescimento vertical.
Imediatamente após a coleta, os ramos foram colocados dentro de grandes
bandejas com água e cobertos com jornal úmido para evitar sua desidratação.
As estacas foram preparadas a partir de regiões dos ramos com caule verde,
porém lignificado, desprezando a porção mais tenra do ápice. As estacas
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possuiam apenas uma gema com uma folha completamente desenvolvida no ápice
e comprimento de 5 a 10cm. Apenas no primeiro experimento foram testadas
outras formas de preparo das estacas.
A estaquia foi realizada em bandejas de isopor com 72 células, sendo
utilizadas apenas a metade das células para não sobrepor as folhas das estacas. O
substrato utilizado foi uma mistura comercial denominada "Multiplant".
Todos os experimentos foram avaliados 21 dias após a estaquia. Os
parâmetros avaliados foram: enraizamento, expresso pela porcentagem de estacas
que emitiram pelo menos uma raiz; retenção foliar, expressa pela porcentagem de
estacas que não perderam a folha; brotacão, expressa pela porcentagem de estacas
cuja gema localizada junto a folha apresentou pelo menos uma folha verde
visível; mortalidade, expressa pela porcentagem de estacas que morreram; número
de raízes, sendo contadas apenas as principais que se originaram diretamente da
estaca; peso de raízes, obtido pela pesagem em balança analítica de todas as raízes
de uma estaca, após serem lavadas; volume de raízes, obtido pela diferença de
volume ocasionado pela colocação das raízes dentro de uma proveta com água.
3.3.1. Efeito de diferentes formas de preparo no enraizamento de
estacas semilenhosas dos porta-enxertos 'Jales', 'Campinas' e
'Tropical'

Foram instalados três experimentos, um com o porta-enxerto 'Jales' no dia
25 de janeiro de 1996, outro com o 'Campinas', no dia 30 de janeiro de 1996 e
outro com o 'Tropical', no dia 4 de março de 1996.
Os tratamentos foram as seguintes formas de preparo das estacas:
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l)Estaca com ferimento: preparada através de 4 cortes, com 2cm de
comprimento, feitos com bisturi em lados opostos da base da estaca.
2)Estaca com nó na base: preparada através de um corte horizontal e logo
abaixo de um nó localizado na base da estaca.
3)Estaca com entrenó na base: preparada apenas com uma gema no ápice e
a base terminando no entrenó.
O delineamento experimental nos três experimentos foi inteiramente
casualizado, com 4 repetições e 12 estacas por parcela.
3.3.2. Efeito do AIB no enraizamento de estacas semilenhosas dos
porta-enxertos 'Jales', 'Campinas', 'Ripária do Traviú' e
'Kober 5BB'
Este experimento foi instalado no dia 30 de novembro de 1995. O
delineamento experimental foi inteiramente casualizado, com 4 repetições e 12
estacas por parcela em esquema fatorial (4x4), onde foram combinadas 4
concentrações de AIB com 4 porta-enxertos, resultando nos seguintes
tratamentos:
l)Oppm AIB / 'Jales'
2)0ppm AIB / 'Campinas'
3)0ppm AIB / 'Ripária do Traviú'
4)0ppm AIB / 'Kober 5BB'
5)500ppm AIB / 'Jales'
6)500ppm AIB / 'Campinas'
7)500ppm AIB / 'Ripária do Traviú'
8)500ppm AIB / 'Kober 5BB'
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9)1000ppmAIB / 'Jales'
10)1000ppm AIB / 'Campinas'
11)100OppmAIB / 'Ripária do Traviú'

12)100Oppm AIB / 'Kober 5BB'
13)2000ppmAIB / 'Jales'
14)2000ppmAIB / 'Campinas'
15)2000ppmAIB / 'Ripária do Traviú'
16)2000ppmAIB / 'Kober 5BB'
As soluções de auxina foram preparadas utilizando AIB com procedência
da Sigma, sendo diluídas em álcool 50% e o tratamento das estaca foi através da
imersão rápida (5 segundos) da base.
3.3.3. Efeito do AIB no enraizamento de estacas semilenhosas do
porta-enxerto 'Tropical'
Este experimento foi instalado no dia 12 de janeiro de 1996. O
delineamento experimental foi inteiramente casualizado com 4 repetições e 12
estacas por parcela. Os tratamentos foram os seguintes:
l)0ppmAIB
2)500ppm AIB
3) l00Oppm AIB
4)2000ppmAIB
As soluções de auxina foram preparadas utilizando AIB com procedência
da Sigma, sendo diluídas em álcool 50% e o tratamento das estaca foi através da
imersão rápida (5 segundos) da base.
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3.3.4. Efeito da área foliar no enraizamento

de

estacas

semilenhosas dos porta-enxertos 'Jales' e 'Campinas'
Foram instalados dois experimentos, um com o porta-enxerto 'Jales', no dia
12 de janeiro de 1996 e outro com o 'Campinas', no dia 6 de março de 1996.
O delineamento experimental nos dois experimentos foi em blocos ao
acaso, com 4 repetições e 12 estacas por parcela.
Os tratamentos consistiram de estacas com folhas com as seguintes áreas
foliares:
l)0cm2
2)25cm2
3)50cm2
4)75cm2
5)100cm2
Para obter a área foliar desejada, as folhas foram cortadas com tesoura de
acordo com moldes plásticos de área conhecida e com formato quadrado.
Após o corte das folhas todas as estacas foram tratadas por imersão em
solução de benomyl (lg/L).
3.3.5. Avaliação do crescimento de mudas dos porta-enxertos
'Tropical', 'Jales' e 'Campinas' obtidas por estaquia
semilenhosa
Para avaliar o crescimento de mudas obtidas pela estaquia semilenhosa,
foram plantadas em sacos plásticos estacas enraizadas dos porta-enxertos
'Tropical', 'Jales' e 'Campinas' no dia 19 de dezembro de 1995.
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Para a estaquia foram utilizadas estacas com apenas uma gema no ápice,
uma folha inteira e a base terminando no entrenó. Após 21 dias, foram escolhidas
as que possuíam melhor desenvolvimento radicular, sendo transferidas
individualmente para sacos plásticos contendo um substrato preparado pela
mistura de 4kg de torta de mamona, 0,5kg de calcário dolomítico e 0,5kg de
adubo 4-14-8 para cada 100kg de terra de subsolo. O substrato foi preparado 7
meses antes do plantio.
O delineamento experimental foi inteiramente casualizado, com 3
repetições e 1O plantas por parcela. Os tratamentos foram os três porta-enxertos
avaliados.
O experimento foi avaliado 140 dias após sua instalação, através da
porcentagem de sobrevivência, comprimento médio da brotação, diâmetro médio
da brotação medido 3cm acima do local de inserção, peso da parte aérea, peso do
sistema radicular e volume do sistema radicular.
3.4. Experimentos de micropropagação

Os experimentos foram realizados no Laboratório de Biotecnologia da
Seção de Viticultura do Instituto Agronômico (IAC) localizado em Campinas
(SP).
3.4.1. Fonte de expiantes

Para o fornecimento contínuo e uniforme de expiantes, foi utilizada a
metodologia descrita por Goussard (1981). As estacas dos porta-enxertos foram
coletadas das plantas matrizes livres de vírus do Instituto Agronômico (IAC) em
Campinas (SP), durante o período de repouso vegetativo. Depois foram tratadas

61

com captan (2g/L), enroladas em jornal úmido, acondicionadas dentro de sacos
plásticos e armazenadas em câmara fria.
Quando houve necessidade de explantes, as estacas foram retiradas da
câmara fria, cortadas em pedaços com 2 gemas e colocadas para brotar numa
bancada com iluminação artificial, dentro de frascos com 1OOmL de água. As
brotações das estacas foram utilizadas em todos os experimentos como fonte para
retirar os expiantes, que consistiram em segmentos nodais ou ápices
meristemáticos.

3.4.2. Condições de crescimento
Os frascos utilizados para a cultura in vitro foram tubetes com capacidade
de 32m.L, tampados com forminhas de alumínio usadas em confeitaria. Em cada
frasco sempre foram adicionados 7mL de meio de cultura.
Para a esterilização, os frascos com meio de cultura foram autoclavados a
120ºC e latm, por 20 minutos.
Todos os experimentos foram mantidos dentro de uma sala climatizada,
com fotoperíodo de 16 horas de luz, fornecida por lâmpadas fluorescentes do tipo
luz do dia e gro-lux, e temperatura em tomo de 25±3 ºC.

3.4.3. Efeito da BAP na indução do crescimento de ápices
meristemáticos dos porta-enxertos 'Jales' e 'Campinas'
Foram instalados dois experimentos, com delineamento experimental em
blocos ao acaso, com 4 repetições e 1 O frascos por parcela, sendo um para cada
porta-enxerto.
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A assepsia das brotações das estacas foi realizada pela lavagem em água
corrente durante 30 minutos, seguida pela imersão em solução de hipoclorito de
sódio a 1% mais Tween 80 a 0,1% por 15 minutos e 4 lavagens em água
esterilizada.
Os ápices meristemáticos foram retirados com estiletes e bisturis, dentro de
uma câmara de fluxo laminar, com o auxilio de um microscópio estereoscópico,
possuindo dois ou três primórdios foliares e com tamanho de aproximadamente
0,5mm. Após a extração, os ápices foram imediatamente transferidos para placas
de petri contendo meio de cultura MS com a concentração de sais reduzida pela
metade, 10g/L de sacarose, 4 g/L de carvão ativado e 7g/L de ágar, sendo
colocados 12 ápices por placa de petri.
Os ápices permaneceram durante 5 dias neste meio, quando então foram
transferidos individualmente para tubetes, contendo meio de cultura MS com a
concentração de sais reduzida pela metade, 30g/L de sacarose, 6,5g/L de ágar e as
concentrações de BAP relativas a cada tratamento. Apenas foram transferidos os
ápices que estavam verdes, enquanto os contaminados e oxidados foram
eliminados.
Os tratamentos foram as seguintes concentrações de BAP:
l)0µM
2)2 ,5µM
3)5µM
4)10µM
Os experimentos foram avaliados após 30 e 60 dias da transferência dos
ápices pelos seguintes parâmetros: porcentagem de expiantes com crescimento,
porcentagem de expiantes oxidados, porcentagem de expiantes contaminados e
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porcentagem de expiantes com pelo menos uma folha expandida. Foram
considerados expiantes com crescimento aqueles que apresentaram pelo menos o
triplo do tamanho do expiante original.

3.4.4. Efeito do tempo de permanência no meio de indução sobre o
crescimento de ápices meristemáticos do porta-enxerto
'Campinas'
O delineamento experimental foi inteiramente casualizado, com 3
repetições e 1O frascos por parcela. Os tratamentos foram cinco períodos de
permanência no meio de cultura MS com a metade da concentração de

SfilS,

solidificado com 6,5g/L de ágar e acrescido de IOµM de BAP, a saber:
1)14 dias
2)21 dias
3)28 dias
4)35 dias
5)42 dias
Os isolamentos foram realizados semanalmente e avaliados todos no
mesmo dia, duas semanas após a instalação do último tratamento.
A assepsia, o procedimento para retirada dos ápices e a avaliação foram os
mesmos descritos no ítem 3.4.3.
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3.4.5. Efeito da BAP na indução do crescimento de segmentos
nodais do porta-enxerto 'Jales'
O delineamento experimental foi inteiramente casualizado, com 4
repetições e 1O frascos por parcela. Em cada frasco foi colocado apenas um
expiante.
Os tratamentos foram as seguintes concentrações de BAP:
l)0µM
2)2,SµM
3)5µM
4)10µM
5)20µM
A assepsia das brotações das estacas, com cerca de 5 nós sem as folhas,
que foram cortadas pelos pecíolos, foi realizada pela imersão em solução de
oxitetraciclina (15mg/L) + estreptomicina (150mg/L) durante 30 minutos, seguida
pela imersão em solução de hipoclorito de sódio a 1% mais Tween 80 a O,1% por
15 minutos e 4 lavagens em água esterilizada.
O ápice das brotações foi desprezado e o restante foi dividido em
segmentos nodais com cerca de 1cm de comprimento, possuindo uma gema.
O meio de cultura utilizado foi o MS com a metade da concentração de sais
e solidificado com 6,5g/L de ágar.
A avaliação do experimento foi realizada após 40 dias da sua instalação,
através dos seguintes parâmetros: porcentagem de segmentos com brotação da
gema axilar, comprimento da brotação, porcentagem de expiantes com calo,
porcentagem de expiantes com raiz e porcentagem de expiantes oxidados.
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3.4.6. Efeito da posição do segmento nodal da brotação das estacas
sobre o crescimento dos expiantes do porta-enxerto 'Jales'
O delineamento experimental foi inteiramente casualizado com 4
repetições e 1 O frascos por parcela. Em cada frasco foi colocado apenas um
explante.
Os tratamentos foram sete posições dos segmentos nodais, contadas a partir
do primeiro nó abaixo do ápice da brotação das estacas.
A assepsia foi a mesma utilizada no ítem 3.4.5. O ápice das brotações foi
eliminado e o restante foi dividido em segmentos nodais que diferiram em
tamanho, aumentando do ápice para base, devido às diferentes posições.
O meio de cultura utilizado foi o MS com a metade da concentração de
sais, solidificado com 6,5g/L de ágar e acrescido de IOµM de BAP.
A avaliação do experimento foi realizada após 40 dias da sua instalação
pelos seguintes parâmetros: comprimento das brotações, porcentagem de
explantes contaminados, porcentagem de explantes oxidados e porcentagem de
explantes com calo.
3.4.7. Efeito de diferentes meios de cultura no crescimento do
porta-enxerto 'Jales'
O delineamento foi em blocos ao acaso com 4 repetições e 1 O frascos por
parcela. Em cada frasco foi colocado um explante.
Os tratamentos foram os seguintes meios de cultura:
l)MS
2)MS/2 (MS com a metade da concentração de sais)
3)NN
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4)GZ (64)
5)GZ (90)
A composição dos meios de cultura pode ser observada na Tabela 3.
Os expiantes consistiram em segmentos nodais com 1 folha, obtidos pelo
segundo subcultivo de plantas do porta-enxerto 'Jaies' que estavam crescendo em
meio de cultura GZ (90) acrescido de lµM de BAP.
A avaliação do experimento foi realizada após 33 dias da transferência
pelos seguintes parâmetros: comprimento das brotações, número de folhas por
brotação, comprimento médio dos entrenós, porcentagem de emaizamento,
número de raízes por expiante e porcentagem de expiantes oxidados.
3.4.8. Efeito do tamanho da folha do expiante durante o subcultivo
na multiplicação do porta-enxerto 'Jales'
O delineamento foi inteiramente casualizado com 3 repetições e 1O frascos
por parcela. Cada frasco recebeu um expiante.
Os tratamentos foram expiantes com os seguintes tamanhos de folha:
l)Sem folha
2)Pequena (±0,5cm de diâmetro)
3 )Média (±1cm de diâmetro)
4)Grande (±1,5cm de diâmetro)
Os expiantes foram retirados de plantas provenientes do segundo
subcultivo em meio MS com a concentração de sais reduzida pela metade e isento
de reguladores de crescimento.
O experimento foi avaliado após 30 dias pelos seguintes parâmetros:
comprimento da brotação, porcentagem de emaizamento e de expiantes com
brotação, número de folhas por brotação e número de raízes por planta.
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TABELA 3. Composição química em mg/L de alguns meios de cultura utilizados
:eara a micro:ero:eagação de videiras.
Macronutrientes
GZ {64}
MS
NN
GZ {90}
NH4NO3
320
1650
160
720
KNO3
1900
125
1011
950
KH2PO4
122,5
170
122,5
68
496
Ca(NO3)2.4H2O
496
CaCI2.2H2O
440
CaCI2
166
370
MgSO4.7H2O
123,2
123,2
185
Micronutrientes
Fe2SO4.7H2O
Fe2(SO4)3.5H2O
Na2EDTA
H3BO3
MnSO4.H2O
ZnSO 4.7H2O
KI
Na2MoO4.2H2O
C0Cl2.6H2O
BeSO4.4H 2O
CuSO4.5H2O
NiCI2.6H2O

27,8

27,8

37,3
6,2
16,9
8,6
0,830
0,250
0,025

37,3
10,0
18,9
10,0

0,025

0,025

0,25

22,0

22,0

0,025
0,610
0,060
0,250
0,024
0,024
0,050
0,025
0,024

0,025
0,610
0,060
0,250
0,024
0,024
0,025
0,024

Substâncias orgânicas
Tiamina.HCI
1
1
0,1
0,5
1
Piridoxina.HCI
1
0,5
5
1
1
Ácido nicotínico
0,5
5
Glicina
2
2
0,01
Biotina
0,01
0,05
Ácido fólico
0,5
1
Pantotenato de cálcio
1
10
Mio-inositol
10
100
100
15.000
Sacarose
15.000
20.000
30.000
6,5
6,5
5,5
5,8
EH
MS = Murashige & Skoog (1962); NN = Nitsch & Nitsch (1969); GZ (64) = Galzy
(1964); GZ (90) = Galzy (1990).
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3.4.9. Efeito da posição do expiante durante o subcultivo na
multiplicação do porta-enxerto 'Jales'
O delineamento foi inteiramente casualizado com 3 repetições e 1 O frascos
por parcela. Cada frasco recebeu um expiante.
Os tratamentos foram as seguintes posições dos expiantes a partir do ápice:
1 )Ápice com uma folha em expansão
2)Primeiro segmento abaixo do ápice
3)Segundo segmento abaixo do ápice
4)Terceiro segmento abaixo do ápice
As plantas utilizadas foram provenientes do segundo subcultivo em meio
MS com a concentração de sais reduzida pela metade e sem reguladores de
crescimento.
O experimento foi avaliado após 30 dias pelos seguintes parâmetros:
comprimento das brotações, número de folhas por brotação, porcentagem de
brotação, porcentagem de enraizamento e número de raízes por expiante.
3.4.10. Efeito

de

diferentes

formas

de

aclimatização

na

sobrevivência das plantas do porta-enxerto 'Jales'
A aclimatização foi realizada dentro de uma câmara de nebulização em
recipientes individuais preenchidos com o substrato comercial "Multiplant". Os
recipientes consistiram de copos plásticos descartáveis de 200mL com furos na
parte basal.
As plantas utilizadas neste experimento foram provenientes do terceiro
subcultivo, sendo escolhidas aquelas com tamanho semelhante, possuindo quatro
folhas e bem enraizadas.
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Após a retirada dos frascos, as raízes foram lavadas em água corrente para
retirar o meio de cultura e as plantas foram colocadas numa bandeja com água,
onde permaneceram até o momento do transplante.
O delineamento experimental foi em blocos ao acaso com 4 repetições e 1 O
plantas por parcela.
Os tratamentos consistiram em duas formas de aclimatização:
1 )Recipientes abertos
2)Recipientes fechados
No caso dos recipientes abertos, as plantas foram simplesmente colocadas
nos copos plásticos e permeneceram sob nebulização.
Já no caso dos recipientes fechados, os copos plásticos com as plantas
foram cobertos com outro copo plástico descartável e transparente de 300mL, que
foi colocado invertido sobre o outro. Ainda neste caso, o copo com a planta foi
colocado dentro de outro copo do mesmo tamanho contendo uma camada de 1 cm
de vermiculita no fundo e não foi perfurado, para evitar que o substrato secasse,
já que, estando coberto, não recebia a água da nebulização.
O experimento foi avaliado 21 dias após a sua instalação pela
sobrevivência das plantas.
3.5. Comparação do desenvolvimento aéreo e radicular em recipientes
de plantas obtidas por estaquia lenhosa e micropropagação dos
porta-enxertos 'Jales' e 'Campinas'

O delineamento experimental foi em blocos ao acaso, com 4 repetições e
1 O plantas por parcela.
Os tratamentos foram os seguintes tipos de muda:
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l)'Jales' / estaquia
2)'Jales' / micropropagação
3 )'Campinas' / estaquia
4)'Campinas' / micropropagação
O plantio foi realizado em sacos plásticos com um substrato formado pela
mistura de 4kg de torta de mamona, 0,5kg de calcário dolomítico e 0,5kg de
adubo 4-14-8 para cada 100kg de solo.
As estacas possuiam cerca de 55cm de comprimento com 5 gemas e
permaneceram numa câmara fria por cerca de 2 meses até o plantio, que foi
realizado no dia 27 de setembro de 1995.
As mudas micropropagadas foram obtidas a partir de segmentos nodais
cultivados in vitro e aclimatizadas após o quarto subcultivo. O plantio foi
realizado no dia 18 de outubro de 1995. Após o plantio, as mudas foram tutoradas
com varas de bambu.
O experimento foi avaliado 7 meses após o plantio das mudas
micropropagadas, através dos seguintes parâmetros: comprimento da maior
brotação por planta, comprimento total das brotações por planta, comprimento
médio dos entrenós, número médio de gemas por planta, peso da parte áerea, peso
do sistema radicular e volume do sistema radicular.
3.6. Comparação

do

desenvolvimento

minirizotron de plantas

aéreo

obtidas por

e

radicular

estaquia lenhosa

em
e

micropropagação dos porta-enxertos 'Jales' e 'Campinas'

O experimento foi instalado em quatro minirizotrons, construídos em
madeira, com as seguintes dimensões: lm de largura, ltn de altura e 0,07m de
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espessura. A estrutura possuía uma inclinação de 60° com o chão e na face interna
foi colocada uma chapa de vidro com espessura de 6mm, para pennititr a
observação das raízes, recoberta com papelão para escurecer o substrato.
O espaço entre a chapa de vidro e a madeira foi preenchido com um
substrato formado pela mistura de 0,5kg de calcário dolomítico e 0,5kg de adubo
4-14-8 para cada 100kg de solo.
Em cada aparelho foram plantadas, no dia 31 de agosto de 1995, três
estacas ou três mudas micropropagadas dos porta-enxertos 'Jales' e 'Campinas',
distantes 30cm entre si, resultando nos seguintes tratamentos:
l)'Jales' / estaquia
2)'Jales' / micropropagação
3)'Campinas' / estaquia
4)'Campinas' / micropropagação
Após o plantio, as mudas foram tutoradas em fios de arame com 1,5m de
altura.
As avaliações iniciaram cerca de 90 dias após o plantio e foram realizadas
em intervalos de 21 dias, até que as plantas entraram em repouso, totalizando 1O
avaliações.
O desenvolvimento da parte aérea foi avaliado pelos seguintes parâmetros:
comprimento total das brotações, número de brotações, número de folhas e área
foliar.
A área foliar (AF) de cada planta foi determinada através da medida da
largura (L) de todas as folhas de uma planta, que foram posteriormente
convertidas em áreas pelas seguintes equações:
'Jales': AF = 0,961 (L/2)2
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'Campinas': AF = 0,91 ,r (L/2)2
Estas equações correspondem a área do círculo obtido utilizando-se a
largura das folhas como diâmetro, encontradas em experimento anterior com alta
confiabilidade para estimar a área foliar.
O desenvolvimento do sistema radicular foi avaliado colocando-se uma
folha de celofane transparente sobre a chapa de vidro, onde foram desenhadas as
raízes com caneta para retroprojetor. O celofane foi dividido em quadrículas de
20x20cm, sendo utilizada a mesma folha em todas as avaliações para cada
minirizotron. Assim, apenas o crescimento novo de raízes foi desenhado em cada
avaliação, sendo utilizada para cada data uma caneta de cor diferente para
diferenciá-las. Posteriormente a cada avaliação, foi contado o número de raízes e
medido o comprimento das raízes em cada quadrícula.
Todos os dados obtidos resultaram da média das três plantas em cada
aparelho.
3.7. Avaliação do desenvolvimento inicial a campo de mudas do
cultivar Itália produzidas por diferentes métodos de enxertia sobre
os porta-enxertos 'Jales' e 'Campinas'
O delineamento experimental foi inteiramente casualizado, com 5
repetições e 20 plantas por parcela, em esquema fatorial (3 x 2), onde foram
combinados 3 tipos de enxertia com 2 porta-enxertos. Os tratamentos resultantes
foram os seguintes:
!)Enxertia a campo na estaca/ 'Jales'
2)Enxertia a campo na brotação / 'Jales'
3)Enxertia de mesa/ 'Jales'
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4)Enxertia a campo na estaca / 'Campinas'
S)Enxertia a campo na brotação / 'Campinas'
6)Enxertia de mesa / 'Campinas'
O experimento foi instalado na Seção de Viticultura do Instituto
Agronômico (IAC) em Campinas (SP).
O plantio foi realizado em linha, com espaçamento de lm entre plantas
dentro da linha e 2m entre linhas. Foram utilizadas 5 linhas de 120m, totalizando
uma área experimental de 1200m2, ficando cada parcela com 40m2.
O sistema de condução já estava instalado antes da execução deste
experimento, sendo uma espaldeira formada por 3 fios, distantes 40cm entre si e
80cm do solo.
Preparo das estacas.
As estacas dos porta-enxertos foram coletadas no dia 27 de julho de 1994,
de plantas matrizes livres de vírus da Seção de Viticultura do Instituto
Agronômico (IAC) em Campinas (SP).
As estacas foram preparadas com o comprimento médio de 55cm, contendo
5 gemas. O corte na parte basal foi realizado perpendicularmente e logo abaixo de

uma gema, e na parte superior inclinado e cerca de 3cm acima de uma gema. As
estacas do 'Jales' apresentaram peso médio de 26,Sg e as do 'Campinas', 21,Sg.
Após o preparo, foram formados feixes de 100 estacas as quais foram
tratadas por imersão em solução de captan (2g/L) durante 30 segundos. Após a
secagem à sombra, as estacas foram colocadas em pé dentro de caixas plásticas,
onde permaneceram por 48 horas, com a base imersa em água.
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Plantio e condução dos porta-enxertos no primeiro ano.
O plantio das estacas das parcelas com enxertia a campo foi realizado no
dia 29 de julho de 1994, em covas previamente preparadas com as dimensões de
30x30x40cm, onde foram misturados ao solo 50g de calcário dolomítico por cova.
As estacas foram enterradas de forma a permanecer apenas 2 gemas para fora da
terra.
Na mesma época do plantio a campo também foram plantadas
aproximadamente 200 estacas de cada cultivar em sacos plásticos, para repor as
eventuais falhas.
Após o plantio, todas as parcelas foram irrigadas, mantendo-se a irrigação
duas vezes por semana até o início de novembro, quando começaram as chuvas
regulares.
No dia 29 de novembro de 1994 foi realizado o replantio das falhas a
campo e em seguida as brotações dos porta-enxertos foram tutoradas com varas
de bambu até atingir o primeiro fio da espaldeira.
Os tratos culturais realizados durante o crescimento dos porta-enxertos,
além da irrigação e tutoramento, já mencionados, foram capinas, controle de
formigas através de iscas granuladas e uma adubação de cobertura realizada no
dia 26 de janeiro de 1995, com 100g de adubo 4-14-8, distribuído ao redor das
plantas e incorporado com enxada.
Enxertia de mesa.
No dia 15 de setembro de 1994 foi realizada a enxertia de mesa utilizando
estacas dos porta-enxertos que foram coletadas na mesma época que as descritas
anteriormente e preparadas de forma semelhante, sendo tratadas com captan
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(2g/L), enroladas em jornal úmido, colocadas em sacos plásticos e armazenadas
em câmara fria até a sua utilização.
Os ramos do cultivar Itália foram coletados de um produtor em Jundiaí
(SP) no dia 8 de agosto de 1994, também sendo tratados com captan (2g/L) e
acondicionados da mesma forma em câmara fria até a data da enxertia.
A enxertia foi realizada com uma máquina manual com corte do tipo
ômega. As estacas dos porta-enxertos foram preparadas com cerca de 45cm de
comprimento e três nós, sendo que as gemas dos nós superiores foram retiradas
com tesoura de poda, deixando-se apenas a gema basal. Os garfos possuíam cerca
de 10cm de comprimento e apenas uma gema. Após a enxertia, o local enxertado
foi amarrado com barbante.
As estacas enxertadas foram colocadas em pé dentro de grandes sacos
plásticos perfurados, contendo cerca de 30L de pó de xaxim úmido e levadas para
dentro de uma casa de vegetação, onde permaneceram por 30 dias em
estratificação.
Após este período, foram retiradas do pó de xaxnn e imediatamente
colocadas em pé dentro de uma caixa plástica com água, para evitar a
desidratação das raízes já emitidas.
Em seguida, todos os enxertos, desde o local de enxertia até o ápice do
garfo, foram revestidos com Parafilm M. Também foram retiradas as brotações
dos porta-enxertos.
As estacas enxertadas foram então plantadas em sacos plásticos, contendo
como substrato apenas terra de subsolo. Sobre cada enxerto foi colocado um
saquinho feito com jornal para protegê-los da ação direta dos raios solares, que
foram retirados 13 dias depois, quando ocorreu a brotação dos enxertos.
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Após 60 dias de crescimento nos sacos plásticos, as mudas enxertadas
foram plantadas no campo, em covas previamente preparadas, sendo em seguida
tutoradas com varas de bambu.
Durante o período do plantio até maio de 1995, as mudas foram
pulverizadas com mancozeb (2,8g/L) em intervalos de 20 dias.

Enxertia a campo.
Para a enxertia a campo foram utilizados ramos do cultivar Itália coletados
em Jales (SP), no dia 20 de junho de 1995 e armazenados em câmara fria
devidamente acondicionados em sacos plásticos até a data da enxertia.
A enxertia foi realizada nos dias 22 e 23 de julho de 1995 por um
enxertador com prática, sendo executada pelo método da garfagem de topo em
fenda cheia, para ambos os tratamentos de enxertia na estaca e na brotação.
Para executar a enxertia na estaca, inicialmente foi cortada a copa do
porta-enxerto cerca de 10 a 15cm do solo e eliminadas todas as suas brotações.
No centro do caule foi realizado um corte de forma a abrir uma fenda com
aproximadamente 3cm. O garfo foi preparado com 2 gemas e na sua parte basal
foram realizados 2 cortes inclinados formando uma cunha, a qual foi introduzida
na fenda do porta-enxerto, fazendo coincidir a casca de ambos em pelo menos um
dos lados. Depois, o enxerto foi amarrado com barbante e revestido totalmente
com Parafilm M, recebendo também um saquinho de jornal para protegê-lo da
ação dos raios solares, que foi retirado após 30 dias, quando ocorreu a brotação
dos enxertos.
A enxertia na brotação foi realizada de forma semelhante, diferindo apenas
por ser realizada numa brotação do porta-enxerto e não na estaca. Neste caso foi
escolhida a brotação mais vigorosa para a enxertia e as outras foram eliminadas.
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Condução do experimento no segundo ano.
As mudas obtidas pela enxertia de mesa foram podadas em julho de 1995,
reduzindo a brotação da copa para apenas duas gemas, devido ao pequeno
crescimento dos ramos.
Quando a brotação dos enxertos realizados a campo atingiu cerca de 20 a
30cm de comprimento, o barbante utilizado para amarrar o local de enxertia foi
cortado para evitar o estrangulamento da muda. A partir desta ocasião, foram
executados diversos tratos culturais que, dependendo da sua necessidade, foram
repetidos até a avaliação final do experimento. Estes tratos foram o tutoramento
da brotação do enxerto na vara de bambu e nos fios da espaldeira, esladroamento
dos porta-enxertos, desnetamento da brotação do enxerto permitindo apenas o
crescimento de um ramo por muda, capinas, irrigações, que foram realizadas três
vezes em intervalos de 1O dias após a enxertia, e adubações que foram realizadas
nos dias 15 de agosto de 1995 e 30 de janeiro de 1996 com 50g de adubo 4-14-8
por planta.
A partir do dia 27 de setembro de 1995 até 17 de abril de 1996 foram
realizadas pulverizações semanais com mancozeb (2,8g/L) e nos meses de
dezembro, janeiro e fevereiro, este produto foi alternado com três aplicações de
metalaxyl (24mg/L) + mancozeb (1,92g/L), aumentando o intervalo de aplicação
para duas semanas. No mês de janeiro também foram efetuadas duas
pulverizações com dimethoato (0,8g/L) para controlar o besouro Lagria villosa.
Avaliações.
Antes de realizar a enxertia das parcelas a campo, no dia 11 de julho de
1995, foi avaliado o desenvolvimento dos porta-enxertos e mudas de enxertia de
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mesa, através da medida dos diâmetros da estaca e das brotações dos porta
enxertos ou do cultivar copa.
Nos porta-enxertos, o diâmetro da estaca foi medido 5cm abaixo da
brotação mais apical e nas brotações foi medido 5cm após a sua inserção na
estaca, medindo-se apenas a maior brotação por nó.
Nas mudas de enxertia de mesa o diâmetro da estaca foi medido 5cm
abaixo do local de enxertia e na brotação do garfo foi medido 5cm após a sua
inserção.
A partir do dia 8 de novembro de 1995 foram realizadas oito avaliações
mensais do comprimento da brotação da copa do cultivar Itália, medindo-se desde
a inserção da brotação no garfo até o ápice.
No dia 08 de junho de 1996 foi realizada a avaliação final do experimento
através dos seguintes parâmetros: comprimento da brotação da copa, número de
gemas por brotação, diâmetro da copa medido 5cm acima do ponto de enxertia e
peso da copa.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
4.1. Experimento de estaquia lenhosa
4.1.1. Efeito do diâmetro da estaca lenhosa no desenvolvimento dos
porta-enxertos 'Jales' e 'Campinas'
O desenvolvimento das mudas foi influenciado pelo diâmetro das estacas e
pelos cultivares. A análise de variância para o comprimento médio das brotações
e comprimento médio dos entrenós revelou interação significativa entre os fatores
estudados, mas não ocorreu para o pegamento, número médio de brotações por
estaca e número de folhas por brotação (Apêndice 1).
Os porta-enxertos utilizados apresentaram elevado índice de pegamento,
com uma média de 96,3% para o 'Jales' e 95,4% para o 'Campinas', não diferindo
entre si (Tabela 4). Esses resultados já eram esperados devido à facilidade de
enraizamento destes porta-enxertos, comprovada por Alvarenga & Fortes (1976) e
Terra et al. (1988b).
Também não houve diferença entre o diâmetro das estacas quanto ao
pegamento e o número de brotações emitidas por estaca (Tabela 4). Pereira et al.
(1978) trabalhando com os porta-enxertos 'Ripária do Traviú', 'Kober 5BB', 'RR
101-14', 'IAC 571-6' e 'Campinas', também não obtiveram diferença no pegamento
de estacas com três diâmetros diferentes (finas, médias e grossas).
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Entretanto, o diâmetro das estacas afetou o desenvolvimento das plantas
que, quanto mais grossas, apresentaram maior número de folhas (Tabela 4), maior
comprimento das brotações e maior comprimento dos entrenós (Tabela 5). Este
comportamento foi bastante semelhante para os dois porta-enxertos, mas mais
acentuado para o 'Jales', onde todos os diâmetros diferiram significativamente
entre si (Tabela 5).
Também observou-se que o 'Jales' apresentou mru.or vigor do que o
'Campinas', sendo significativamente superior quanto ao número de folhas
emitidas por brotação (Tabela 4), comprimento das brotações e dos entrenós em
todos os diâmetros de estaca (Tabela 5). Este maior desenvolvimento do 'Jales'
também foi encontrado por Terra et al. (1988b), que obtiveram maior peso de
matéria seca em brotações e raízes provenientes de estacas do porta-enxerto 'Jales'
do que em estacas do 'Campinas'. O 'Jales' também se destacou como melhor
porta-enxerto para o cultivar Mãximo (Terra et al., 1990b) e apresentou maior
produção média por planta do que o 'Campinas' para o cultivar Niagara Rosada
(Terra et al., 1988a).
Apesar da inferioridade das estacas mais finas quanto ao desenvolvimento
das plantas, o seu descarte não é necessário, como ressaltou Sousa (1996)
recomendando a utilização de estacas com diâmetro próximo ao de um lápis,
desde um pouco mais grossas até um pouco mais finas, semelhante ao utilizado
neste experimento.
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TABELA 4. Efeito do diâmetro de estacas lenhosas dos porta-enxertos 'Jales' e
'Campinas' sobre o pegamento, número de brotações por estaca e
número de folhas por brotação (Experimento 4.1.1; apêndice 1).
Número de
Número de
Pegamento
Diâmetro
folhas/brotação
brotações/estaca
(%)
14,la
1,73a
96,2a l
Grossas
12,6b
1,69a
96,0a
Médias
12,4b
1,75a
95,3a
Finas
Cultivar
15,4a
1,56b
96,3a
Jales
10,7b
1,89a
95,4a
Campinas
8,7
12,4
7,0
C.V.(%)
1 Médias seguidas pela mesma letra não diferem significativamente pelo teste de
Tukey a 5% de probabilidade.

TABELA 5. Efeito do diâmetro de estacas lenhosas dos porta-enxertos 'Jales' e
'Campinas' sobre o comprimento das brotações e dos entrenós
(Experimento 4.1.1; apêndice 1).
Comprimento dos entrenós
Comprimento das brotações
Diâmetro
(cm)
(cm)
Campinas
Jales
Campinas
Jales
2,7Ba
4,5Aa
32,4Ba
74,0Aa l
Grossas
2,2Bb
3,9Ab
22,7Bb
61,2Ab
Médias
2,0Bb
3,5Ac
20,4Bb
51,8Ac
Finas
7,6
13,7
C.V.(%)
1 Médias seguidas pela mesma letra maiúscula na linha e minúscula na coluna não
diferem significativamente pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade.
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4.2. E xperimentos de estaquia semilenhosa
4.2.1. Efeito de diferentes formas de preparo no enraizamento de
estacas semilenhosas dos porta-enxertos 'Jales', 'Campinas'
e 'Tropical'
A análise de variância para o efeito de diferentes formas de preparo das
estacas nos três cultivares testados, apenas revelou diferenças significativas para o
número de raízes emitidas por estaca para o 'Jales' e o 'Campinas' (Apêndices 2, 3
e 4).
A forma de preparo das estacas não afetou a porcentagem de emaizamento
em nenhum dos três cultivares testados, permanecendo em todos acima de 80%. O
mesmo ocorreu com a retenção foliar, que não foi afetada pela forma de preparo e
permaneceu em valores próximos ao enraizamento (Tabela 6).
A diferença entre os tratamentos foi verificada apenas quanto ao número de
raízes por estaca, onde, para o 'Jales', houve um estímulo significativo para a
maior emissão através do ferimento na base das estacas, tendência também
observada para o 'Tropical', porém não significativa. O ferimento na base das
estacas é benéfico para o emaizamento de diversas espécies lenhosas por
estimular a divisão celular e a formação de calos. A atividade celular na área
lesionada é estimulada pelo aumento da taxa respiratória, elevação nos teores de
auxinas, carboidratos e etileno, resultando na formação de raízes nas margens da
lesão (Hartmann et al., 1990).
Já para o 'Campinas', o maior número de raízes foi observado nas estacas
com nó na base, superior ao daquelas com ferimento e estas, por sua vez,
mostraram número de raízes superior ao daquelas com entrenó na base (Tabela 6).
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TABELA 6. Efeito da forma de preparo (F = ferimento; N=base com nó; E=base
com entrenó) no enraizamento de estacas semilenhosas dos porta
enxertos 'Jales', 'Campinas' e 'Tropical' (Experimento 4.2.1; apêndices
2, 3 e 4 .
Enraizamento(%)
Número de raízes/estaca
Retenção foliar(%)
Tropical Jales Campinas Tropical Jales Campinas Tropical fales Campinas
95,8a
81,2a
97,9a
91,7a
6,5a
9,2a
8,2b
F
85,4a 1 97,7a
N
83,3a
83,3a
93,8a
79,2a
91,7a
91,7a
5,5a
6,8b
10,0a
E
80,6a
95,8a
91,7a
75,0a
95,8a
87,5a
4,6a
6,0b
6,8c
16,8
9,4
5,7
21,2
9,1
10,2
19,4
15,8
6,8
C.V.(%)
1
Médias seguidas pela mesma letra não diferem significativamente pelo teste de Tukey ao nível de 5% de
probabilidade.

Apesar de apresentarem menor número de raízes, as estacas com entrenó
na base foram mais práticas para a estaquia semilenhosa dos porta-enxertos, já
que seu preparo é rápido, simples e de cada nó com folha pode-se obter uma
estaca. A execução do ferimento é bastante trabalhosa e para o preparo de estacas
com nó na base, perde-se muito material de propagação, praticamente obtendo-se
metade do número de estacas preparadas com entrenó.
Estacas semilenhosas de diversos cultivares de videira com a base
terminando no entrenó, já foram utilizadas com sucesso por Egger et al. (1985) e
Moretti & Borgo (1985). Esta forma de preparo das estacas também foi
recomendada por Alley (1980) para a multiplicação rápida de videiras. O aspecto
do enraizamento para os três cultivares pode ser observado na Figura 1.

84

l

li'..'·

/

y:) i

//

! 1:

1

Í /, ·.

' 1
/1,.

/j j l

:. '

1 1
IJIISECOMNÚ

IIAS!,CO\I NO

,

1\1\SE COM ENTRE-NÓ

IIASE COM FERIMENTO

11,ISI! CO\I EN IIIE-NÓ

,'

1/,

1

IIASE l'0\11 l:lll\lFNTO

FIGURA 1. Efeito de diferentes formas de preparo no enraizamento de estacas
semilenhosas dos p01ta-enxe1tos 'Tropical' (A), 'Jales' (B) e
'Campinas' (C) (Expe1imento 4.2.1).
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4.2.2. Efeito do AIB no enraizamento de estacas semilenhosas dos
porta-enxertos 'Jales', 'Campinas', 'Ripária do Traviú' e
'Kober 5BB'

Não houve interação significativa entre porta-enxertos e concentrações de
AIB em nenhuma variável estudada, permitindo a análise independente de cada
fator (Apêndice 5).
O 'Jales' apresentou a maior porcentagem de estacas enraizadas (89,6%),
sendo significativamente superior ao 'Campinas' e ao 'Kober 5BB', mas não
diferindo do 'Ripária do Traviú'. O 'Jales' também apresentou a maior retenção
foliar, o que provavelmente permitiu o maior enraizamento e maior número de
raízes emitidas por estaca (Tabela 7).
Estes resultados foram semelhantes aos encontrados por Alvarenga &
Fortes (1976) que trabalharam com os mesmos porta-enxertos, mas utilizaram
estacas lenhosas. Nesse experimento os autores obtiveram a seguinte ordem
decrescente de enraizamento:

'Jales' (97%), 'Campinas' (92,5%), 'Ripária do

Traviú' (72,5%) e 'Kober 5BB' (44,1%). O 'Kober 5BB' também foi inferior ao
'Ripária do Traviú' no experimento realizado por Alvarenga (1976), mas neste
caso o enraizamento foi bastante inferior, atingindo em média 29,6 e 20%,
respectivamente. Estes resultados são muito diferentes daqueles obtidos por Terra
et al. (1981), que tratando estacas lenhosas destes porta-enxertos apenas por
imersão da base em água durante 24 horas, obtiveram maior enraizamento com o
'Kober 5BB' (86,6%), seguido pelo 'Campinas' (78,3%), 'Jales' (54,4%) e 'Ripária
do Traviú' (53,3%). Em outro experimento realizado por Terra et al. (1988b), o
'Kober 5BB' chegou a apresentar 98,7% de estacas lenhosas enraizadas no mês de
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TABELA 7. Efeito de concentrações de AIB na propagação dos porta-enxertos
'Jales', 'Ripária do Traviú', 'Campinas' e 'Kober SBB' através de
estacas semilenhosas (Experimento 4.2.2; apêndice 5).
Porta-enxertos

Jales
Ripária do Traviú
Campinas
Kober 5BB

Enraizamento
(%)
89,6a2
77,lab
75,5b
68,4b

Retenção
foliar (%)
89,la
52,2b
44,8b
54,2b

Brotação
(%)
17,7c
69,3a
49,lb
27,6c

Mortalidade 1
(%)
4,7a
7,3a
3,6a
10,4a

Número de
raízes/estaca
8,3a
5,3c
6,7b
5,9bc

AIB (ppm)

74,6a
60,la
45,8a
O
81,2a
vide
vide
44,3a
65,3a
500
Figura
3
80,0a
Figura 2
53,8a
39,la
1000
74,6a
34,5a
61,la
2000
21,1
63,1
32,1
35,9
18,3
C.V.(%)
2
1Dados transfo rmados em (x + 1)11
2Méclias seguidas pela mesma letra não diferem significativamente pelo teste de Tukey ao nível de
5% de probabilidade.

agosto, sendo superior ao 'Campinas' (90%), 'Ripária do Traviú' (90%) e 'Jales'
(88,7%).
Observa-se que há grandes diferenças entre os resultados de enraizamento
obtidos por diversos autores, mas também pode-se constatar que o potencial de
enraizamento de todos os porta-enxertos é alto e possivelmente estas diferenças
ocorrem devido à condição fisiológica da planta-matriz no momento da coleta das
estacas (Moe & Andersen, 1988) e as condições do ambiente proporcionadas
ao enraizamento (Loach, 1988) também serem diferentes em cada trabalho. Terra
et ai. (1988b) encontraram grandes variações no enraizamento de estacas quando
coletadas em diferentes épocas do ano, o mesmo acontecendo no trabalho de
Goode Junior & Lane (1983).
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Nos diversos experimentos realizados neste trabalho também se observam
pequenas diferenças de enraizamento para um mesmo cultivar, que possivelmente
devem estar associadas às diferentes épocas de instalação de cada experimento.
Mas, de forma geral, o enraizamento foi alto, sendo encontrados resultados de até
100% para o 'Tropical' (Tabela 8), 'Jales' e 'Campinas' (Tabela 9).
O 'Ripária do Traviú' apresentou a maior porcentagem de estacas brotadas
(69,3%) superior aos demais porta-enxertos. Quanto à mortalidade das estacas
não houve diferença entre os porta-enxertos (Tabela 7).
O tratamento das estacas com AIB não afetou a porcentagem de
enraizamento, retenção foliar e brotação das estacas para os porta-enxertos 'Jales',
'Campinas', 'Ripária do Traviú' e 'Kober 5BB' (Tabela 7). Estes resultados
concordam com os obtidos por Harmon (1943), que trabalhando com 31 porta
enxertos concluiu que o AIB não foi suficientemente vantajoso para ser utilizado
na propagação comercial de porta-enxertos de videira. Terra et al. (1981) testando
o AIB para os mesmos porta-enxertos utilizados neste experimento, comprovaram
que a simples imersão da base das estacas em água por 24 horas, proporcionou
igual enraizamento ao obtido com esta auxina. Leonel & Rodrigues (1993)
também não observaram aumento significativo no enraizamento de estacas do
porta-enxerto 'Ripária do Traviú' com a aplicação de soluções de AIB.
O aumento da concentração de AIB causou maior mortalidade das estacas,
sendo encontrada uma regressão linear significativa para esta variável (Apêndice
6). Isto evidencia um efeito tóxico das concentrações mais elevadas de AIB
(Figura 2) também observado por Leonel & Rodrigues (1993) com o porta
enxerto 'Ripária do Traviú' e por Silva et al. (1986) com os porta-enxertos 'SO4' e
'Rupestris du Lot'.
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FIGURA 2. Efeito de concentrações de AIB na mortalidade de estacas
semilenhosas de porta-enxertos de videira (Experimento 4.2.2;
apêndice 6).
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Apesar do aumento da mortalidade, o uso do AIB também provocou maior
emissão de raízes por estaca, sendo este comportamento melhor representado pela
equação linear de regressão (Apêndice 6). O número médio de raízes principais
atingiu o valor máximo de 7,7 com o uso de 2000ppm de AIB, valor estimado
pela equação de regressão, enquanto sem a utilização deste regulador, a média foi
5,6 raízes por estaca (Figura 3), uma diferença que apesar de significativa foi
muito pequena. O efeito positivo do AIB, no aumento do número de raízes
formadas por estaca, já foi observado por Harmon (1943), Silva et al. (1986) e
Tizio et al. (1961) em estacas lenhosas.
No trabalho de Silva et al. (1986) com os porta-enxertos 'SO4', 'RR 101-14'
e 'Rupestris du Lot', apenas ocorreu redução na emissão de raízes com
concentrações de AIB superiores a 2000ppm, o que está de acordo com os
resultados deste experimento, dentro do mesmo intervalo.

4.2.3. Efeito do AIB no enraizamento de estacas semilenhosas do
porta-enxerto 'Tropical'
O efeito das concentrações de AIB foi significativo apenas para a
porcentagem de brotação das estacas (Apêndice 7).
Como no experimento anterior, o AIB não afetou a porcentagem de
enraizamento e a retenção foliar, evidenciando novamente que a aplicação deste
regulador não é necessária para estimular o enraizamento (Terra et al., 1981), que
atingiu 100% na testemunha (Tabela 8).
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TABELA 8. Efeito de concentrações de AIB no enraizamento de estacas
semilenhosas do porta-enxerto 'Tropical' (Experimento 4.2.3;
apêndice 7).
AIB (ppm)
O

500
1000
2000
C.V.(%)

Enraizamento
(%)

100,0a2
91,7a
97,9a
100,0a
5,7

Retenção
foliar(%)

Brotação 1
(%)

89,6a
85,4a
97,9a
93,7a
8,6

16,7a
4,2ab
2,lb
2,lb
43,3

Mortalidade l
(%)
O,Oa

Número de
raízes/estaca

8,3a

2,la
O,Oa

74,6

8,7a
8,2a
8,9a
9,9a
15,4

1Dados transformados em(x + 1)1/2
2Médias seguidas pela mesma letra não diferem significativamente pelo teste de Tukey ao nível de
5% de probabilidade.

O 'Tropical' apresentou-se mais tolerante a doses altas de AIB do que os
porta-enxertos 'Jales', 'Campinas', 'Ripária do Traviú' e 'Kober 5BB', pois mesmo
com a maior concentração (2000ppm), a mortalidade foi nula e não diferiu
significativamente dos demais tratamentos (Tabela 8).
Quanto ao número de raízes emitidas por estaca houve, como no
experimento anterior, uma tendência de aumento com a maior concentração do
regulador de crescimento, porém não significativa (Tabela 8).
4.2.4. Efeito da área

foliar

no enraizamento de estacas

semilenhosas dos porta-enxertos 'Jales' e 'Campinas'
Todas as variáveis analisadas apresentaram significância estatística para os
porta-enxertos 'Jales' (Apêndices 8 e 9) e 'Campinas' (Apêndices 10 e 11).
A presença da folha nas estacas foi indispensável para a formação de
raízes, não ocorrendo enraizamento em estacas sem folha, para os cultivares Jales
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e Campinas (Figura 4). Entre os demais tratamentos, com diversas áreas foliares,
não houve diferença significativa, sendo observados níveis elevados de
enraizamento já com a menor área foliar de 25cm2 (Tabela 9).
O efeito benéfico da presença das folhas em estacas semilenhosas para o
enraizamento, já é bem conhecido, sendo atribuído à produção de auxinas e
cofatores de enraizamento, que são transportados para a base das estacas (Altman
& Wareing, 1975; Breen & Muraoka, 1974), e pela continuação do processo de
fotossíntese, responsável pela síntese de carboidratos necessários como fonte de
energia para formação e crescimento das raízes (Haissig, 1984; Davis, 1988).
A importância das folhas para o enraizamento já foi demonstrada na
estaquia de abacateiro (Reuveni & Raviv, 1981), araçazeiro (Nachtigal et ai.,
1994) e goiabeira (Pereira et ai., 1983).
Nas estacas do porta-enxerto 'Jales', apenas ocorreu brotação quando elas
possuiam folha, não ocorrendo diferença entre as área foliares testadas. Já para o
'Campinas', mesmo as estacas sem folha brotaram em média 14,6%, diferindo
apenas da área de 25cm2 que apresentou 66, 7% de estacas brotadas (Tabela 9).
A falta da folha nas estacas provocou um alto índice de mortalidade, cerca
de 50%, para ambos os cultivares. Com a presença da folha, a mortalidade
permaneceu abaixo de 2,1%, não ocorrendo diferença entre as área foliares
testadas (Tabela 9).
Apesar do tamanho da área foliar não afetar a porcentagem de
enraizamento, houve um forte efeito sobre a emissão e crescimento das raízes,
avaliado através do número, peso e volume de raízes por estaca. Entre estes
parâmetros e as áreas foliares, em ambos os porta-enxertos, foram encontradas
regressões quadráticas significativas (Apêndices 9 e 11).
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FIGURA 4. Efeito da área foliar sobre o emaizamento de estacas semilenhosas
dos p01ta-enxe1tos 'Jales' (A) e 'Campinas' (B) (Experimento 4.2.4).
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TABELA 9. Efeito da área foliar no enraizamaento de estacas semilenhosas dos
porta-enxertos 'Jales' e 'Campinas' (Experimento 4.2.4; apêndices 8 e
10.
Área foliar
(cm2)
o
25
50
75
100

e.V.(%)

Enraizamento(%)
Campinas
Jales
o,ob2
0,0b
100,0a
92,9a
100,0a
97,9a
95,4a
97,9a
100,0a
100,0a

5, 1

2,9

Brotação 1(%)
Campinas
Jales
14,6b
0,0b
66,7a
14,6a
37,9ab
14,6a
31,8ab
22,9a
31,2a
45,8ab
32,8
38,7

Mortalidade ! (%)
Campinas
Jales
50,0a
52,la
0,0b
2,lb
0,0b
2,lb
2,lb
0,0b
0,0b
0,0b
83,9
76,2

1Dados transformados em are sen(x /100)1/2
2Médias seguidas pela mesma letra não diferem significativamente pelo teste de Tukey ao nível de
5% de probabilidade.

O aumento do tamanho da área foliar foi acompanhado pelo incremento do
número de raízes emitidas por estaca até os valores de 91,4cm2 para o 'Campinas'
e 91,9cm2 para o 'Jales', estimados pela equação de regressão, quando passou a
sofrer uma redução (Figura 5).
Nestes valores de máximo, estimou-se uma emissão de 15,2 raízes por
estaca para o 'Campinas' e 6,4 para o 'Jales'. Apesar da grande superioridade do
'Campinas' para este parâmetro, a diferença entre os porta-enxertos é bem menor
quando observado o peso e o volume de raízes (Figuras 6 e 7), demonstrando uma
compensação do 'Jales' pela maior emissão de raízes secundárias.
O aumento da área foliar também foi acompanhado pelo aumento do peso
(Figura 6) e do volume (Figura 7) das raízes formadas, com tendências muito
semelhantes já que estes parâmetros são estreitamente relacionados. Os valores
máximos para ambos porta-enxertos extrapolaram a maior área foliar utilizada,
sendo então apenas verificado o aumento de peso e volume dentro do intervalo de
área foliar utilizado.

95

18.---------------------.
Campinas

16

i

Y = 0,628 + 0,32X - 0,00175X
2
R = 0,97**; C.V.(%) = 22,3

14

2

<ti

D

12

} 10
�
� 8

e

E

,::J

6

Jales

4

Y = 0,205 + 0,136X-0,00074X
2
R = 0,98***; C.V.(%) = 13 ,7

o

25

50
2
Area foliar (cm )
,

75

2

100

FIGURA 5. Efeito da área foliar sobre o número de raízes emitidas por estaca dos
porta-enxertos 'Jales' e 'Campinas' (Experimento 4.2.4; apêndices 9 e
11).
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FIGURA 6. Efeito da área foliar sobre o peso (g) de raízes emitidas por estaca dos
porta-enxertos 'Jales' e 'Campinas' (Experimento 4.2.4; apêndices 9 e
11).
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FIGURA 7. Efeito da área foliar sobre o volume (ml) de raízes emitidas por
estaca dos porta-enxertos 'Jales' e 'Campinas' (Experimento 4.2.4;
apêndices 9 e 11).
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4.2.5. Avaliação do crescimento de mudas dos porta-enxertos
'Tropical', 'Jales' e 'Campinas' obtidas por estaquia
semilenhosa
A análise de variância entre os três porta-enxertos estudados apresentou
significância estatística apenas para o comprimento das brotações das mudas
(Apêndice 12).
A sobrevivência das mudas obtidas pela estaquia semilenhosa foi elevado e
não diferiu entre os cultivares, ocorrendo perdas, embora não significativas,
apenas com o 'Jales' (Tabela 10), o que demonstra boa tolerância ao transplante,
pois as mudas foram levadas diretamente da câmara de nebulização para os sacos
ao ar livre.
O 'Campinas' apresentou maior crescimento da brotação da estaca que
atingiu em média 61,7cm, superior ao 'Jales' mas não diferiu do 'Tropical'.
Entretanto, quando observado o peso da parte aérea, o peso do sistema radicular e
o volume de raízes, não foram encontradas diferenças entre os porta-enxertos
(Tabela 10).
Neste estádio de desenvolvimento as mudas apresentaram diâmetro da
brotação inferior a 0,5cm, o que inviabiliza a sua imediata enxertia lenhosa, mas
esta técnica permite a obtenção rápida de grande quantidade de mudas a partir de
poucas matrizes. Este processo já é utilizado em outros países quando se dispõe
de pouco material vegetativo (Alley, 1980) ou quando o sistema de produção de
mudas envolve a enxertia verde, que consiste na união do garfo com um porta
enxerto de mesma consistência e possuindo uma foJha (Anaclerio et al., 1992).
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TABELA 10. Avaliação do desenvolvimento de mudas obtidas por estaquia
semilenhosa dos porta-enxertos 'Tropical', 'Jales' e 'Campinas'
(Experimento 4.2.5; apêndice 12).
Portaenxerto

Sobrevi-

Comprimento
Diâmetro
Peso da
Peso das
Volume
vência
da brotação
(mm)
parte aérea
raízes
das raízes
(cm)
(g)
(g)
(ml)
(%)
Campinas
100,0a 1
61,7a
4,la
11,8a
24,2a
20,7a
Tropical
100,0a
53,3ab
4,4a
12,0a
22,2a
19,3a
Jales
83,3a
48,7b
4,8a
13,0a
20,9a
18,5a
e.V.(%)
9,3
1,2
1,9
12,9
10,6
14,4
1
Médias seguidas pela mesma letra não diferem significativamente pelo teste de Tukey ao nível de
5% de probabilidade.

4.3. Experimentos de micropropagação
4.3.1. Efeito da BAP na indução do crescimento de ápices
meristemáticos dos porta-enxertos 'Jales' e 'Campinas'
O efeito das concentrações de BAP foi significativo para a porcentagem de
expiantes com crescimento e com folha aos 30 e 60 dias para os porta-enxertos
'Jales' (Apêndice 13) e 'Campinas' (Apêndice 14).
A porcentagem de ápices meristemáticos com crescimento apresentou um
comportamento quadrático, aumentando com a concentração de BAP em ambos
porta-enxertos aos 30 (Figura 8) e 60 dias (Figura 9). Esse comportamento era
esperado pelo já bem conhecido efeito promotor do BAP sobre o desenvolvimento
de meristemas de videira (Krul & Mowbray, 1984; Passos et al., 1985).
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FIGURA 8. Efeito da concentração de BAP na porcentagem de ápices
meristemáticos com crescimento dos porta-enxertos 'Jales' (J) e
'Campinas' (C) aos 30 dias após a instalação do experimento
(Experimento 4.3.1; apêndices 13 e 14).
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FIGURA 9. Efeito da concentração de BAP na porcentagem de ápices
meristemáticos com crescimento dos porta-enxertos 'Jales' (J) e
'Campinas' (C) aos 60 dias após a instalação do experimento
(Experimento 4.3.1.; apêndices 13 e 14).
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O máximo estímulo ao desenvolvimento dos ápices foi encontrado com os
valores de 7,2 e 7,4µM de BAP para o 'Jales' e com 8,4 e 7,8µM de BAP para o
'Campinas', aos 30 e 60 dias, respectivamente. Esses valores são bastante
próximos dos obtidos com diversos cultivares por Barlass & Skene (1980a),
Duran-Vila et ai. (1988), Goussard (1982), Gray & Fisher (1985) e Novák &
Juvová (1983), cujas concentrações utilizadas variaram de 5 a lOµM de BAP, o
que corresponde a aproximadamente 1,1 a 2,2mg/L.
Alguns ápices

permaneceram

verdes

ou

com pequenas porções

oxidadas até a última avaliação aos 60 dias, porém sem apresentar
desenvolvimento. Isto também foi verificado com o cultivar A Dona (Passos et
al., 1985). Talvez este fato tenha ocorrido devido ao pequeno tamanho dos
expiantes, já que quanto menor o ápice meristemático mais dificil é a sua
regeneração (Koruza & Jelaska, 1993).
Nem todos os expiantes que apresentaram crescimento diferenciaram
folhas, mas novamente o efeito da BAP foi evidente, encontrando-se regressões
lineares significativas entre suas concentrações e a porcentagem de expiantes com
folhas diferenciadas para o 'Campinas' nas duas épocas avaliadas e regressões
quadráticas para o 'Jales' (Figuras 10 e 11). Para ambos porta-enxertos a maior
concentração utilizada de BAP, l 0µM, promoveu a melhor resposta. Este
resultado coincide com o obtido por Barlass & Skene (1980b) para os cultivares
Cabemet Sauvignon e Thompson Seedless, cuja adição de 10µM de BAP ao meio
de cultura foi ótima para promover o crescimento inicial de folhas a partir de
ápices fragmentados e a subseqüente diferenciação de brotações adventícias
destas folhas, processo já descrito por Barlass & Skene (1978).
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FIGURA 10. Efeito da concentração de BAP na porcentagem de ápices
meristemáticos com folha dos porta-enxertos 'Jales' (J) e 'Campinas'
(C) aos 30 dias após a instalação do experimento (Experimento
4.3. l; apêndices 13 e 14).

104

100...-------------------,
80
a,
.e

J2

J: Y= -0,31 + 11,74X-0,4 7X
2
R = 0,99*; C.V.(%)=23,9

60

2

o
o

i

40

20

C: Y= -0,92 + 6,5X
2
r =0,97***; C.V.(%)=38,5

o

2,5

5
BAP (µM)

7,5

10

FIGURA 11. Efeito da concentração de BAP na porcentagem de ápices
meristemáticos com folha dos porta-enxertos 'Jales' (J) e 'Campinas'
(C) aos 60 dias após a instalação do experimento (Experimento
4.3.1; apêndices 13 e 14).
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De maneira geral, a porcentagem de expiantes oxidados e contaminados foi
baixa aos 3O dias, mas elevou-se um pouco aos 60 dias, sendo que a perda por
oxidação de ápices meristemáticos do porta-enxerto 'Campinas' foi maior do que a
do 'Jales' (Tabela 11).
4.3.2. Efeito do tempo de permanência no meio de indução sobre o
crescimento de ápices meristemáticos do porta-enxerto
'Campinas'
A análise de variância para o efeito do tempo de permanência revelou
significância estatística para todas as variáveis analisadas (Apêndice 15).
A porcentagem de ápices meristemáticos com crescimento aumentou com o
passar do tempo no meio de cultura com lOµM de BAP, até o ponto máximo de
93,2% observado aos 30 dias após o isolamento, quando passou a decrescer. A
diminuição do número de expiantes em desenvolvimento ocorreu pelo aumento da
perda de expiantes por oxidação, que atingiu 20% aos 42 dias (Figura 12).
Entretanto, o comportamento da porcentagem de explantes com folhas
aumentou linearmente com o tempo (Figura 12). Estes explantes são os desejados
nesta fase, pois estão com maior desenvolvimento e mais próximos de regenerar
uma nova planta. Portanto, a permanência no meio de indução por até 42 dias foi
favorável ao desenvolvimento dos explantes. Passos et al. (1985) também
observaram que o desenvolvimento de meristemas do cultivar A Dona foi
inicialmente lento, encontrando maior crescimento numa avaliação realizada cerca
de 60 dias após o isolamento. Meristemas do cultivar Cabemet Sauvignon
também apresentaram maior desenvolvimento e proliferação de novas brotações
após 2 meses de cultivo (Duran-Vila et al., 1988).
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TABELA 11. Efeito da concentração de BAP na porcentagem de oxidação e
contaminação de ápices meristemáticos dos porta-enxertos 'Jales' e
'Campinas' após 30 e 60 dias da instalação do experimento
(Experimento 4.3.1}.
Contaminação
Oxidação
BAP
{%}
{%}
(µM)
Jales
CamQinas
CamQinas
Jales
30
60
60
30
30
60
30
60
7,5
o
o
5
5
5
5
2,5
22,5
7,5
o
o
12,5
7,5
5
2,5
12,5
5
7,5
o
7,5
o
o
5
5
2,5
2,5
10
o
o
5
5
2,5
15
5
2,5
8,1
4,4
Média
o
11,8
5,6
2,5
5,6
2,5

4.3.3. Efeito da BAP na indução do crescimento de segmentos
nodais do porta-enxerto 'Jales'
A adição de BAP ao meio de cultura não provocou efeito significativo
sobre a brotação e a oxidação dos segmentos nodais, mas afetou a formação de
calo e o crescimento das gemas axilares (Apêndice 16).
O aumento da concentração de BAP induziu o crescimento das gemas
axilares dos segmentos nodais até a concentração de 11,5µM, estimada pela
equação de regressão, quando passou a reduzir seu crescimento (Figura 13).
Concentrações superiores a 10µM deste regulador também apresentaram-se
prejudiciais na micropropagação dos cultivares Summit (Lee & Wetzstein, 1990)
e Remaily Seedless (Chée & Pool, 1985). O uso de concentrações muito elevadas
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FIGURA 12. Efeito do tempo de permanência em meio MS com lOµM de BAP
sobre a porcentagem de explantes com crescimento (A),
porcentagem de explantes com folha (B) e porcentagem de
explantes oxidados (C) do porta-enxerto 'Campinas' (Experimento
4.3.2; apêndice 15).
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(Experimento 4.3.3� apêndice 16).
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de BAP causam a formação de brotações anormais e vitrificadas (Harris &
Stevenson, 1982), podendo também reduzir a proliferação e o crescimento das
brotações e provocar a ocorrência de altos índices de mortalidade (Lee &
Wetzstein, 1990).
Peixoto et al. (1984), trabalhando com o porta-enxerto '1103 Paulsen',
obtiveram as maiores brotações utilizando 0,5mg/L de BAP e concentrações
superiores a esta aumentaram a vitrificação das brotações.
A brotação dos segmentos nodais foi alta, 86%, em meio sem regulador,
mas seu crescimento foi muito pequeno. Neste caso também não houve a
formação de calo na base dos expiantes, que apenas ocorreu com a adição de BAP
ao meio de cultura (Tabela 12).

TABELA 12. Efeito de concentrações de BAP na indução da brotação da gema
axilar, na oxidação e na formação de calo em segmentos nodais do
porta-enxerto 'Jales' após 40 dias (Experimento 4.3.3; apêndice 16).
BAP
Brotação
Oxidação 1
Calo

(µ�

�

�

�

O
12,5a
0,0c
86, la2
2,5
93,7a
28,3a
32,8b
95,8a
14,0a
5
100,0a
100,0a
10,0a
10
100,0a
96,8a
31,9a
100,0a
20
C.V.(%)
9,7
75,3
9,2
2
lDados transformados em are sen (x/100)11
2Médias seguidas pela mesma letra não diferem significativamente pelo teste de
Tukey ao nível de 5% de probabilidade.

110

4.3.4. Efeito da posição do segmento nodal da brotação das estacas
sobre o crescimento dos expiantes do porta-enxerto 'Jales'
A análise de variância do efeito da posição do segmento nodal apenas
revelou significância estatística para o comprimento das brotações, sendo este
efeito melhor representado pela regressão linear (Apêndice 17).
A porcentagem de explantes contaminados, oxidados e com calo na base
não diferiram entre as posições (Tabela 13).
O crescimento das brotações dos segmentos nodais foi maior, à medida que
se utilizou segmentos mais próximos da base das brotações das estacas (Figura
14). Estes segmentos mais basais apresentaram-se maiores e mais lignificados do
que os apicais, o que pode ter contribuído com maiores reservas nutricionais para
o crescimento das gemas axilares.

TABELA 13. Efeito da posição do segmento nodal da brotação das estacas sobre
a contaminação, oxidação e formação de calo dos explantes do
porta-enxerto 'Jales' (Experimento 4.3.4; apêndice 17).
Posição
Contaminação 1 (%)
Oxidação2 (%)
Calo(%)
75,0a
1
24,9a
4,la3
91,6a
2
20,8a
7,la
3
85,0a
19,6a
3,6a
4
88,7a
12,4a
4,la
5
75,0a
18,7a
12,5a
6
87,5a
18,7a
12,5a
7
6,2a
75,0a
37,5a
44,5
C.V.(%)
89,2
67,7
lDados transformados em (x + 1)112
2Dados transformados em are sen (x/100)112
3 Médias seguidas pela mesma letra não diferem significativamente pelo teste de
Tukey ao nível de 5% de probabilidade.
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FIGURA 14. Efeito da posição do segmento nodal da brotação das estacas sobre o
crescimento da gema axilar dos expiantes do porta-enxerto 'Jales'
(Experimento 4.3.4; apêndice 17).
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4.3.5. Efeito de diferentes meios de cultura no crescimento do
porta-enxerto 'Jales'
O efeito dos meios de cultura foi significativo para todas as variáveis
analisadas, com exceção apenas para o comprimento médio dos entrenós
(Apêndice 18).
Os meios de cultura GZ(64) e GZ(90) apresentaram elevada oxidação,
menor crescimento da brotação e menor número de folhas por planta, não
diferindo do meio MS (Tabela 14).
O meio MS com a concentração normal de sais também foi prejudicial para
a porcentagem de enraizamento e para o número de raízes emitidas por expiante,
sendo inferior a todos os outros meios (Tabela 14).
Os melhores resultados foram obtidos com os meios NN e MS/2 que não
diferiram significativamente em nenhum parâmetro analisado, apesar do meio
MS/2 apresentar valores superiores ao NN (Tabela 14). Este comportamento deve
ter ocorrido devido à grande semelhança na composição química destes meios de
cultura (Tabela 3).
Com o meio MS/2 foram obtidas 3,9 folhas por brotação, o que representa,
em termos de taxa de multiplicação, praticamente 4 novas plantas em 33 dias.
A redução na concentração de macro e micronutrientes do meio MS é
comum na micropropagação de videiras (Blazina et al., 1991a; Botti et al., 1993;
Ciccotti, 1982; Fanizza et al., 1984; Harris & Stevenson, 1982). Geralmente são
utilizadas concentrações reduzidas a 3/4, 1/2 e 1/4 do meio básico de MS,
principalmente na fase de enraizamento das brotações (Botti et al., 1993; Ciccotti,
1982; Harris & Stevenson, 1982).
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TABELA 14. Efeito de diferentes meios de cultura sobre o crescimento do portaenxerto 'Jales' {ExEerimento 4.3.5; ªEêndice 18).
Meios de
cultura

Oxidação
(%)1

Enraizamento
(%)1

Número de

Comprimento

Comprimento

Número de

raízes/

da brotação

dos entrenós

folhas/

expiante

(mm)

(mm)

brotação

MS/2

5,ob2

35,0a

2,8a

21,la

5,3a

3,9a

NN

10,0b

40,0a

2,0a

18,5a

5,3a

3,5a

MS

17,Sab

2,5b

l,Ob

11,4b

5,2a

2,lb

GZ(90)

15,0ab

60,0a

2,l a

7,8b

4,9a

1,6b

GZ(64)

32,5a

37,5a

2,3a

6,3b

3,9a

1,5b

e.V.(%)

41,1

24,9

21,1

20,4

15,5

21,7

1Dados transformados em are sen (x/100) l/2
2Médias seguidas pela mesma letra não diferem significativamente pelo teste de Tukey ao nível de 5% de
probabilidade.

4.3.6. Efeito do tamanho da folha do expiante durante o subcultivo
na multiplicação do porta-enxerto 'Jales'
A análise de variância para o efeito do tamanho da folha foi significativa
para todas as variáveis analisadas (Apêndice 19).
A presença da folha foi muito importante para o desenvolvimento do
expiante. Os segmentos nodais sem folha apresentaram-se significativamente
inferiores aos segmentos com folha em todas as variáveis analisadas, com baixo
enraizamento (20%), pouca brotação da gema axilar (26,7%) e crescimento
insignificante. Já os segmentos com folha apresentaram 100% de expiantes com
brotação, elevado enraizamento e bom crescimento da gema axilar (Tabela 15).
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TABELA 15. Efeito do tamanho da folha do expiante na multiplicação do portaenxerto 'Jales' (Experimento 4.3.6; a:eêndice 19}.
Tamanho

Comprimento

Enraizamento

Brotação

Número de

Número de

da brotação

(%)

(%)

folhas/

raízes/

brotação

Elanta

(cm)
Sem folha

O '2c 1

20,0b

26,7b

0,7b

0,5b

Pequena

2,3b

93,3a

100,0a

3,3a

1,8a

Média

2,7ab

100,0a

100,0a

3,4a

2,5a

Grande

3,la

100,0a

100,0a

3,7a

2,3a

C.V.{%)

8,8

14,7

7,1

9,7

18,9

1Médias seguidas pela mesma letra não diferem significativamente pelo teste de Tukey ao nível de
5% de probabilidade.

Novák & Juvová (1983) também observaram que a remoção das folhas dos
expiantes afetou negativamente o enraizamento do porta-enxerto 'André', mesmo
em meio com O, lµM de BAP. Este efeito prejudicial da retirada das folhas dos
expiantes também ocorreu com o cultivar Remaily Seedless, reduzindo a
porcentagem de brotações com pelo menos três nós, o número de nós por
brotação e o número total de nós por expiante (Chée & Pool, 1989).
Os diferentes tamanhos de folha diferiram significativamente apenas
quanto ao comprimento da brotação da gema axilar, onde os expiantes com folhas
grandes (±1,5cm de diâmetro) foram superiores aos com folhas pequenas (±0,5cm
de diâmetro), mas não diferiram dos com folhas médias (±1cm de diâmetro)
(Tabela 15).
Os expiantes com folhas grandes e médias também apresentaram maior
porcentagem de enraizamento, maior número de folhas por brotação e maior
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número de raízes por planta do que os com folhas pequenas, porém estas
diferenças não foram significativas (Tabela 15).
O subcultivo de expiantes com folha demonstrou ser indispensável para a
multiplicação do porta-enxerto 'Jales', possivelmente pela produção de substâncias
necessárias para o enraizamento e crescimento através da fotossíntese, que ocorre

in vitro, apesar de sofrer uma redução em condições heterotróficas (Galzy &
Compan, 1992), principalmente porque ao meio de cultura utilizado para a
multiplicação neste experimento não foram adicionados reguladores de
crescimento. Este fato assemelha-se com o que ocorre na estaquia semilenhosa
(Davis, 1988), onde a presença das folhas nas estacas é importante como fonte de
auxinas e carboidratos para a formação adventícia de raízes.

4.3. 7. Efeito da posição do expiante durante o subcultivo na
multiplicação do porta-enxerto 'Jales'
A análise de variância para o efeito da posição do expiante foi significativa
para o comprimento da brotação, porcentagem de enraizamento e porcentagem de
brotação, sendo verificadas regressões quadráticas significativas para as três
variáveis (Apêndice 20).
A posição do expiante não afetou o número de folhas e o número de raízes
emitidas por planta (Tabela 16).
Através das curvas de regressão observou-se que o pnmerro segmento
abaixo do ápice apresentou-se próximo aos pontos de máximo comprimento da
brotação (Figura 15), porcentagem de enraizamento e de brotação (Figura 16). Os
menores valores encontrados com a porção apical podem estar associados ao
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TABELA 16. Efeito da posição do expiante na multiplicação do porta-enxerto
'Jales' (Experimento 4.3.7; apêndice 20).
Posição
Número de
Número de
raízes/planta
folhas/brotação
1 (ápice)
3,3a l
2,0a
2
2 (1 segmento)
1,9a
3,2a
2
3,4a
3 (2 segmento)
2,la
2
4 (3 segmento)
1,8a
2,9a
C.V.(%)
11,1
21,3
1 Médias seguidas pela mesma letra não diferem significativamente pelo teste de
Tukey ao nível de 5% de probabilidade.

menor tamanho da folha junto ao ápice, ainda não totalmente expandida, pois a
área foliar é importante para o crescimento das brotações, como já comprovado
no ítem 4.3.6.
Já o decréscimo destes parâmetros com o uso de posições mais basais dos
expiantes, provavelmente não foi relacionado com a área foliar, já que o tamanho
das folhas nestas posições foram muito semelhantes. Possivelmente o balanço
interno hormonal nas posições inferiores seja menos favorável ao enraizamento e
crescimento, talvez por um menor conteúdo de auxinas nestas regiões, devido ao
gradiente de concentração formado pelo seu transporte polar basípeto (Goldsmith,
1966).
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(Experimento 4.3.7; apêndice 20).
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4.3.8. Efeito

de

diferentes

formas

de

aclimatização

na

sobrevivência das plantas do porta-enxerto 'Jales'

O efeito das formas de aclimatização foi significativo para a sobrevivência
das plantas micropropagadas (Apêndice 21).
A aclimatização das plantas em recipientes fechados por 3 semanas,
mesmo dentro da câmara de nebulização, proporcionou 100% de sobrevivência,
enquanto nos recipientes abertos foi de 92,5% (Tabela 17). De qualquer forma, a
sobrevivência foi alta, concordando com os resultados de Blazina et ai. (1991b),
Galzy (1964) e Lewandowski (1991) para diversos outros cultivares de videira.
O uso de recipientes fechados apresentou elevada sobrevivência na
aclimatização do cultivar de videira Arka Neelamani, sendo obtidos melhores
resultados simplesmente com a utilização de pequenos sacos plásticos fechados
na parte superior por um período de três semanas, do que com potes plásticos
comerciais específicos para este fim (Ravindra & Thomas, 1995). Este tipo de
aclimatização evitou a passagem por diversas fases para redução gradativa da
umidade, como utilizado por Lewandowski (1991).
Após a abertura dos recipientes as plantas permaneceram em média por
mais 4 semanas na câmara de nebulização, quando foram transferidas para os
recipientes ao ar livre. O processo completo de micropropagação dos porta
enxertos 'Jales' e 'Campinas' pode ser observado nas Figuras 17 e 18,
respectivamente.
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TABELA � 7. Efeito de diferentes formas de aclimatização na sobrevivência das
plantas do porta-enxerto 'Jales' (Experimento 4.3.8; apêndice 21).
Recipientes
Sobrevivência (%)
Fechados
100,0a l
Abertos
92,5b
C.V.(%)
3,6
1 Médias seguidas pela mesma letra não diferem significativamente pelo teste de
Tukey ao nível de 5% de probabilidade.

4.4. Comparação do desenvolvimento aéreo e radicular em recipientes
de plantas obtidas por estaquia lenhosa e micropropagação dos
porta-enxertos 'Jales' e 'Campinas'

A análise de variância revelou significância estatística para todas as
variáveis testadas (Apêndices 22 e 23).
As plantas obtidas de estacas dos porta-enxertos 'Jales' e 'Campinas'
apresentaram desenvolvimento superior às obtidas por micropropagação e
praticamente não diferiram entre si. Apenas quanto ao peso do sistema radicular,
o 'Jales' foi significativamente superior ao 'Campinas' (Tabelas 18 e 19).
As plantas micropropagadas apresentaram-se menos ramificadas do que as
obtidas por estaca, como pode-se observar na Tabela 18, onde o comprimento
total das brotações emitidas pelas plantas oriundas de estacas foi superior a 3m,
enquanto a brotação principal media menos de lm. Já nas plantas
micropropagadas esta diferença foi bem menor.
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FIGURA 17. Micropropagação do porta-enxerto 'Jales': A-multiplicação in vitro;
B-plantas prontas para aclimatização; C-plantas em fase de
aclimatização dentro de recipientes fechados em câmara de
nebulização; D-planta pronta para plantio em recipientes; E-plantas
micropropagadas crescendo ao ar livre.
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FIGURA 18. Micropropagação do porta-enxe1to 'Campinas': A-estacas em
brotação para fo1necimento de expiantes; E-crescimento inicial in
vitro; C-plantas recém retiradas dos frascos e prontas para
adi.matização; D-plantas em fase de adi.matização dentro de
recipientes fechados em câmara de nebulização; E-plantas prontas
para plantio em recipientes; F-plantas micropropagadas crescendo
ao ar livre.
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TABELA 18. Comprimento da brotação principal, comprimento total das
brotações, comprimento médio dos entrenós e número total de
gemas por planta dos porta-enxertos 'Jales' e 'Campinas' obtidos por
estaquia e micropropagação (Experimento 4.4; apêndice 22).
Comprimento da

Comprimento

Comprimento

Número total

brotação

total das

médio dos

de gemas/

principal/planta

brotações/planta

entrenós

planta

(cm)

(cm)

(cm)

}ales/Estaca

95,2a 1

319,6a

4,9a

68,0a

Campinas/Estaca

93,2a

329,0a

4,5a

71,8a

Jales/Micropr.

111,3a

171,3b

4,7a

36,3b

Campinas/Microer.

54,4b

68,7b

3,4b

20,3b

C.V.(%)

15,0

23,8

10,2

22,4

Tratamentos

1 Médias

seguidas pela mesma letra não diferem significativamente pelo teste de Tukey ao nível de

5% de probabilidade.

TAEELA 19. Diâmetro da brotação principal, peso da parte aérea, peso do
sistema radicular e volume do sistema radicular por planta dos
porta-enxertos 'Jales' e 'Campinas' obtidos por estaquia e
micropropagação (Experimento 4.4; apêndice 23).
Tratamentos

Diâmetro da

Peso da parte

Peso do sistema

Volume do

brotação

aérea/planta

radicular/planta

sistema

principal

(g)

(g)

radicular/
elanta (mi)

(mm)
}ales/Estaca

6 ' 6a 1

112,8a

48,6a

40,6a

Campinas/Estaca

6,0a

98,6a

34,4b

35,0a

Jales/Micropr.

4,0b

31,9b

31,5b

28,8ab

Cameinas/Microer.

2,8c

6,3c

14,7c

11,6b

C.V.(%)

6,7

18,3

17,1

29,3

1 Médias

seguidas pela mesma letra não diferem significativamente pelo teste de Tukey ao nível de

5% de probabilidade.

124

O porta-enxerto 'Jales' demonstrou melhor desenvolvimento do que o
'Campinas' quando micropropagado, apresentando valores superiores a este em
todas as variáveis analisadas (Tabelas 18 e 19). Possivelmente o processo de
cultivo in vitro ocasionou uma perda de vigor para este porta-enxerto. Talvez o
protocolo utilizado para a micropropagação, apesar de satisfatório para o 'Jales',
não tenha sido ideal para o 'Campinas'. Provavelmente as diferenças ocorreram
devido à composição do meio de cultura, caso os porta-enxertos tenham
exigências nutricionais diferentes.
O

menor

crescimento

das

plantas

micropropagadas

deve-se,

provavelmente, ao fato de que elas cresceram às custas dos produtos da sua
própria fotossíntese, partindo de um tamanho muito pequeno, enquanto as estacas
já possuiam uma grande quantidade de nutrientes armazenados, possibilitando um
crescimento inicial rápido e vigoroso.
Os porta-enxertos micropropagados não apresentaram crescimento
satisfatório para que fosse possível realizar a enxertia lenhosa de inverno,
principalmente devido ao pequeno diâmetro da copa (Tabela 19), mas poderiam
ser levados para um viveiro ou a campo no lugar das estacas, para realizar a
enxertia no próximo ano.
Com o atual sistema de produção de mudas de videira, através da enxertia
a campo, as plantas obtidas pela micropropagação dificilmente terão condições de
substituir as estacas lenhosas, que apresentam maior vigor, maior facilidade de
manuseio e custo mais baixo. Entretanto, as plantas micropropagadas podem ser
utilizadas em outros sistemas de produção, como o da enxertia verde utilizado na
Europa, onde as mudas são produzidas em larga escala através da enxertia verde
com máquina sobre porta-enxertos micropropagados (Anaclerio et ai., 1992;
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Boubals, 1987; Martin & Collas, 1992) ou pela microenxertia in vitro (Hassani,
1990; Hassani & Boubals, 1991; Martino, 1992). Também deve-se lembrar a
importância da cultura de meristemas para a obtenção de plantas matrizes livres
de vírus, de onde são retiradas as estacas lenhosas (Krul & Mowbray, 1984).
Estudos comparativos ampelométricos entre videiras obtidas por estaquia e
cultura in vitro foram realizados por Martinez & Mantilla (1993) e Martinez &
Mantilla (1995) com o cultivar Albariiío. Em ambos os trabalhos, após 5 anos a
campo, as plantas provenientes da cultura in vitro apresentaram características
juvenis, relacionadas com a pubescência, morlologia foliar e pigmentação. Estas
também apresentaram-se menos férteis do que as videiras obtidas pela estaquia,
não apenas pela menor produção de cachos por planta, mas também devido ao
menor tamanho e peso dos cachos. As plantas de cultura in vitro também
apresentaram menor tamanho do pedicelo, hilo mais visível, bagas mais achatadas
e sementes mais pesadas.
Resultados semelhantes também foram obtidos com o cultivar Corvina
Veronese por Cancellier & Cossio (1988). Estes autores encontraram diferenças
na morlologia foliar, pubescência, coloração de folhas e brotos, tamanho de
cachos e na fertilidade. Após o sexto ano de plantio algumas destas diferenças
desapareceram, como a morlologia foliar e fertilidade, mas outras ainda
permaneceram.
O rejuvenescimento provocado pela cultura in vitro também foi relatado
por Mullins et ai. (1979) para o cultivar Cabemet Sauvignon. Estes autores
sugeriram que o controle da expressão de características juvenis ou adultas pode
estar relacionado com a distância entre as raízes e o ápice dos brotos. Este
controle pode ocorrer através de um gradiente de concentração de hormônios
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endógenos, principalmente giberelinas e citocininas. Devido ao próprio
crescimento em extensão das plantas, o ápice toma-se cada vez mais distante das
raízes e o nível de giberelinas nos ápices diminue. Na cultura in vitro, os
contínuos subcultivos mantêm os ápices dos brotos próximos das raízes. No caso
do cultivar Cabemet Sauvignon, após as plantas sofrerem o rejuvenescimento in

vitro, foram transferidas para uma casa de vegetação e gradualmente com o seu
crescimento as características adultas reapareceram.
O tempo para a perda das características juvenis pode estar relacionado
com a espécie, pois Wetzstein & Myers ( 1994) comparando videiras muscadíneas

(Vitis rotundifolia) do cultivar Summit obtidas por micropropagação e estaquia,
apenas verificaram características juvenis nas plantas micropropagadas durante o
período de aclimatização em casa de vegetação. Após o plantio a campo, estas
características desapareceram. Alguns componentes da produtividade, incluindo o
número de flores por brotação e inflorescência, número de frutos e peso dos
frutos, foram maiores nas plantas micropropagadas durante o segundo ano, mas
no terceiro ano estas diferenças não foram mais verificadas.

4.5. Comparação do desenvolvimento aéreo e radicular em minirizotron
de plantas obtidas por estaquia lenhosa e micropropagação dos
porta- enxertos 'Jales' e 'Campinas'
A análise das videiras em minirizotrons foi realizada para complementar os
dados obtidos em recipientes, já que nestas estruturas foi possível acompanhar o
desenvolvimento aéreo e radicular dos porta-enxertos sem a necessidade de
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destruição das plantas. Este método foi escolhido baseando-se nos trabalhos de
Bohm (1979), Taylor & Willatt (1981) e Zanette & Comem (1992).
As observações realizadas em minirizotron confirmaram os resultados
obtidos em recipientes. O desenvolvimento das plantas obtidas de estaca foi maior
do que as micropropagadas para ambos os porta-enxertos, observando-se maior
área foliar por planta (Figura 19), maior número de raízes por planta (Figura 21) e
maior comprimento total de raízes por planta (Figura 22). Apenas quanto ao
comprimento total das brotações por planta, as mudas micropropagadas do 'Jales'
superaram as provenientes de estaca ao final do experimento (Figura 20).
O crescimento inicial da área foliar foi bastante elevado nas mudas de
estaca, quando comparado com as micropropagadas, possivelmente pela maior
quantidade de substâncias de reserva presentes nas estacas. Os valores máximos
de área foliar foram atingidos na avaliação do dia 11 de março de 1996 (Figura
19), quando passaram a diminuir pela queda das folhas basais mais velhas,
revelando o início da entrada no período de dormência.
Apesar da redução na área foliar a partir desta data, ainda se observou um
pequeno aumento no comprimento total das brotações (Figura 20) e um aumento
considerável no número (Figura 21) e comprimento de raízes por planta (Figura
22). Possivelmente este crescimento ocorreu às custas de substâncias translocadas
das folhas antes da abscisão.
A partir da avaliação realizada no dia 13 de maio de 1996, o crescimento
das brotações e raízes permaneceu praticamente estável, revelando que as plantas
entraram em repouso devido à redução na temperatura ambiental (Apêndice 29).
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FIGURA 19. Comportamento da área foliar de plantas obtidas de estaca e por
micropropagação dos porta-enxertos 'Jales' e 'Campinas' durante o
período de 27 de novembro de 1995 a 3 de junho de 1996. Média de
três plantas cultivadas em minirizotrons (Experimento 4.5).
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junho de 1996. Média de três plantas cultivadas em minirizotrons
(Experimento 4.5).
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FIGURA 21. Comportamento do número total de raízes de plantas obtidas de
estaca e por micropropagação dos porta-enxertos 'Jales' e 'Campinas'
durante o período de 27 de novembro de 1995 a 3 de junho de 1996.
Média de três plantas cultivadas em minirizotrons (Experimento
4.5).
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FIGURA 22. Comportamento do comprimento total de raízes de plantas obtidas
de estaca e por micropropagação dos porta-enxertos 'Jales' e
'Campinas' durante o período de 27 de novembro de 1995 a 3 de
junho de 1996. Média de três plantas cultivadas em minirizotrons
(Experimento 4.5).
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O comprimento total das brotações sofreu uma ligeira redução após a
avaliação de 22 de abril de 1996, devido ao secamento e queda das pequenas
brotações laterais juntamente com as folhas, fato normal na entrada da dormência.
A evolução da distribuição das raízes em profundidade apresentou-se
diferenciada entre as plantas obtidas por estaquia e por micropropagação.
As raízes das plantas micropropagadas atingiram profundidades maiores do
que as provenientes de estaca nas primeiras avaliações (Figuras 23 e 24),
demonstrando um crescimento inicial mais pivotante. O 'Campinas' na primeira
avaliação (90 dias após o plantio) já atingiu a camada de 80 a 100cm. Já as raízes
das plantas provenientes de estaca no início desenvolveram-se

mais

superficialmente, atingindo a camada de 80 a 100cm apenas na quarta avaliação
(153 dias após a estaquia) para o 'Campinas' e quinta (174 dias após a estaquia)
para o 'Jales'.
Posteriormente à quinta avaliação, o comportamento entre todos os
tratamentos foi muito semelhante para a porcentagem do número (Figura 23) e do
comprimento de raízes (Figura 24), ocorrendo uma concentração maior de raízes
na camada de O a 40cm de profundidade, com cerca de 70% do número e 60% do
comprimento de raízes por planta. Estes resultados estão muito próximos dos
obtidos por Pire ( 1985) com o cultivar Alphonse Lavallée enxertado sobre 'Criolla
Negra'. O autor analisou a campo plantas com 5 anos de idade e encontrou a
maior concentração de raízes em profundidades menores do que 45cm.
Hidalgo & Candeia (1969), analisando a distribuição do sistema radicular
de um vinhedo de 17 anos, formado pelo cultivar Tempranillo enxertado sobre '99
Richter', observaram que a maior densidade radicular ocorreu na camada de 25 a
50cm de profundidade.
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FIGURA 23. Comp01tamento da porcentagem do número de raízes de plantas
obtidas de estaca e por micropropagação dos p01ta-enxe1tos 'Jales' e
'Campinas' em cinco profundidades (cm) durante o petíodo de 27 de
novembro de 1995 a 3 de junho de 1996. Média de três plantas
cultivadas em minirizotrons (Experimento 4.5).
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plantas obtidas de estaca e por micropropagação dos porta-enxertos
'Jales' e 'Campinas' em cinco profundidades (cm) durante o período
de 27 de novembro de 1995 a 3 de junho de 1996. Média de três
plantas cultivadas em minilizotrons (Experimento 4.5).
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Resultados também semelhantes foram obtidos por Bemabe & Monreal
(1982) que realizaram escavações em diversos vinhedos com idade de 7 a 52 anos
do cultivar Palomino enxertado sobre os porta-enxertos '41 B', '196-17', '161-49' e
'420-A'. Os autores encontraram a maior quantidade de raízes na profundidade de
50 a 60cm.
O número médio de raízes em cada profundidade no final do experimento
pode ser observado na Figura 25 e o comprimento médio na Figura 26. O número
e o comprimento médio de raízes tendeu a diminuir da camada mais superficial
para a mais profunda, tanto nas mudas de estaca como nas micropropagadas de
forma proporcional.

4.6. Avaliação do desenvolvimento inicial a campo de mudas do cultivar
Itália produzidas por diferentes métodos de enxertia sobre os
porta-enxertos 'Jales' e 'Campinas'

A análise de variância das falhas na estaquia a campo não foi significativa
para os porta-enxertos (Apêndice 24).
A perda de plantas com a estaquia direta a campo foi elevada para ambos
os porta-enxertos, sendo um pouco menor para o 'Campinas', mas sem diferir
significativamente do 'Jales' (Tabela 20). Estas perdas possivelmente ocorreram
devido ao grande período de seca verificado após a estaquia (Apêndice 29), sendo
insuficientes as irrigações realizadas. Já as estacas mantidas em recipientes, para a
reposição das falhas, apresentaram pegamento superior a 90%, sendo que com
estas plantas foi realizado o replantio, quando iniciaram as chuvas em novembro,
completando todas as parcelas do experimento.
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FIGURA 25. Número médio de raízes de plantas obtidas de estaca e por
micropropagação dos porta-enxertos 'Jales' e 'Campinas' em cinco
profundidades ( cm). Média de três plantas cultivadas em
minirizotrons (Experimento 4.5).
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FIGURA 26. Comprimento médio de raízes de plantas obtidas de estaca e por
micropropagação dos porta-enxertos 'Jales' e 'Campinas' em cinco
profundidades (cm). Média de três plantas cultivadas em
minirizotrons (Experimento 4.5).
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TABELA :'.O. Porcentagem de falha na estaquia direta a campo dos porta-enxertos
'Jales' e 'Campinas', quatro meses após o plantio (11/11/94)
(Experimento 4.6; apêndice 24).
Tratamentos
Falha 1 (%)
72 a2
Jales/Enxertia na estaca
66 a
Jales/Enxertia na brotação
Campinas/Enxertia na estaca
58 a
Campinas/Enxertia na brotação
36 a
44,5
C.V.(%)
lDados transformados em are sen (X/100)112
2Médias seguidas pela mesma letra não diferem significativamente pelo teste de
Tukey a 5% de probabilidade.

Um ano após a estaquia a campo, antes de realizar a enxertia, o
desenvolvimento dos porta-enxertos foi avaliado (Apêndice 25), verificando-se
uma boa uniformidade entre as parcelas de um mesmo porta-enxerto e também
um maior crescimento do 'Jales' que foi significativamente superior ao 'Campinas'
quanto ao diâmetro da estaca e da brotação. O peso das brotações também foi
superior para o 'Jales', mas sem diferir significativamente. Quanto ao número de
brotações por estaca não houve diferença entre os porta-enxertos, permanecendo
próximo de 1,7 brotos por planta (Tabela 21).
Na mesma época também foram avaliadas a campo as mudas obtidas pela
enxertia de mesa (Apêndice 26), observando-se uma grande mortalidade que
atingiu 56,1% para o 'Campinas' e 26,4% para o 'Jales'. Além da menor perda, o
'Jales' também apresentou maior diâmetro da estaca, mas não diferiu do
'Campinas' quanto ao diâmetro da copa (Tabela 22). Ribas & Fraga Junior (1960)
também observaram um alto índice de falhas (42,5%) com o plantio de mudas
enxertadas do cultivar Niagara Rosada sobre o porta-enxerto 'RR 101-14'.
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TABELA 21. Avaliação do desenvolvimento dos porta-enxertos 'Jales' e
'Campinas' antes da enxertia (11/07/95) (Experimento 4.6; apêndice
25).
Peso das
Número de
Diâmetro da Diâmetro da
Tratamentos
brotações/
brotações/
brotação
estaca
12lanta1 {g}
estaca
{mm}
{mm}
54,0a
1,7a
7,5a
12,5a2
Jales/Enxertia na
brotação
50,0a
1,6a
7,0ab
Jales/Enxertia na
12,la
estaca
26,4a
1,8a
5,7c
8,8b
Campinas/Enxertia
na brotação
27,3a
1,8a
5,9bc
8,8b
Campinas/Enxertia
na estaca
20,7
13,5
10,7
9,8
C.V.{%)
1Dados transformados em x112
2Médias seguidas pela mesma letra não diferem significativamente pelo teste de
Tukey a 5% de probabilidade.

TABELA 22. Avaliação do desenvolvimento das mudas obtidas pela enxertia de
mesa sete meses após o plantio a campo (15/07/95) (Experimento
4.6; apêndice 26).
Diâmetro da copa
Diâmetro da
Mortalidade
Tratamentos
estaca (mm)
(mm)
(%)
5,5a
10,la
26,4b 1
Jales/Itália
5,la
8,lb
56,la
Campinas/Itália
6,8
4,5
20,3
C.V.{%)
1Médias seguidas pela mesma letra não diferem significativamente pelo teste de
Tukey a 5% de probabilidade.
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As avaliações mensais do comprimento da brotação da copa apresentaram
interação significativa entre os tipos de enxertia e os porta-enxertos em todas as
datas avaliadas (Apêndice 27).
O comportamento do crescimento da brotação da copa foi muito
semelhante em todas as datas de avaliação. De maneira geral, para o 'Jales' a
enxertia a campo na estaca e na brotação não diferiram significativamente e foram
superiores à enxertia de mesa. Esta tendência também foi observada para o
'Campinas', mas em quase todas as avaliações os tipos de enxertia não diferiram
significativamente (Tabela 23).
O plantio de mudas enxertadas do cultivar Niagara Rosada também
resultou em plantas com menor vigor e menos produtivas do que as enxertadas a
campo, no experimento realizado por Ribas & Fraga Junior (1960). Sousa (1996)
também relatou que no Estado de São Paulo, a enxertia de mesa não apresenta
bons resultados, recomendando como único processo viável o da enxertia a
campo, também recomendada por Terra et al. (1993) para o cultivar Itália.
Quando comparam-se os porta-enxertos dentro de cada tipo de enxertia,
observa-se em todas as avaliações que o 'Jales' foi superior ao 'Campinas' na
enxertia realizada a campo, tanto na brotação como na estaca, mas não diferiu do
'Campinas' na enxertia de mesa (Tabela 23). Terra et al. (1988a) também
observaram que o 'Jales' induziu maior produção por planta no cultivar Niagara
Rosada do que o 'Campinas', porém sem diferir significativamente. De forma
geral, estes porta-enxertos apresentam boa afinidade e conferem elevada
produtividade em diversos cultivares para vinho ou de mesa no Estado de São
Paulo (Martins et al., 1981; Terra et al., 1990a; Terra et al., 1990b).
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TABELA 23. Comprimento da brotação da copa do cultivar Itália enxertado sobre
'Jales' e 'Campinas' em diversas datas de avaliação (Experimento
4.6; ªEêndice 27).
C.V.(%)
Porta-enxerto
Tipo de
Avaliação
CamEinas
Jales
enxertia
47,lBa
87,6Aa l
Brotação
22,3
50,7Ba
89,8Aa
Estaca
08/11/95
35,3Aa
42,lAb
Mesa
59,8Ba
125,2Aa
Brotação
22,1
49,7Ba
114,8Aa
Estaca
07/12/95
37,9Aa
47,4Ab
Mesa
76,4Ba
162,8Aa
Brotação
20,6
59,9Ba
135,7Aa
Estaca
09/01/96
48,9Aa
65,5Ab
Mesa
83,lBa
165,0Aa
Brotação
19,1
64,l Ba
147,9Aa
Estaca
08/02/96
57,4Aa
73,7Ab
Mesa
99,3Ba
177,6Aa
Brotação
18,1
74,6Bab
168,3Aa
Estaca
08/03/96
57,9Ab
84,2Ab
Mesa
94,7Ba
183,SAa
Brotação
19,6
77,7Bab
178,4Aa
Estaca
09/04/96
55,7Ab
82,lAb
Mesa
88,3Ba
175,6Aa
Brotação
22,3
85,9Ba
177,6Aa
Estaca
09/05/96
58,7Aa
83,3Ab
Mesa
1 Médias seguidas pela mesma letra maiúscula na linha e minúscula na coluna não
diferem significativamente pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade.
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A superioridade das mudas de 'Itália' enxertadas a campo sobre o porta
enxerto 'Jales' pode ser observada na Figura 27, que representa o crescimento da
copa das mudas durante o período de avaliação do experimento.
Diversos fatores podem estar associados ao menor desenvolvimento das
mudas obtidas pela enxertia de mesa. Talvez o crescimento inicial destas mudas
em recipientes tenha causado uma restrição do desenvolvimento do sistema
radicular e o fato de serem levadas a campo durante o período chuvoso pode ter
favorecido o crescimento das raízes mais superficialmente, deixando as plantas
mais suscetíveis ao estresse hídrico durante os períodos de seca. Já na enxertia a
campo, os porta-enxertos possuem maiores condições de aprofundar o seu sistema
radicular, pois a estaquia é realizada durante o período de seca, obrigando as
raízes aprofundarem-se em busca da água, além das plantas crescerem durante um
ano com a sua própria copa vigorosa e resistente a doenças.
Quanto ao peso da copa e diâmetro da brotação também houve interação
entre os fatores estudados (Apêndice 28).
Para o 'Jales', a enxertia a campo na estaca do porta-enxerto foi superior
aos demais tipos de enxertia quanto ao peso da copa, mas quanto ao diâmetro da
brotação não houve diferença entre as enxertias realizadas a campo, que foram
superiores a enxertia de mesa (Tabela 24).
Para o 'Campinas', as copas mais pesadas e com maior diâmetro também
foram as obtidas pela enxertia a campo na estaca, que não diferiu da enxertia a
campo na brotação, mas foi superior a enxertia de mesa, para ambas as variáveis
(Tabela 24).

143

200...-----------------,

-E
(.)

�
Q)

E

·e:

a.

E
o
ü

º,__________
____._9/1_______
___..____________,
7/12
8/2

8/11

8/3

9/4

9/5

Datas de avaliação

•Jales/Brotação
-B-Campinas/Brotação

+Jales/Estaca

-e- Campinas/Estaca

• Jales/Mesa

* Campinas/Mesa

FIGURA 27. Comprimento da brotação de mudas de 'Itália' obtidas por diferentes
tipos de enxertia sobre os porta-enxertos 'Jales' e 'Campinas' durante
o período de 08/11/95 a 09/05/96 (Experimento 4.6).
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TABELA 24. Peso da copa e diâmetro da brotação do cultivar Itália de mudas dos
porta-enxertos 'Jales' e 'Campinas' enxertadas com diferentes tipos
de enxertia (Experimento 4.6� apêndice 28).
C.V.(%)
Porta-enxerto
Variável
Tipo de
Campinas
Jales
enxertia
40,0Ba
86,1Aa 1
Peso da
Estaca
16,2
34,4Bab
71,2Ab
Brotação
copa(g)
27,5Ab
26,6Ac
Mesa
8,3Ba
9,9Aa
Diâmetro da
Estaca
5,9
7,8Bab
9,2Aa
brotação (mm)
Brotação
7,lAb
7,3Ab
Mesa
1 Médias seguidas pela mesma letra maiúscula na linha e minúscula na coluna não
diferem significativamente pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade.

Apesar das formas de enxertia a campo praticamente não diferirem quanto
ao crescimento da copa (Tabelas 23 e 24), alguns aspectos fitotécnicos também
devem ser levados em consideração para a escolha do tipo de enxertia. A
execução da enxertia nas brotações é mais cômoda para o enxertador por ser
realizada mais alta do que a enxertia na estaca. O diâmetro das brotações
assemelha-se mais com o diâmetro do enxerto, permitindo melhor encaixe do
garfo, além de não serem tão lignificadas como a estaca, facilitando os cortes.
Pelo fato da enxertia ser realizada mais alta, evita-se problemas de franqueamento
e ataque de doenças na região da enxertia. Outra grande vantagem é a
possibilidade de realizar mais de uma enxertia por planta, reduzindo as falhas na
formação do vinhedo.

5. CONCLUSÕES
Diante dos resultados, conclue-se que:
1 )O diâmetro das estacas lenhosas não afeta o pegamento, mas estacas
mais grossas originam mudas mais vigorosas.
2)A estaquia semilenhosa pode ser realizada utilizando-se estacas
preparadas com apenas uma gema e wna folha, sem a necessidade de aplicação de
auxmas.
3)A micropropagação dos porta-enxertos 'Jales' e 'Campinas' pode ser
realizada através do seguinte protocolo: cultivo inicial de ápices meristemáticos
ou segmentos nodais em meio de cultura MS/2 (com a metade da concentração de
sais) acrescido de lOµM de BAP; multiplicação através do subcultivo de
segmentos nodais das brotações com uma folha, em meio de cultura MS/2 isento
de reguladores de crescimento; o enraizamento ocorre naturalmente durante a
multiplicação; aclimatização das plantas em recipientes fechados por 3 semanas e
mais 4 semanas sob nebulização antes da transferência para recipientes ao ar
livre.
4)Os porta-enxertos 'Jales' e 'Campinas' obtidos pela estaquia semilenhosa
e micropropagação não permitem a execução da enxertia lenhosa durante o
primeiro ano de crescimento, pelo pequeno diâmetro de seus caules.
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5)As mudas do cultivar Itália obtidas pela enxertia de mesa apresentam
desenvolvimento inicial inferior às obtidas pela enxertia a campo na estaca ou na
brotação do porta-enxerto.
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APÊNDICE 1. Resumo da análise de variância do efeito do diâmetro das estacas
lenhosas no pegamento, número de brotações por estaca, número
de folhas por brotação, comprimento médio das brotações e
comprimento médio dos entrenós para os porta-enxertos 'Jales' e
'Campinas'.
Causas de
variação

GL

Pegamento
(%)

Número de
brotações/
estaca
0,02ns
1,78***
O,Ol n s
0,04

M
Número de
folhas/
brotação
17,44***
361,15***
l ,33ns
1,29

Comprimento
das brotações
(cm)

1504,09***
2
Diâmetro
4,84ns
22517,32***
1
PE
14,98ns
140,27*
85,74ns
2
Diâm. xPE
36,11
60
45,31
Resíduo
65
Total
ns Não significativo.
*Significância estatística ao nível de 5% de probabilidade de erro.
***Significância estatística ao nível de O, l % de probabilidade de erro.

Comprimento
dos entrenós
(cm)
3,71***
46,45***
0,21*
0,06

APÊNDICE 2. Resumo da análise de variância do efeito da forma de preparo de
estacas semilenhosas na porcentagem de emaizamento,
porcentagem de retenção foliar e número de raízes por estaca do
porta-enxertos 'Tropical'.
GL
Causa.:; de
variação
2
Tratamentos
9
Resíduo
11
Total
ns Não significativo.

Enraizamento(%)
23,66ns
196,37

M
Retenção foliar(%)
39,9l ns
276,14

Raízes/estaca(n2)
3,56ns
1, 15

APÊNDICE 3. Resumo da análise de variância do efeito da forma de preparo de
estacas semilenhosas na porcentagem de emaizamento,
porcentagem de retenção foliar e número de raízes por estaca do
porta-enxertos 'Jales'.
GL
Causas de
QM
variação
Retenção foliar(%)
Enraizamento{%)
2
Tratamentos
40,46ns
249,2lns
9
Resíduo
75,27
75,28
11
Total
ns Não significativo.
**Significância estatística ao nível de 1% de probabilidade de erro.

Raízes/estaca(n2)
11,39**
1,35
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APÊNDICE 4. Resumo da análise de variância do efeito da forma de preparo de
estacas semilenhosas na porcentagem de emaizamento,
porcentagem de retenção foliar e número de raízes por estaca do
porta-enxertos 'Campinas'.
GL
Causas de
M
variação
Enraizamento(%)
Retenção foliar(%)
2
17,43ns
Tratamentos
23,lOns
9
28,88
84,84
Resíduo
11
Total
ns Não significativo.
***Significância estatística ao nível de 0,1% de probabilidade de erro.

10,79***
0,32

APÊNDICE 5. Resumo da análise de variância do efeito do AIB e dos porta
enxertos 'Jales', 'Campinas', 'Riparia do Traviú' e 'Kober 5BB' na
porcentagem de emaizamento, porcentagem de retenção foliar,
porcentagem de brotação, mortalidade e número de raízes por
estaca semilenhosa.
Causas de
variação

GL
Enraizamento
{%)
195,26ns
1241,65**
63,90ns
201,21

Retenção
foliar(%)
358,81ns
6239,92***
236,27ns
371,32

M
Brotação
{%)
423,65ns
8464,88***
346,06ns
216,17

AIB
3
3
PE
AIB xPE
9
48
Resíduo
63
Total
ns Não significativo.
**Significância estatística ao nível de 1% de probabilidade de erro.
***Significância estatística ao nível de O,1% de probabilidade de erro.

Mortalidade
{%)
9,24**
3,30ns
0,59ns
2,09

Raízes/estaca
(n2)
14,04***
27,06***
3,08ns
1,91

APÊNDICE 6. Resumo da análise de variância do efeito do AIB em quatro porta
enxertos na mortalidade e número de raízes por estaca
semilenhosa.
M
Causas de
GL
variação
Mortalidade(%)
1
26,91**
Regressão linear
1
0,79ns
Regressão quadrática
1
Regressão cúbica
O,Ol ns
48
2,09
Resíduo
63
Total
ns Não significativo.
**Significância estatística ao nível de 1% de probabilidade de erro.
***Significância estatística ao nível de O,1% de probabilidade de erro.

Raízes/estaca(n2)
39,67***
0,2lns
2,22ns
1,91
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APÊNDICE 7. Resumo da análise de variância do efeito do AIB na porcentagem
de enraizamento, porcentagem de retenção foliar, porcentagem de
brotação, mortalidade e número de raízes por estaca semilenhosa
do porta-enxerto 'Tropical'.
Causas de
variação
AIB

GL

Enraizamento
(%)
62,23ns
15,92ns
31,35

Retenção
foliar(%)
115,80ns
23,14ns
61,73

QM
Brotação
(%)
5,09*
5,81*
0,88

3
3
Blocos
9
Resíduo
15
Total
ns Não significativo.
*Significância estatística ao nível de 5% de probabilidade de erro.

Mortalidade
(%)
2,28ns
0,57ns
1,30

Raízes/estaca
(n!!)
2,l l ns
2,50ns
1,90

APÊNDICE 8. Resumo da análise de variância do efeito da área foliar na
porcentagem de enraizamento, porcentagem de brotação e
mortalidade de estacas semilenhosas do porta-enxerto 'Jales'.
Causas de
GL
M
variação
Enraizamento (%)
Brotação(%)
4
Tratamentos
7583,63***
642,87**
3
Blocos
60,48*
56,53ns
12
Resíduo
15,94
65,59
19
Total
ns Não significativo.
*Significância estatística ao nível de 5% de probabilidade de erro.
**Significância estatística ao nível de 1% de probabilidade de erro.
***Significância estatística ao nível de O,1% de probabilidade de erro.

Mortalidade(%)
1576,17***
50,68ns
69,31

APÊNDICE 9. Resumo da análise de variância do efeito da área foliar no peso,
volume e número de raízes por estaca semilenhosa do portaenxerto 'Jales'.
Causas de
M
GL
variação
Peso(g)
Volume(ml)
4
Tratamentos
2,01***
1,73***
1
R. linear
7,86***
6,82***
R. quadrática
1
0,15*
0,11*
R. cúbica
0,02ns
l
0,003ns
Desvios da reg.
0,002ns
O,Ol ns
3
Blocos
O,Ol ns
0,009ns
12
Resíduo
0,02
0,01
19
Total
ns Não significativo.
*Significância estatística ao nível de 5% de probabilidade de erro.
***Significância estatística ao nível de 0,1% de probabilidade de erro.

Número de raízes
27,32***
95,79***
11,79***
l ,48ns
0,04ns
0,09ns
0,33
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APÊ"t-IDICE 10. Resumo da análise de variância do efeito da área foliar na
porcentagem de enraizamento, porcentagem de brotação e
mortalidade de estacas semilenhosas do porta-enxerto 'Campinas'.
QM
Causas de
GL
Brotação (%)
variação
Enraizamento (%)
4
706,72*
7834,56***
Tratamentos
57,73ns
3
5,52ns
Blocos
151,16
12
5,52
Resíduo
19
Total
ns Não significativo.
*Significância estatística ao nível de 5% de probabilidade de erro.
***Significância estatística ao nível de 0,1% de probabilidade de erro.

Mortalidade(%)
1533,59***
9,85ns
67,29

APÊNDICE 11. Resumo da análise de variância do efeito da área foliar no peso,
volume e número de raízes por estaca semilenhosa do portaenxerto 'Campinas'.
M
Causas de
GL
Volume (mi)
Peso (g)
variação
2,52***
4
2,67***
Tratamentos
1
9,43***
10,08***
R. linear
I
0,50*
0,49*
R. quadrática
1
0,14ns
R. cúbica
0,llns
1
0,002ns
Desvios da reg.
0,008ns
0,06ns
3
Blocos
0,05ns
12
0,08
0,08
Resíduo
19
Total
ns Não significativo.
*Significância estatística ao nível de 5% de probabilidade de erro.
**Significância estatística ao nível de 1% de probabilidade de erro.
***Significância estatística ao nível de 0,1% de probabilidade de erro.

Número de raízes
151,42***
523,45***
67,54**
14,52ns
0,19ns
l ,96ns
5,04

APÊNDICE 12. Resumo da análise de variância da sobrevivência, comprimento
da brotação, diâmetro da brotação, peso da parte aérea, peso e
volume do sistema radicular de mudas dos porta-enxertos 'Jales',
'Campinas' e 'Tropical'.
Causas de
variação

GL

Sobrevivência
(%)

Comprimento
da brotação
(cm)

QM
Diâmetro
Peso da
de brotação parte aérea
(mm)
(g)

2
PE
0,37ns
131,3*
277,7ns
77,7
6
Resíduo
0,12
15,4
8
Total
ns Não significativo.
*Significância estatística ao nível de 5% de probabilidade de erro.

1,30ns
2,55

Peso do
sistema
radicular
( )
8,23ns
5,69

Volume do
sistema
radicular
(mi
3,48ns
7,93
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APÊNDICE 13. Reswno da análise de variância do efeito de BAP na
porcentagem de explantes com crescimento e expiantes com folha
do porta-enxerto 'Jales' avaliados 30 e 60 dias após a instalação
do experimento.
QM

GL
Expiantes com folha(%)
Causas de
Expiantes com crescimento(%)
60
30
30
60
variação
3596,76***
2616,01***
3
6755,13***
6404,01***
BAP
10347,52***
6980,92***
1
12512,74***
R. linear
13077,71***
434,24*
1
7066,66***
835,02*
6090,23***
R. quadr.
8,5lns
1
32,07ns
686,00ns
44,lOns
R. cúbica
172,9lns
341,66ns
3
205,62ns
72,50ns
Blocos
72,91
141,66
9
83,90
139,05
Resíduo
15
Total
ns Não significativo.
*Significância estatística ao nível de 5% de probabilidade de erro.
***Significância estatística ao nível de O,1% de probabilidade de erro.

APÊNDICE 14. Reswno da análise de variância do efeito de BAP na
porcentagem de expiantes com crescimento e expiantes com folha
do porta-enxerto 'Campinas' avaliados 30 e 60 dias após a
instalação do experimento.
QM
Expiantes com folha(%)
GL
Causas de
Expiantes com crescimento(%)
60
30
30
variação
60
3173,67***
3
3740,01***
6256,72***
BAP
5462,01***
9255,19***
l
15501,22***
10952,76***
R. linear
12231,67***
18,93ns
1
3216,91***
20,36ns
R. quadr.
3987,20***
1
246,90ns
246,90ns
52,02ns
R. cúbica
167,15ns
116,16ns
3
l 16,33ns
l 72,54ns
Blocos
141,66ns
266,38
9
210,88
56,09
Resíduo
80,55
15
Total
ns Não significativo.
***Significância estatística ao nível de O, 1% de probabilidade de erro.
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APÊNDICE 15. Resumo da análise de variância do efeito do tempo de
permanência no meio de indução sobre a porcentagem de
explantes com crescimento, explantes com folha e oxidados do
porta-enxerto 'Campinas'.
Causas de
variação

GL

Expiantes com
crescimento(%)
506,66**
333,33*
1609,52***
83,33ns
0,47ns
46,66

QM
Expiantes com folha
(%)
633,33*
2083,33**
402,38ns
O,OOns
47,6lns
180,00

4
Tratamentos
1
R. linear
1
R. quadrática
1
R. cúbica
1
Desvios da reg.
10
Resíduo
14
Total
ns Não significativo.
*Significância estatística ao nível de 5% de probabilidade de erro.
**Significância estatística ao nível de 1% de probabilidade de erro.
***Significância estatística ao nível de O, 1% de probabilidade de erro.

Oxidados(%)
206,46***
562,72***
192,72**
53,30ns
17,09ns
13,30

APÊNDICE 16. Resumo da análise de variância do efeito de BAP na indução do
crescimento de gemas axilares de segmentos nodais do porta
enxerto 'Jales'.
Causas de
variação

GL

Comprimento
da brotação
(mm)

Brotação(%)

M

Oxidação(%)

330,63ns
4
47,84**
151,56ns
Tratamentos
1
30,97ns
R. linear
1
156,35***
R. quadrática
1
2,63ns
R. cúbica
1
l,40ns
Desvios da reg.
267,39
15
8,37
87,06
Resíduo
19
Total
ns Não significativo.
**Significância estatística ao nível de 1% de probabilidade de erro.
***Significância estatística ao nível de 0,1% de probabilidade de erro.

Calo(%)
8451,37***

35,9
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APÊNDICE 17. Resumo da análise de variância do efeito da posição do segmento
nodal no crescimento de gemas axilares do porta-enxerto 'Jales'.
GL

Causas de
variação

Comprimento
da brotação
(mm)
56,17***
315,57***
0,05ns
17,34ns
l ,35ns
8,54

Contaminação
(%)

QM

Oxidação(%)

Tratamentos
6
216,0lns
l,34ns
Rlinear
1
1
Rquadrática
1
Rcúbica
3
Desvios da reg.
Resíduo
21
3,93
266,51
Total
27
ns Não significativo.
***Significância estatística ao nível de 0,1% de probabilidade de erro.

Calo(%)
215,17ns

1353,82

.,..
APÊNDICE 18. Resumo da análise de vananc1a do efeito do me10 de cultura
sobre o crescimento do �orta-enxerto 'Jales'.

Causas de
variação

GL

Oxidação
(%)

Enraizamento
(%)

Raízes/
expiante (n")

QM

Comprimento
da brotação
mm

Meio
4
394,16**
1,86**
171,15**
1196,82***
Blocos
3
41S,47**
19,94ns
0,24ns
12,21ns
12
Resíduo
70,64
68,20
7,04
0,18
19
Total
ns Não significativo.
**Significância estatística ao nível de 1% de probabilidade de erro.
***Significância estatística ao nível de O, 1% de probabilidade de erro.

Comprimento
dos entrenós

Folhas/
brotação(n")

l,40ns
l,99ns
0,59

4,97***
0,76ns
0,31

mm

APÊNDICE 19. Resumo da análise de variância do efeito do tamanho da folha do
expiante durante o subcultivo na multiplicação do porta-enxerto
'Jales'.
Causas de
variação

GL

Emaizamento
(%)

Raízes/
expiante(n2)

QM
Comprimento
da brotação
(mm)
4,98***
0,03

3
Tamanho
4566,67***
2,43***
133,33
Resíduo
8
0,11
11
Total
***Significância estatística ao nível de O,1% de probabilidade de erro.

(%)

Folhas/
brotação(n2)

4033,33***
33,33

6,08***
0,07

Brotação
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APÊNDICE 20. Reswno da análise de variância do efeito da posição do explante
durante o subcultivo na multiElicação do EOrta-enxerto 'Jales'.
Causas de
variação

GL

Enraizamento
(%)

Comprimento
da brotação
(mm)

M
Brotação
(%)

3
190,97*
381,94**
0,36*
Posição
93,75ns
843,75***
0,58*
l
R linear
1
468,75**
208,33*
0,36*
R quadr.
93,75ns
l0,4 l ns
l
R cúbica
0,15ns
8
26,04
26,04
0,07
Resíduo
11
Total
ns Não significativo.
*Significância estatística ao nível de 5% de probabilidade de erro.
**Significância estatística ao nível de 1% de probabilidade de erro.
***Significância estatística ao nível de 0,1% de probabilidade de erro.

Raízes/
explante (n2)

Folhas/
brotação (n2)

0,06ns

0,15ns

0,17

0,13

APÊNDICE 21. Reswno da análise de variância do efeito de diferentes formas de
aclimatização na sobrevivência de mudas do Eorta-enxerto 'Jales'.
QM
Causas de variação
GL
112,50*
Tratamentos
1
Resíduo
6
12,50
Total
7
*Significância estatística ao nível de 5% de probabilidade de erro.

APÊNDICE 22. Reswno da análise de variância do comprimento da brotação
principal, comp1imento total das brotações, comprimento dos
entrenós e número total de gemas por planta obtida por estaquia e
microEropagação dos porta-enxertos 'Jales' e 'Campinas'.
Causas de
variação

GL

Comprimento
da brotação
principal (cm)
2339,72**
593,18ns
176,76

Comprimento
total das
brotações (cm)
62729,28***
7681,19ns
2812,94

QM

Comprimento
dos entrenós
(cm)
1,83**
0,50ns
0,20

3
Tratamentos
3
Blocos
9
Resíduo
15
Total
ns Não significativo.
**Significância estatística ao nível de 1% de probabilidade de erro.
***Significância estatística ao nível de O,1% de probabilidade de erro.

Número total
de gemas/
planta
2492,42***
235,73ns
120,78
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APÊNDICE 23. Resumo da análise de variância do diâmetro da brotação
principal, peso da parte aérea, peso do sistema radicular e volume
do sistema radicular por planta obtida por estaquia e
micropropagação dos porta-enxertos 'Jales' e 'Campinas'.

Causas de
variação

GL

Diâmetro da
brotação
principal (mm)
1219,08***
l l,92ns
10,97

Peso da parte
aérea

QM

(g)

Peso do sistema
radicular
(g)

3
10571,74***
777,03***
Tratamentos
3
194,38*
433,65ns
Blocos
131,23
30,59
9
Resíduo
15
Total
ns Não significativo.
*Significância estatística ao nível de 5% de probabilidade de erro.
**Significância estatística ao nível de 1% de probabilidade de erro.
***Significância estatística ao nível de O, 1% de probabilidade de erro.

Volume do
sistema
radicular (rnl)
635,41**
195,67ns
69,79

APÊNDICE 24. Resumo da análise de variância da porcentagem de falha na
estaquia direta a campo dos porta-enxertos 'Jales' e 'Campinas'.
Causas de variação
QM
GL
Tratamentos
3
566,34ns
Blocos
4
491,47ns
530,28
12
Resíduo
19
Total
ns Não significativo.

APÊNDICE 25. Resumo da análise de variância do desenvolvimento dos porta
enxertos 'Jales' e 'Campinas' antes da enxertia.
Causas de
variação

GL

Diâmetro da
estaca (mm)

Diâmetro das
brotações (mm)

M

3
20,42***
3,87**
Tratamentos
4
Blocos
2,25ns
0,90ns
1.07
12
0,48
Resíduo
19
Total
ns Não significativo.
*Significância estatística ao nível de 5% de probabilidade de erro.
**Significância estatística ao nível de 1% de probabilidade de erro.
***Significância estatística ao nível de O,1% de probabilidade de erro.

Número de
brotações/
estaca
0,06ns
O,O lns
0,05

Peso das
brotações/
planta (g)
6,96*
l,18ns
1,61
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APÊNDICE 26. Resumo da análise de variância do desenvolvimento das mudas
obtidas pela enxertia de mesa sete meses após o plantio a campo.
Causas de
variação

GL

Mortalidade
( %)
2208,79**
487,04*
70,11

M
Diâmetro da estaca
(mm)
9,27**
O,l lns
0,17

1
Tratamentos
4
Blocos
4
Resíduo
9
Total
ns Não significativo.
*Significância estatística ao nível de 5% de probabilidade de erro.
**Significância estatística ao nível de 1% de probabilidade de erro.

Diâmetro da copa
(mm)

0,44ns
O,l lns
0,13

APÊNDICE 27. Resumo da análise de variância do comprimento da brotação da
copa da 'Itália' enxertada sobre 'Jales' e 'Campinas' em diversas
datas de avaliação.

GL
Causas de
M
08/11/95
variação
07/12/95
09/01/96
08/02/96
PE
1
6220,8*** 16319,3***
27609,4***
26671,0***
Tipo enxer.
2
3019,2***
6928,4***
10035,2***
8982,6***
PExTipo
925,8*
2
3687,4**
2584,5**
3537,3**
Blocos
312,lns
4
613,6ns
433,7ns
613,4ns
172,6
Resíduo
20
355,7
354,7
258,1
29
Total
ns Não significativo.
*Significância estatística ao nível de 5% de probabilidade de erro.
**Significância estatística ao nível de l% de probabilidade de erro.
***Significância estatística ao nível de O, l % de probabilidade de erro.

08/03/96
32775,7***
12276,4***
3119,7**
1192,2*
401,7

09/04/96
38988,1***
14288,3***
4000,9**
990,Jns
484,7

09/05/96
34544,1***
12340,5***
3532,2*

810,2ns
619,6

APÊNDICE 28. Resumo da análise de vanancia do peso e do diâmetro das
brotações da copa da 'Itália' enxertada sobre os porta-enxertos
'Jales' e 'Campinas'.
Causas de
GL
QM
variação
Diâmetro das brotações (mm)
Peso das brotações (g)
1
PE
8,56***
5612,35***
2
9,36***
Tipo enxertia
3436,24***
2
1,32*
PE x Tipo enx.
1545,55***
4
0,20ns
Blocos
109,lOns
20
0,24
Resíduo
59,60
29
Total
ns Não significativo.
*Significância estatística ao nível de 5% de probabilidade de erro.
***Significância estatística ao nível de O,1 % de probabilidade de erro.
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APÊNDICE 29. Total pluviométrico, temperaturas médias máximas, temperaturas
médias mínimas e temperaturas médias mensais ocorridas durante
a realização do ex�erimento a camEo em CamEinas {SP}.
Ano

1994

1995

1996

Fonte:

Meses

Total
pluviométrico

Temperaturas
médias
máximas
(ºC)
(mm)
33,2
Junho
23,8
30,3
Julho
25,7
0,0
Agosto
27,0
0,0
Setembro
30,l
54,9
Outubro
31,l
168,3
Novembro
29,7
Dezembro
303,l
30,5
173,2
Janeiro
30,4
352,3
Fevereiro
28,3
258,5
Março
28,9
108,3
Abril
27,6
68,8
Maio
25,2
32,9
Junho
24,8
50,7
Julho
25,8
Agosto
1,0
29,1
69,3
Setembro
27,8
174,0
Outubro
27,1
81,1
Novembro
29,1
Dezembro
247,8
29,2
322,7
Janeiro
30,2
214,2
Fevereiro
30,4
202,2
29,4
Março
Abril
68,0
28,1
Maio
36,8
25,0
Junho
33,6
24,6
Instituto Agronômico , Seção de Climatologia Agrícola.

Temperaturas
médias
mínimas (ºC)
11,5
12,1
13,0
15,8
18,9
18,6
19,9
20,5
20,0
18,7
16,6
14,6
12,6
14,l
15,l
15,4
16,6
17,8
18,9
20,2
20,1
19,3
17,6
14,2
12,4

Temperaturas
médias
(ºC)
17,7
18,9
20,0
23,0
25,0
24,2
25,2
25,5
24,l
23,8
22,l
19,9
18,7
19,9
22,1
21,6
21,8
23,5
24,1
25,2
25,3
24,4
22,8
19,6
18,5

