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RESUMO 

COMPORTAMENTO IN VITRO EM Vitis spp. E EM 

Passif/ora nítida H.B.K. 

Autora: ILENE RIBEIRO DA SILVA PASSOS 

Orientadora: Profa. Ora. MARIA LÚCIA CARNEIRO VIEIRA 

Embriões somáticos foram obtidos a partir de discos foliares de 

videira do cultivar Seyve Villard 5276 e de um clone híbrido F1 entre 'Madalena' 

(Vitis spp.) e 'Magnólia' (Vitis rotundifolia), oriundos de clonagem in vitro. O 

protocolo para obtenção de embriões somáticos baseou-se no de HARST (1995) 

modificado, sendo que a PHE (fenilalanina) foi substituída pela PVP-40 

(polivinilpirrolidona). O efeito benéfico da PVP-40 na embriogênese somática foi 

verificado em outro experimento para o cv. Seyve Villard 5276. A porcentagem de 

expiantes embriogênicos foi de 82,0±5,8% em relação a 40,0±15,2% do controle 

(- PVP e -PHE). Quando se usou 10 g.L-1 de PVP-40, o número de embriões por 

expiante foi de 95,5±13,4. A PHE na concentração de 2,5mM (HARST, 1995) foi 

prejudicial à expressão do potencial embriogênico dos expiantes de Seyve Villard 

5276. A via embriogênica foi confirmada por análises histológicas e 

ultraestruturais que também revelaram o desenvolvimento teratológico dos 

embriões devido à presença de protoderme indefinida, ausência de meristema de 

caule, diferenciação precoce de elementos traqueais e mais de dois cotilédones. 

Embriões secundários foram observados e documentados pela microscopia 

eletrônica de varredura. 
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Estudou-se igualmente o comportamento in vítro de Passíflora nítida 

H.B.K., espécie com potencial para cultivo e como fonte de genes de resistência a 

doenças em programas de melhoramento do maracujazeiro. Fez-se uma 

observação preliminar em campo onde se avaliou algumas características 

agronômicas. Descreveu-se pela primeira vez o cariótipo dessa espécie. Foram 

estabelecidos protocolos para a introdução ín vítro de ápices caulinares e 

segmentos nodais, estabelecimento e cultura de células em suspensão, 

organogênese a partir de discos foliares e isolamento e cultura de protoplastos de 

P. nítida.

Para a descrição do cariótipo e para a introdução in vítro de ápices 

caulinares e segmentos nodais utilizou-se estacas de P. nítida enraizadas e 

brotadas em cada de vegetação. Nos demais experimentos utilizou-se expiantes 

foliares de plantas introduzidas in vítro através de sementes. P. nítida apresentou 

2n = 18 cromossomos com constrições secundárias nos pares 3, 4 e 8. 

Apresentou comprimento do lote haplóide de 28, 14 ± 5,Sµm sendo que a 

constrição no cromossomo 3, diferencia citologicamente esta espécie das demais 

do gênero. Verificou-se que os segmentos nodais são os expiantes mais 

adequados à introdução in vítro de P. nítida e que a adição de citocinina 6-BA ao 

meio MS é essencial. A cultura ín vítro não induziu alterações no número de 

cromossomos das plantas avaliadas. A adição ao meio MS de picloram (2,4 e 

4,8mg.L-1) foi satisfatória ao estabelecimento de suspensões celulares de P. nítida 

enquanto a adição de NOA e 6-BA favoreceu a formação de calos compactos 

cujas células não se desprenderam em suspensão. Observou-se organogênese 

direta em P. nítida, 56 dias após a introdução de discos foliares in vitro em meio 

MS contendo 1,0mg.L-1 de 6-BA A adição de água de coco (5%) foi prejudicial à 

expressão morfogênica desses expiantes. O cultivo de protoplastos de P. nítida na 

densidade de 1,0 x 105 protoplastos por ml de meio de cultura, imobilizados em 

alginato, foi um procedimento adequado para a obtenção de microcolônias. 



SUMMARY 

/N VITRO BEHAVIOR IN Vitis spp. ANO IN 

Passif/ora nítida H.B. K. 

Author: ILENE RIBEIRO DA SILVA PASSOS 

Adviser: Profa. Dra. MARIA LÚCIA CARNEIRO VIEIRA 

Somatic embryos were obtained from leaf discs of cultivar Seyve 

Villard 5276 and an F1 hybrid clone of "Madalena" (Vitis spp.) and "Magnólia" 

(Vitis rotundifolia) grapevines, both from in vitro plant cloning. The experimental 

procedures to obtain somatic embryos was based on HARST (1995) with 

modification, which was PHE (phenylalanine) substitution by PVP-40 

(polyvynilpirrolidone). The beneficial effects of PVP-40 were previously observed 

in an experiment with cultivar Seyve Villard 5276. The percent of embryogenic 

explants was 82,0 ± 5,8% compared to 40,0 ± 15,2% from contrai (-PVP and -

PHE). The number of embryos per explant was 95,5 ± 13,4% when 10 g.L-1 PVP-

40 was employed. PHE in a concentration of 2,5mM (HARST, 1995) reduced 

expression of the embryogenic potential of Seyve Villard 5276 explants. The 

embryogenic pathway was confirmed by histological and ultrastructural analysis 

which also revealed teratological embryonic development due to undefined 

protodermic layer, absence of shoot meristem, early differentiation of tracheary 

elements and more than two cotyledons. Secondary embryos were observed and 

documented by scanning electron microscopy. 
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ln vitro behavior of Passiflora nitida H.B.K. was also studied. This 

species is a potential crop and source of disease resistance genes in passion

fruit breeding programs. Preliminary field observations were carried out to 

evaluate its agricultura! features. The species karyotype was described for the 

first time. Protocols for in vitro rntroduction of shoot apex and nodal segments, 

establishment and maintenance of suspension cell culturas, leaf disc-derived 

organogenesis, protoplast isolation and cultura were developed for P. nitida. 

Greenhouse rooted stakes of P. nítida with shootings were 

amployed for karyotype description, shoot apex and nodal sagments in vitro 

introduction assays. Leaf explants from in vitro seed-introduced plants were 

utilized in the other expariments. P. nítida showed 2n = 18 chromosomes with 

constrictions on pairs number 3, 4 and 8. The haploid chromosoma set was 

28, 14 ± 5,Sµm in length and the secondary constriction in chromosome 3, 

cytologically distinguishas this species from the others in the genus. lt was 

obsarved that nodal segment explants are the most suitable to P. nítida in vitro 

introduction and that cytocinin 6-BA supplemantation to MS medium is essential. 

ln vítro cultivation did not induced alterations in the chromosome number of 

studiad plants. Picloram supplemantation (2,4 and 4,8mg.L-1) to MS medium

was adequate to the establishment of cell suspension culturas of P. nitida, while 

the supplementation with NOA and 6-BA favoreci the formation of compact calli 

with non-raleased cells in suspension culturas. Direct organogenesis was 

observed in P. nítida, 56 days after ín vitro introduction of laaf discs in MS 

medium supplemantad with 1,0 mg.L-1 6-BA. Supplementation with coconut 

water (5%) had deleterious effacts on the morphogenetic expression of the 

explants. P. nítida protoplast cultura under a density of 1,0 x 105 protoplasts 

per ml of cultura media, immobilized in alginate, was a suitabla means to obtain 

microcolonias. 



1. INTRODUÇÃO

A área cultivada para produção de uva para mesa no Brasil foi cerca 

de 19 mil hectares em 1998, destacando-se os Estados de São Paulo (50%), 

Paraná (22,0%), Pernambuco (13,8%) e Bahia (12,5%). Os dois últimos 

constituem a base do núcleo de uva fina de mesa do vale do Rio São Francisco, 

cuja produção tem sido inserida inclusive no mercado internacional. Nessas 

regiões, onde prevalece a uva de mesa, ocorreu aumento de produção no período 

de 1995-98, passando de 306, 1 mil toneladas para 414,0 mil toneladas. O volume 

de uva de mesa comercializado no ETSP/CEAGESP no período de 1994-97, ao 

contrário das demais frutas, mostrou-se crescente, subindo de 58,2 mil para 74,9 

mil toneladas. Mesmo com a expansão das áreas plantadas com uva fina, a 

produção brasileira mostrou-se insuficiente para atendimento do mercado interno, 

até 1998, cuja demanda cresceu devido ao aumento populacional e de renda per 

capita, favorecida pela estabilidade da moeda. Considerando-se apenas o volume 

de produção, a fruticultura brasileira é uma das mais importantes do mundo em 

termos agregados, mas exporta somente 1 % de sua produção total, tendo como 

principal destino o mercado europeu. A maioria dos problemas que limitam a 

exportação de frutas está relacionada à classificação, padronização de 

embalagens e adequação às exigências fitossanitárias (GONÇALVES et ai., 

1998). 

O cultivar Itália (Piróvano 65), de uva fina para mesa, o mais 

importante do Brasil, apesar de suas qualidades inegáveis de aparência e sabor, 

é extremamente susceptível a pragas e doenças, por pertencer à espécie Vitís

vinifera. É preocupante a quantidade de pulverizações com fungicidas, que se faz 
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para controle do míldio (Plasmopara vitícola), principalmente na ocasião do 

amadurecimento do fruto até a colheita. Por isso, um dos principais objetivos dos 

programas de melhoramento genético é obter cultivares de uvas finas resistentes 

a doenças. 

A dificuldade de obter sucesso com os métodos tradicionais de 

melhoramento, devido principalmente à alta heterozigosidade da videira e ao 

longo período de juvenilidade da cultura (3 a 5 anos), sugere a associação com 

métodos biotecnológicos, visando obter plantas resistentes de alta qualidade 

agronômica, em menor tempo (STAMP & MEREDITH, 1988). A utilização de 

técnicas de manipulação genética como recursos complementares ao 

melhoramento genético da videira, está na dependência de protocolos eficientes 

de regeneração ín vitro cuja via é preferencialmente a embriogênese somática 

(MAURO et ai., 1986; STAMP & MEREDITH, 1988; GOEBEL-TOURAND et ai., 

1993). Entretanto, a videira tem se mostrado recalcitrante tanto na resposta aos 

estímulos hormonais visando a indução da embriogênese quanto na posterior 

conversão de embriões somáticos em plantas (STAMP & MEREDITH, 1988; 

FAURE, 1990; GOEBEL-TOURAND et ai., 1993; MARTINELLI et ai., 1993; 

FAURE et ai., 1996 a, b). NAKANO et ai. (1994 e 1997) ressaltam a importância 

do estabelecimento de culturas embriogênicas em vários cultivares de videira, 

visando uma ampla aplicação de técnicas de transformação genética. Nesse 

contexto, a otimização de protocolos de morfogênese adventícia a partir de 

tecidos ou de células isoladas é de fundamental importância para a manipulação 

genética dessas plantas. 

Diferentemente da videira, planta cultivada há mais de 5.000 anos, 

os maracujazeiros são de origem tropical e domesticação recente. Passiflora 

nítida, em particular, é uma espécie amazônica, muito pouco estudada, que 

apresenta potencial para cultivo imediato devido à qualidade de seus frutos. 

Além disso, apresenta resistência à uma das principais doenças, de etiologia 

ainda não determinada, que ataca o maracujá cultivado, Passiflora edulis Sims. 



3 

f. f/avicarpa Deg. Existem aproximadamente 50 plantas da espécie P. nítida no

Banco Ativo de Passíf/ora da UNESP em Jaboticabal, SP, que recentemente

começaram a ser estudadas quanto ao seu comportamento no campo

demonstrando potencial para consumo in natura (MENEZES, 1990; MELO, 1996

e PEREIRA et ai., 1997).

Neste trabalho, pretende-se contribuir para a caracterização desta 

espécie sob os aspectos agronômico, citológico e, particularmente, de 

comportamento in vitro no que concerne à obtenção de material vegetal 

asséptico, resposta morfogênica de discos foliares, cultura de células em 

suspensão e de protoplastos. 

Novamente, se estabelece o contraste entre as plantas sob 

análise nesta pesquisa: há vários estudos na literatura sobre a resposta 

morfogênica da videira a qual ocorre via embriogênese somática e há muito 

pouco sobre o comportamento in vitro das passifloras cuja regeneração se dá, 

preferencialmente, via organogênese. Em ambas, entretanto, tem-se interesse 

em maximizar protocolos de cultura de tecidos visando a introgressão de genes 

oriundos de plantas silvestres para as cultivadas, via métodos biotecnológicos. 

É neste contexto que o presente estudo pretende contribuir. 



2. OBJETIVOS

Os objetivos desta pesquisa foram: 

1. Verificar o efeito de genótipos e da polivinilpirrolidona na

embriogênese somática de videira ( Vitis spp. ), utilizando-se

como expiantes discos foliares, segundo protocolos

experimentais descritos na literatura.

2. Fornecer alguns dados de natureza agronômica visando

caracterizar a espécie Passiflora nítida, alvo de estudo deste

trabalho.

3. Descrever o cariótipo de P. nítida.

4. Estabelecer um protocolo para a introdução ín vitro de ápices

caulinares e gemas axilares (segmentos nodais) excisados de

clones adultos de P. nítida.

5. Obter um protocolo de estabelecimento e manutenção de

células em suspensão a partir de expiantes foliares de P. nítida.

6. Estabelecer um protocolo para regeneração de plantas por

organogênese a partir de discos foliares de P. nítida.

7. Estabelecer um protocolo de isolamento de protoplastos e

verificar o efeito das densidades iniciais no seu cultivo, em dois

procedimentos de cultura visando a obtenção de microcolônias

de P. nítida.



3. REVISÃO DE LITERATURA

3.1 Comportamento in vitro em Vitis spp. 

3.1.1 Tecidos embriogênicos 

MULLINS & SRINIVASAN (1976) tentaram, sem sucesso, obter 

embriões somáticos utilizando diferentes expiantes de videira, exceto tecido 

nucelar. Várias informações a respeito do nucelo da videira e de outras espécies 

como a manga (Mangifera indica L), levaram esses autores a concentrar esforços 

na obtenção de calo nucelar de videira, cuja chance de ser embriogênico era 

promissora. Apesar das dificuldades de se trabalhar com óvulos, que são 

expiantes que se oxidam e dessecam com facilidade, os autores dominaram esta 

metodologia, produzindo embriões somáticos com alta freqüência para os 

cultivares Grenache, Gloryvine e Cabemet Sauvignon sendo este um importante 

cultivar de uva para vinho (SRINIVASAN & MULLINS, 1980). 

Entretanto, a produção de embriões somáticos a partir do tecido 

nucelar de óvulos de videira não pode ser repetida com sucesso por outros 

pesquisadores. Apenas BESSIS (1985), em uma tentativa de repetir o método 

para os cultivares Pinot, Chardonnay e Gamay, conseguiu alguns embrióides, 

mas em baixa freqüência e sem o controle do protocolo. 

Em videira, os calos embriogênicos derivados da cultura de 

anteras são provenientes de tecidos somáticos (RAJASEKARAN & MULLINS, 

1983a). 

RAJASEKARAN & MULLINS (1979) foram pioneiros na obtenção 

de embriões somáticos a partir de anteras de videira trabalhando com dois 

cultivares: um híbrido masculino denominado Gloryvine e o Cabemet Sauvignon 
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( Vitis vinifera). Embora várias concentrações de fitorreguladores tenham sido 

avaliadas, não foi possível obter embriões somáticos a partir de expiantes de 

Cabernet Sauvignon. Em outro experimento, esses mesmos autores utilizaram 

anteras de 21 genótipos de videira, inclusive do cultivar Cabernet Sauvignon, 

determinando, desta vez, os procedimentos de cultura. Desses 21 genótipos, 

apenas 11 produziram embriões somáticos, mas 100% deles produziram calos 

em uma porcentagem que variou de 2 a 72%. Novamente, não se obteve 

sucesso na produção de embriões somáticos de 'Cabernet Sauvignon' 

(RAJASEKARAN & MULLINS, 1983b). 

Por outro lado, quando calos derivados de tecidos somáticos de 

antera do cultivar Cabernet Sauvignon foram cultivados em meio suplementado 

com caseína hidrolisada, verificou-se a produção de embriões (MAURO et ai. 

1986). 

STAMP & MEREDITH ( 1988) encontraram diferenças nas 

respostas embriogênicas de anteras dos cultivares de Vitis vinifera: Cabernet 

Sauvignon, Cardial, Grenache, Sauvignon Blanc, Thompson Seedless e White 

Riesling; dos cultivares de Vitis rupestris: St. George e PI 200692 e do híbrido 

entre essas duas espécies: Granzin nº 1 , em material proveniente do campo e 

de casa de vegetação, bem como diferenças na composição e estado (líquido 

ou sólido) do meio de cultura, tendo observado uma certa interação entre eles. 

Muitos autores admitem a necessidade de se incubar as anteras 

no escuro, uma vez inoculadas em meio primário, independentemente do 

cultivar. Fatores como pré-resfriamento das anteras ou inflorescências, 

fitorreguladores e suas concentrações, tamanho e estádio fisiológico da antera, 

que traduzem em última análise o seu balanço hormonal endógeno, tipo de 

meio de cultura, sequenciamento de meios e a suplementação com substâncias 

orgânicas como caseína hidrolisada e aminoácidos, são essenciais na definição 

de um protocolo. A resposta embriogênica, entretanto, em muito depende do 

cultivar utilizado ou até mesmo de clones de um mesmo cultivar. 
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A utilização de expiantes vegetativos para a indução de 

embriogênese somática in vitro é sempre mais interessante devido à maior 

facilidade de obtenção e manuseio. Outra vantagem do expiante vegetativo é 

que ele pode ser excisado de plantas clonadas in vitro. Os expiantes são 

fisiologicamente homogêneos devido ao controle que se faz dos ambientes de 

cultura e não necessitam passar por um processo de descontaminação pois 

provêm de cultura asséptica (STAMP & MEREDITH, 1988; PASSOS, 1991). 

A embriogênese somática foi induzida pela primeira vez, a partir 

de expiantes vegetativos, em 1977 (KRUL & WORLEY, 1977), quando foi 

relatada também a organogênese em calos derivados de folhas de videira 

(FAVRE, 1977). 

A partir daí, outros protocolos utilizando discos foliares 

(HIRABAYASHI, 1985; HARST, 1995), pecíolos e limbos foliares (REISCH et ai. 

1985; STAMP & MEREDITH, 1988; MARTINELLI et ai. 1993), internódios 

(MARCHENCO et ai. 1988) e plantas desenvolvidas in vitro, sem raízes 

(PASSOS, 1991) foram sendo adaptados para diversos cultivares, incluindo 

diferentes espécies e híbridos de videira. 

3.1.2 Meios básicos, fitorreguladores e aditivos orgânicos 

A discussão sobre os meios de cultura utilizados visando a 

indução de embriogênese somática em videira é importante para se verificar se 

há alguma generalização. Todavia, deve-se considerar a possibilidade de haver 

interação com o genótipo e com o tipo e estádio fisiológico do expiante utilizado 

(RAJASEKARAN & MULLINS, 1983b; CEROSIMO, 1986; BOUQUET et ai., 

1989). 

MULLINS & SRINIVASAN (1976) avaliaram quatro meios 

nutritivos basais para a cultura de óvulos não fertilizados, quais sejam: BN 

(NITSCH, 1951 ); MS (MURASHIGE & SKOOG, 1962); White (WHITE, 1943) e 
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HDWM (HAUKER et ai., 1973), verificando que o mais efetivo na indução de 

embriões somáticos foi o BN. 

Por outro lado, os meios MS e 0,5 x MS foram utilizados com 

sucesso na cultura de anteras (GRAY & MORTENSEN, 1987; BOUQUET &

DANGLOT, 1985; MAURO et ai., 1986) e na cultura de expiantes vegetativos 

(KRUL & WORLEY, 1977; MARCHENKO et ai., 1988); o meio NN (NITSCH &

NITSCH, 1969) foi igualmente utilizado com sucesso na cultura de anteras 

(RAJASEKARAN & MULLINS, 1979; HIRABAYASHI & AKIHAMA, 1982; 

RAJASEKARAN & MULLINS, 1983a; RAJASEKARAN & MULLINS, 1983b; 

STAMP & MEREDITH, 1988) e na cultura de expiantes vegetativos 

(HIRABAYASHI, 1985; STAMP & MEREDITH, 1988; PASSOS, 1991; 

MARTINELLI, et ai. 1993; HARST, 1995). 

Diversos fitorreguladores têm sido utilizados para induzir 

embriogênese somática em videira. Via de regra, utiliza-se a combinação de 

uma auxina com uma citocinina, ou meios seqüenciais com um ou mais 

fitorreguladores. 

MULLINS & SRINIVASAN (1976) obtiveram sucesso na formação 

de calos nucelares de óvulos de videira, quando utilizaram a auxina NOA 

combinada com a citocinina 6-BA. Entretanto, os óvulos pouco cresceram 

quando NOA foi utilizado isoladamente. Por outro lado, um melhor efeito foi 

verificado em meios seqüenciais: os óvulos cresceram inicialmente com 6-BA 

(SµM) e foram então transferidos após três semanas para meio contendo NOA 

+ 6-BA (SµM), no qual permaneceram por duas semanas e, posteriormente,

foram transferidos para meio contendo NOA (SµM) + 6-BA (2,SµM). Durante as 

três a quatro semanas que se seguiram, protuberâncias brancas começaram a 

aparecer sobre o calo desenvolvido a partir da micrópila. 

Substituindo-se NOA por 2,4-D, os embriões somáticos formados 

foram menores, porém mais prolíficos. Essa proliferação ocorreu pela formação 

de embriões somáticos secundários e terciários a partir da região do hipocótilo 
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e do suspensor dos embriões somáticos primários (SRINIVASAN & MULLINS 

1980). 

A ocorrência de organogênese ao invés de embriogênese 

somática, foi observada quando inoculou-se anteras em meio NN acrescido de 

10µM de NAA e 1 µM de 6-BA (HIRABAYASHI et ai. 1976). 

O protocolo mais comumente citado na literatura para obtenção de 

embriogênese somática a partir de anteras utiliza o meio basal NN acrescido de 

2,4-D (5µM) e 6-BA (1µM) (RAJASEKARAN & MULLINS, 1979; 

RAJASEKARAN & MULLINS, 1983 a, b; BOUQUET & DANGLOT, 1985; GRAY 

& MORTENSEN, 1987). 

MAURO et ai. (1986) utilizaram um seqüenciamento de meios de 

cultura para iniciação, desenvolvimento e proliferação do calo embriogênico de 

anteras de videira. Para a iniciação, utilizaram o meio 0,5 x MS suplementado 

com 2,4-D (4,5µM) e 6-BA (1 µM), com incubação no escuro. A seguir, as 

anteras foram transferidas para meio suplementado com NAA (0,5µM), 6-BA 

(1µM) e caseína hidrolisada (250ppm), no qual permaneceram por 30 dias. A 

proliferação dos calos embriogênicos ocorreu em 0,5 x MS contendo 0,5µM de 

NAA e 1 µM de 6-BA, sem caseína hidrolisada. Para o desenvolvimento em 

plântulas, os embrióides foram transferidos individualmente para tubos de 

cultura contendo 6-BA (0,4µM). Com esse procedimento, a maior porcentagem 

de calos embriogênicos obtida foi de 1,8%. 

Trabalhando com expiante foliares e com anteras após testar 

diversas combinações de fitorreguladores, STAMP & MEREDITH (1988) 

verificaram que o meio de NN solidificado e suplementado com 1,5ppm de NOA 

e 0,4ppm de 6-BA foi efetivo na estimulação da proliferação de tecidos de 

ambos os expiantes. PASSOS (1991 ), utilizando expiantes vegetativos do 

cultivar Maria, obteve embriões somáticos após dois meses de incubação no 

escuro em meio NN suplementado com NOA e 6-BA, conforme STAMP & 

MEREDITH (1988), obtendo uma taxa de conversão de 38%. 
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HARST (1995) utilizou o meio NN contendo NOA (20µM), 

tidiazuron (TDZ, 4,0µM) e fenilalanina (2,5mM) para induzir a formação de calos 

embriogênicos em discos foliares de três cultivares de videira. Após 

permanecerem por um mês nesse meio de indução, os discos foliares foram 

transferidos a cada 28 dias para meio basal. Houve influência do genótipo na 

porcentagem de expiantes embriogênicos que variou de 18 a 70%, de acordo 

com o genótipo. Efeito sinergístico positivo e superior da combinação das 

auxinas IASP + NOA na produção de embriões primários, secundários e 

terciários e do IASP + 2,4 D na reiniciação de calos embriogênicos de videira foi 

observado por PERL et ai. (1995). 

MAURO et ai. (1986) efetuaram experimentos testando caseína 

hidrolisada, aminoácidos (glutamina e fenilalanina) e adenina em meio de 

cultura, visando aumentar as porcentagens de produção de calos e de embriões 

somáticos em cultura de anteras. O efeito da caseína hidrolisada (fonte de 

glutamina) na iniciação do calo não foi apreciável. Entretanto, o aspecto do calo 

foi diferente, uma vez que sem caseína hidrolisada, nenhum dos calos, 

uniformemente marrons, foram capazes de induzir embrióides. A associação 

entre glutamina, fenilalanina e adenina foi igualmente avaliada: esses aditivos 

aumentaram significativamente e, de forma similar, as porcentagens de calos 

desenvolvidos a partir de tecidos de anteras. Quando transferidos para o meio 

de regeneração, os calos mostraram-se embriogênicos. A suplementação com 

os três compostos orgânicos foi efetiva produzindo 4,8% de calos 

embriogênicos e 87,5% de conversão embrióide-planta. Entretanto, a maior 

porcentagem de embrióides foi obtida na associação de glutamina e adenina 

(81,8% de calos embriogênicos e 19,4% de taxa de conversão). 

Expiantes vegetativos do cultivar brasileiro Maria, contendo 

embriões somáticos quando transferidos para meio contendo 1 g. L-1 de caseína 

hidrolisada foram capazes de proliferar, gerando embriões secundários e 

terciários (PASSOS, 1991). 
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HARST (1995) acrescentando 2,5mM de fenilalanina no meio de 

indução de calos embriogênicos a partir de discos foliares do cultivar Seyval 

Blanc, obteve uma taxa de regeneração 20% maior em expiantes provenientes 

de cultura in vitro, do que no controle, sem PHE. Segundo a autora, este 

aminoácido propiciou também maior taxa de conversão em plantas. 

O efeito da PVP-40 foi estudado por REUSTLE & NATTER (1994) 

como agente de controle do escurecimento do meio de cultura devido à 

acumulação de compostos fenólicos liberados por protoplastos de videira. 

Esses autores verificaram um incremento na formação de microcalos de videira 

a partir de protoplastos quando PVP-40 (0,5%) foi adicionada ao meio de 

cultura nos dias O ou 7 de cultivo. 

3.1.3 A conversão dos embriões somáticos de videira em plântula 

O termo conversão diz respeito à germinação do embrião 

somático, dando origem a uma plântula normal. É o processo de recuperação 

de plantas a partir de embriões somáticos (GOEBEL-TOURAND et ai., 1993). 

Em videira esse processo é influenciado pelo genótipo e pelo meio de cultura. 

MAURO et ai. (1986) alcançaram taxas de conversão que variaram de O a 

87,5% para o cultivar Cabemet Sauvignon, dependendo dos aditivos orgânicos 

utilizados no meio de cultura. Trabalhando com seis genótipos de videira e com 

variações nos procedimentos de cultura ST AMP & MEREDITH ( 1988) 

obtiveram taxas de conversão de 3% para embriões somáticos de Vitis rupestris

Scheele 'du Lot'. 

RAJASEKARAN & MULLINS (1979) efetuaram experimentos com 

resfriamento a 4°C de embriões maduros por vários períodos (O a 8 semanas); 

utilizaram também GAJ ( 1 µM) de conhecido efeito na substituição do 

resfriamento para interromper a dormência de sementes em várias espécies. 

Os resultados desses experimentos mostraram claramente que embrióides 
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derivados de anteras exibem dormência fisiológica e que requerem um 

resfriamento a 4°C, no mínimo por duas semanas, para induzir uma germinação 

normal. Com esse tratamento houve um incremento de 2 para 83% de plântulas 

normais. Embrióides tratados com GA:3 ( 1 µM) produziram 47% de plântulas 

normais. Estes autores ainda verificaram que em qualquer estádio do 

desenvolvimento do embrião somático (globular, coração, torpedo e maduro) o 

resfriamento foi igualmente efetivo em induzir o desenvolvimento normal de 

plântulas. 

Várias anormalidades de desenvolvimento em embriões somáticos 

de videira foram observados por GRAY & MORTENSEN (1987). A 

anormalidade mais comum foi a presença de cotilédones fundidos. 

Visando aumentar a taxa de conversão em embriões somáticos de 

videira Cabernet Sauvignon, MAURO et ai. (1986) verificaram que a remoção 

dos cotilédones, associada a três semanas de resfriamento, proporcionou 56% 

de conversão; com a remoção dos cotilédones, sem resfriamento, obteve-se 

52% de conversão; na testemunha o valor obtido foi de 12%. 

As razões para a interrupção do desenvolvimento dos embriões 

somáticos de videira não são precisamente conhecidas. A possibilidade de que 

fatores inibitórios, liberados pelas células dentro do meio de cultura, seriam 

responsáveis pelo bloqueio da embriogênese somática nessa espécie foi 

investigada por COUTOS-THEVENOT et ai., (1992a). A estratégia básica foi 

manter as suspensões embriogênicas em densidades da ordem de 80µL de 

embriões sedimentados para 80ml de meio de cultura, com subcultivos diários 

para meio fresco, a fim de evitar a acumulação de inibidores extra-celulares. 

Com esse procedimento, o número de plantas desenvolvidas passou de O para 

80%. 

GOEBEL-TOURAND et ai. (1993) verificaram que a aplicação de 

ABA em embriões somáticos desacelerou o crescimento desses embriões, mas 

aumentou de 8 para 20% a sua taxa de conversão. Entretanto, a concentração 
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de ABA não foi suficiente para normalizar o desenvolvimento do embrião e 

evitar a formação de aberrantes. Aplicações de 6-BA e zeatina foram 

igualmente avaliadas, porém a taxa de conversão permaneceu baixa, de 2 e 

8%, respectivamente. Os autores sugeriram que esses tratamentos podem não 

ter sido aplicados em um estádio apropriado do desenvolvimento do embrião 

somático. Suas observações reforçam a idéia de que o balanço hormonal, em 

cada estádio do processo, é um fator importante no controle do crescimento, 

diferenciação e desenvolvimento do embrião. 

Várias anormalidades foram observadas por PERL et ai. (1995) 

em embriões de videira que germinaram espontaneamente em meio de 

proliferação (MS + IASP + NOA). Para evitar a embriogênese e germinação 

prematura, esses autores suplementaram o meio de manutenção do calo 

embriogênico (MS + 2,4 D + IASP) com ABA em diferentes concentrações ( 1 a 

10mg.L-1). A adição de 1mg.L-1 de ABA foi suficiente para inibir completamente 

a embriogênese espontânea e a subsequente germinação do embrião. As 

linhagens de calo foram subcultivadas neste meio por mais de 18 meses sem 

se observar qualquer mudança morfológica ou embriogênese prematura. Após 

a transferência desses embriões para meio de indução houve regeneração de 

embriões em cerca de 80% dos calos oriundos dos quatro genótipos estudados, 

indicando que o seu potencial morfogenético foi mantido. 

Por outro lado, a adição de ABA não resultou na conversão de 

plântulas normais, uma vez que 70 a 80% de plântulas anormais foram obtidas. 

Embriões nos estádios globular a torpedo foram então cultivados em meio MS 

suplementado com O, 1 mg.L-1 de NAA, induzindo o enraizamento na maioria 

dessas plântulas anormais. O sistema radicular profuso permitiu o 

desenvolvimento subseqüente das plântulas anormais em normais, com 

brotação semelhante à da videira. Plântulas anormais que não produziram 

brotação normais por esse processo foram posteriormente transferidas para 

meio MS suplementado com TDZ. Este fitohormônio produziu a regeneração de 
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novos embriões adventícios sobre os cotilédones anormais. Esses germinaram 

em seguida produzindo videiras normais (PERL et ai., 1995). 

Vários estudos revelaram que o transporte polar da auxina é um 

pré-requisito para a morfogênese normal, a partir de embriões globulares. Em 

Brassica juncea a inibição do transporte de auxina no estádio globular resulta 

na produção de embriões maduros com cotilédones fundidos. Por isso, no 

processo de embriogênese somática é importante que a auxina seja retirada do 

meio de cultura logo após o processo de indução das massas pró

embriogênicas (ZIMMERMAN, 1993). 

Na presença de auxina exógena, as massas pré-embriogênicas 

(PEMs) sintetizam todos os produtos gênicos necessários para a formação de 

embriões globulares e também para que o processo embriogênico se complete. 

Nas PEMs também estão presentes mRNAs e proteínas que inibem a 

continuidade do processo embriogênico. Portanto, a retirada da auxina 

resultaria na inibição da atividade desses genes. A exemplo dos embriões 

zigóticos, os embriões somáticos acumulam ácido abscísico e expressam uma 

série de genes induzidos pelo ABA e que estão associados à tolerância e à 

dessecação (genes LEA), que ocorrem nos zigóticos (ZIMMERMAN, 1993). 

A acumulação e utilização de triacilglicerol e amido foram 

estudadas durante o desenvolvimento de embriões somáticos de 'Grenache 

noir' (Vitis vinifera) e durante a germinação dos embriões zigóticos 

correspondentes (FAURE & ARROUF, 1994). Embriões somáticos acumularam 

compostos de reserva normalmente e, no estádio de torpedo, ambos tipos de 

embriões (somáticos e zigóticos) foram ricos em corpos lipídicos e pobres em 

amido. Assim, no que concerne à qualidade e quantidade de seus produtos de 

reserva, os embriões somáticos e zigóticos de videira foram similares no 

estádio de torpedo. Entretanto, se o armazenamento de reservas apropriadas 

constituem um passo essencial, o seu uso correto é também importante 

(FAURE & ARROUF, 1994). 
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FAURE & ARROUF (1994) observaram que após o estádio de 

torpedo, a germinação e a conversão em plântulas de embriões zigóticos foi 

acompanhada por uma acumulação transitória de amido e triacilglicerol no 

cotilédone seguido pela hidrólise e utilização das mesmas reservas. Em 

embriões somáticos, entretanto, uma acumulação importante de amido e 

lipídios foi observada a partir do estádio de torpedo, mas estes compostos não 

foram utilizados. Em embriões somáticos, os processos simultâneos de síntese 

e hidrólise não ocorreram. Neles, no estádio T + (torpedo adiantado), observou

se um aumento de amido e triacilglicerol em hipocótilos e cotilédones. Houve 

uma desregulação metabólica, que foi um dos eventos mais marcantes durante 

o desenvolvimento teratológico de embriões somáticos.

Em trabalho recente (FAURE et ai. 1998) verificaram-se que 

embriões somáticos de Vitis vinifera germinados precocemente possuem níveis 

mais baixos de ABA e IAA do que os zigóticos correspondentes. As 

concentrações de ABA em embriões zigóticos dormentes e não dormentes 

foram respectivamente sete e duas vezes mais altas do que em embriões 

somáticos no estádio de torpedo. Da mesma maneira, as concentrações de IAA 

foram três vezes mais altas em embriões zigóticos estratificados do que em 

embriões somáticos no estádio de torpedo. Comparação entre embriões 

somáticos com germinação precoce e embriões zigóticos recém-germinados 

mostrou que há uma menor concentração endógena de hormônios em 

embriões de origem somática. As concentrações de ABA e IAA foram, a saber, 

respectivamente 2,3 e 5,7 vezes mais altas em embriões zigóticos em 

germinação do que em T + e embriões somáticos gigantes. É provável, portanto, 

que embriões somáticos não acumulam ABA e/ou IAA em quantidades 

suficientes para permitir um desenvolvimento e germinações subsequentes 

normais (FAURE et ai. 1998). 



16 

3.1.4 Genes envolvidos na embriogênese somática 

Estudos pioneiros mostraram que o programa de expressão 

gênica muda quando se estabelece a indução da embriogênese e também ao 

longo dos estádios de desenvolvimento dos embriões (globular, coração e 

torpedo) (de VRIES et ai., 1988). Observou-se, associadas a estes estádios de 

desenvolvimento, diferenças substanciais no nível de transcritos específicos 

(WILDE et ai., 1988). 

Os padrões de proteínas extracelulares de videira em cultura de 

células em suspensão embriogênicas e não embriogênicas, foram estudados 

por COUTOS-THEVENOT et ai. (1992b). Evidenciou-se que, dentro de cinco 

dias após a iniciação da embriogênese somática, ocorrem modificações 

substanciais nos padrões de proteínas extracelulares quando comparados com 

células dividindo-se na presença de auxina. Ou seja, observaram-se proteínas 

de pesos moleculares 66, 62, 51, 48, 25 e 1 O kDa em meio sem auxina 

(COUTOS-THEVENOT et ai. 1992b), quando as células já desdiferenciadas 

pela ação da auxina retomam o processo de diferenciação via embriogênese. 

Estas proteínas, portanto, não foram observadas em meio com auxina; tal 

padrão de proteína extracelular é similar ao descrito no sistema celular de 

cenoura (de VRIES et ai. 1988). Outra similaridade entre a embriogênese 

somática de cenoura e videira é a presença de uma proteína de 1 0kDa, o 

peptídio extracelular mais abundante após 15 dias de cultura. Esta proteína, 

totalmente sob controle negativo da auxina, é descrita como uma proteína de 

transferência de lipídio. Posteriormente confirmou-se que quatro proteínas, de 

9kOa, secretadas por embriões somáticos de videira são isoformas de proteínas 

de transferência de lipídios. Foram observadas também diferenças no padrão 

de proteínas extracelulares para linhagens de videira 41 B e CH 76, as quais 

diferem entre si na capacidade embriogênica (COUTOS-THEVENOT et ai., 

1992b). 
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Verificou-se a influência de protreínas extracelulares, proteases e 

inibidores de protease sobre a embriogênese somática de videira (MAES et ai. 

1997). Nesse estudo, a densidade inicial da população celular mostrou 

influenciar o desenvolvimento do embrião. Para se obterem embriões 

cotiledonares totalmente desenvolvidos foram necessárias inoculações abaixo 

de 5. 103 células por mL de meio de cultura líquido. A adição de tripisina 

aumentou a taxa de desenvolvimento do embrião apenas em culturas 

inoculadas a baixas densidades de população celular. Já nas mesmas 

condições, o inibidor de protease inibiu o desenvolvimento do embrião nos 

estádios globular e de coração. Juntos, esses resultados evidenciaram que 

proteínas extracelulares modulam a embriogênese somática e sugerem que um 

mecanismo proteolítico extracelular pode estar implicado no desenvolvimento in 

vitro (MAES et ai. 1997). 

3.2 Comportamento in vitro de Passiflora nitida 

3.2.1 O gênero Passif/ora 

A família Passifloreacea apresenta 18 gêneros, com 630 espécies, 

distribuídas essencialmente nas regiões tropicais das Américas, Ásia, oeste da 

Índia, Austrália, África, Filipinas, ilhas do sul do Pacífico e Gálapagos, sendo que 

95% são predominantes na América do Sul (VANDERPLANK, 1996). No Brasil, a 

família é representada por quatro gêneros (de acordo com Sacco, 1980 e Cervi, 

1986 citados por OLIVEIRA, 1996): Passiflora (ocorrência em todo o país), Dilkea 

(Amazonas e Pará), Mitostemma (Mato Grosso, Rio de Janeiro e Rio Grande do 

Sul) e Tetrastylis (Bahia, Minas Gerais e Rio de Janeiro). Porém, segundo Leitão

Filho & Aranha (1974) e Oliveira (1987), citados por OLIVEIRA (1996), apenas os 

dois primeiros gêneros representam esta família no país. 

O gênero Passiflora, com 24 subgêneros e 465 espécies 

(VANDERPLANK, 1996) compreende trepadeiras herbáceas ou lenhosas, 
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geralmente com gavinhas, raramente ervas eretas, espécies arbustivas ou 

pequenas árvores; caules cilíndricos ou quadrangulares, muito ramificados e, em 

algumas espécies, podem apresentar-se pilosos. As passifloras são cultivadas por 

suas propriedades ornamentais e medicinais e pela qualidade de seus frutos. 

Atualmente, no Brasil e, em outros países, a espécie cultivada de maior 

importância é P. edulis Sims. (maracujá roxo) e a sua variedade P. edulis Sims. f. 

flavicarpa Deg. (maracujá amarelo). Nos últimos anos, iniciou-se o cultivo de P.

a/ata, para consumo do fruto ín natura (OLIVEIRA, 1996). 

3.2.2 Importância econômica do maracujá 

O maracujazeiro tem grande importância pelo valor ornamental de 

suas flores, pelas qualidades gustativas de seus frutos e farmodinâmicas e 

alimentares de seu suco, cascas e sementes. A ação sedativa e tranquilizante, 

devido à presença de flavonóides, tem sido confirmada pelas pesquisas 

realizadas; as folhas e o suco contém passiflorina, um sedativo natural e o chá, 

preparado com as folhas, tem efeito diurético (MELLETI, 1996). 

A maior importância econômica do fruto do maracujá está no 

produto industrializado, sob a forma de suco concentrado congelado a 35° Brix, o 

qual é armazenado a -18°C. Outros produtos são elaborados a partir do fruto do 

maracujá como néctares, marmeladas, refrescos, concentrados, etc. Nos EUA, 

país grande consumidor de maracujá, o suco é consumido na forma mesclada 

com suco de maçã, abacaxi, citros, goiaba, pêssego, com eventual adição de 

ácido cítrico, citrato ou vitamina C. A casca do maracujá é rica em aminoácidos, 

proteínas e carboidratos, contendo ainda 1 O a 20% de pectina de qualidade 

semelhante à da laranja. A pectina é constituída de 76 a 78% de ácido 

galacturônico, 9% do grupo metoxila, um pouco de galactose e arabinose; tem 

propriedades geleificantes e pode ser comparada à pectina dos citros; tem sido 
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utilizada na fabricação de geléias e gelatinas. A casca de maracujá, na forma de 

tortas, tem sido utilizada para rações animais (MANICA, 1981 ). 

O Brasil é atualmente, o primeiro produtor mundial de maracujá com 

cerca de 33.000 ha cultivados (IBGE 1993). Em 1994, o Brasil ganhou destaque 

com uma produção de 380.109 t (FNP - Agrianual, 1998). A produção brasileira 

está distribuída entre as regiões Norte (36,74%), Nordeste (37,22%), Sudeste 

(23,46%), Sul (1, 18%) e Centro-Oeste (1,4%). Destas regiões o Estado do Pará é 

o principal produtor, com uma produção superior a 138.091 t, correspondendo a

36,32% do total produzido no país, seguido de São Paulo, Sergipe, Bahia, Ceará 

e Minas Gerais (FNP - Agrianual, 1998), sendo os plantios comerciais 

constituídos basicamente da espécie P. edulis Sims. f. flavicarpa Deg. A contínua 

expansão e a evolução técnica dos plantios resultam de uma atividade rentável, 

impulsionada pela agroindústria de sucos e, principalmente, pela crescente 

demanda no mercado de fruta fresca (MELETTI, 1996). 

As variedades de maracujá de interesse comercial são, em sua 

maioria, susceptíveis a doenças causadas por um grande número de agentes 

patogênicos (fungos, bactérias e vírus) e a diversas pragas (insetos, ácaros e 

nematóides), responsáveis por uma diminuição na produtividade e até mesmo 

pela morte das plantas (OLIVEIRA, 1996). 

A ocorrência de fenômenos de auto-incompatibilidade, protandria e 

variações na morfologia floral dificultam as práticas de melhoramento genético 

(OLIVEIRA & FERREIRA, 1991). A hibridação interespecífica tem sido a melhor 

alternativa em busca de resistência a doenças. Híbridos interespecíficos foram 

obtidos por OLIVEIRA (1987). No entanto, estes híbridos mostram graus variados 

de fertilidade, justificando a aplicação da técnica de hibridação somática 

(DORNELAS et ai. 1995; VIEIRA, 1997). 
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3.2.3 A espécie Passiflora nitida H.B.K. 

Passiflora nítida, também conhecido como maracujá-suspiro ou 

maracujá-do-mato é uma espécie comestível originária da flora Amazônica 

(PEREIRA et ai., 1997), pertencendo ao sub-gênero Passiflora série Laurifoliae. 

Possui 2n=18 cromossomos com morfologia variável e um par de satélites 

conspícuos (DORNELAS & VIEIRA, 1991; PASSOS et ai. 1998). Caracteriza-se 

por ser uma trepadeira totalmente lisa e de caule cilíndrico; as folhas são ovado

oblongas e brilhantes em ambas as faces (90-170mm de comprimento; 60-

100mm de largura), as flores são grandes e vistosas, de cor branca e azul

púrpura (90-110mm). Os frutos (globosos 30-40mm VANDERPLANK, 1996) 

embora comestíveis não são cultivados comercialmente. No Brasil, esta espécie é 

comum por toda a Amazônia, crescendo em vegetação secundária (MENEZES, 

1990). 

MENEZES (1990) verificou que plantas de P. nítida, na fase adulta, 

mostram-se bastante vigorosas, apresentando também boa rebrota após 

operações de poda e resistindo a períodos de veranico sem necessidade de rega. 

As plantas avaliadas até os três anos de idade, por esse autor, mostraram-se 

resistentes à "morte prematura das plantas", Phytophthora e antracnose, além de 

que toleram bacterioses, nematóides e as lagartas Agraulis vanilaer vanilae (L., 

1758) e Dionejunojuno (Cr., 1779). 

Comparada a outras espécies, o maracujá suspiro apresenta boa 

retenção de folhas no outono, mantendo abundante folhagem e frutos, 

provenientes de floradas ocorridas nos meses de maio. Alguns produtores da 

região de Jaboticabal, SP, que conheceram o maracujá suspiro, encontram-se 

interessados em seu cultivo, acreditando ser uma espécie com potencial para 

comercialização, uma vez que o mercado de frutas exóticas tem crescido no sul e 

sudeste e vem oferecendo preços compensadores (PEREIRA et ai., 1997). 
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A produção anual de P. nítida ocorre após duas floradas sendo a 

primeira nos meses de outubro a dezembro, com a colheita iniciando-se em 

dezembro até abril. Em seguida, as plantas lançam novos ramos e outra pequena 

florada acontece em maio e a colheita se dá 90 dias após a polinização, ou seja, 

julho-agosto. As plantas avaliadas no ano agrícola 1996/97 (2° ano de produção) 

apresentaram produção média de 14,5 kg de frutos (25 frutos/kg) (PEREIRA et ai., 

1997). 

OLIVEIRA (1996) estudou alguns aspectos botânicos de P. nítida, 

em condições de campo, em São José do Rio Preto, SP, nos anos 1994/95. P.

nítida apresentou vários picos de floração durante os dois anos consecutivos, 

cuja produção de flores ocorreu em períodos curtos (dois ou três dias) e 

numerosas vezes durante o ano. P. nítida caracteriza-se por apresentar um 

amadurecimento simultâneo de seus botões, chegando a apresentar cerca de 100 

flores por planta, em um único dia. Suas flores são muito perfumadas e 

intensamente visitadas por abelhas da família Anthophotidae, Pfilotopus scopipes 

(OLIVEIRA, 1996). 

P. nítida é uma espécie autocompatível, obtendo-se 7,9% de frutos

quando polinizada manualmente, contra 0% na polinização manual de P. edulis f. 

flavicarpa (OLIVEIRA, 1996). MENEZES (1990), também observou 

autocompatibilidade em P. nítida, obtendo quatro frutificações entre 1 O flores 

autopolinizadas manualmente. 

OLIVEIRA (1996) sugeriu que a autopolinização espontânea não 

ocorre devido à falta de contato entre os estigmas e anteras; porém, o fato de P.

nítida ter muitas flores abertas por planta, simultaneamente, possibilita a 

autofecundação. 

A viabilidade do pólen é alta (98, 1 % ). A meiose revela a ocorrência 

regular de nove bivalentes, ao final da prófase 1 (diacinese). Os frutos 

desenvolvem-se rapidamente, amadurecendo suas sementes num prazo bastante 

curto quando comparado com outras espécies (OLIVEIRA, 1996). MENEZES 
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(1990) verificou que a maturação do fruto iniciou-se em torno de 60 dias após a 

fertilização, período em que ocorre a diminuição de seu tamanho e a casca 

assume uma coloração amarelo-pálida ou alaranjada e os frutos permanecem 

fortemente presos aos ramos após a completa maturação. 

3.2.4 A descrição de cariótipos do gênero Passif/ora

A descrição do cariótipo de uma espécie é de fundamental 

importância quando se quer comparar espécies diferentes, ou examinar a 

variação entre indivíduos da mesma espécie (GUERRA, 1988). A análise 

cariotípica tem sido igualmente utilizada para detectar variações somaclonais 

de natureza cromossômica (SILVAROLLA, 1992). 

Do ponto de vista citogenético, o gênero Passíflora, bem como os 

demais gêneros de passifloráceas, tem sido pouco estudado sendo que a 

maioria dos trabalhos realizados até o momento apresenta apenas informações 

sobre o número cromossômico (OLIVEIRA, 1996). O trabalho de MAYEDA 

(1997) foi o primeiro a estabelecer um padrão cariotípico para espécies 

brasileiras do gênero Passíflora. 

Informações citogenéticas registradas na literatura para 65 

espécies do gênero Passiflora, além de 8 subespécies e 13 híbridos 

interespecíficos, mostram que das 430 espécies conhecidas, menos de 20% 

apresentam identificação cromossômica (SOARES-SCOTT, 1998). 

A descrição do cariótipo de Passiflora nítida é feita pela primeira 

vez neste trabalho, embora o número cromossômico desta espécie já tenha 

sido relatado anteriormente (DORNELAS & VIEIRA, 1991 ). 

Devido ao valor econômico potencial que a cultura do maracujá 

vem apresentando e aos problemas fitossanitários que restringem a sua 

expansão, estudos sobre a descrição de cariótipos de espécies do gênero 

Passiflora foram efetuados recentemente no Brasil visando dar subsídios aos 
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programas de melhoramento genético, mais especificamente, aqueles que 

conduzem hibridações interespecíficas (BARBOSA, 1998). 

As análises cariotípicas realizadas nas espécies de Passiflora 

indicam a presença de satélites e constrições secundárias. Pelo menos dois 

pares de cromossomos portadores de satélites foram encontrados em P. edulis 

f. flavicarpa, P. setacea e P. incarnata (SOARES-SCOTT, 1998). DORNELAS &

VIEIRA (1991) observaram um par de satélites em P. edulis e P. nitida. 

MAYEDA & VIEIRA (1994, 1995, MAYEDA, 1997) indicaram a 

presença de cromossomos com constrições secundárias nos pares 8 e 9 nas 

espécies P. cincinnata, P. edulis f. flavicarpa, P. giberti, P. a/ata, P. amethystina, 

P. edulis e P. maliformís. Já, SOARES-SCOTT encontrou dois pares, 4 e 7, de

cromossomos com satélites em P. edulis f. flavícarpa e P. incamata. Para P. 

setacea foi observada a presença de três pares de cromossomos com 

constrição secundária, mostrando satélites no braço longo dos pares 4, 7 e 8 

(SOARES-SCOTT, 1998). 

A variação encontrada em Passíflora quanto à localização e ao 

número de cromossomos portadores de satélites pode ser devida a questões de 

natureza técnica, de preparo das lâminas e uso do agente inibidor do fuso. 

3.2.5 Introdução in vitro de ápices caulinares e segmentos nodais em 

Passiflora spp. 

Para manipulações in vitro em que se necessita de expiantes 

vegetativos, é interessante que as plantas doadoras de expiantes já tenham 

sido introduzidas in vitro, mantendo-se assim através de clonagem. Essa 

introdução pode ser feita pela germinação de sementes em condições 

assépticas, de ápices caulinares e/ou segmentos nodais. Entretanto, se o 

interesse é a introdução ou multiplicação rápida de genótipos elites e/ou 

resistentes a doenças, há necessidade de se obter um protocolo para a 
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introdução in vitro de expiantes a partir das plantas adultas ou matrizes 

selecionadas. 

ROBLES (1979) avaliou quatro meios basais, com ou sem adição 

de AIA, 2,4-D e cinetina (2mg.L-1), isolados ou em combinação, para o 

estabelecimento in vitro de gemas axilares de Passiflora edu/is var. flavícarpa e 

P. mo/Jissima, gemas estas obtidas de plantas com seis meses de idade. Os

meios de Nitsch (NITSCH et ai., 1968), Blaydes (BLAYDES, 1966), MS 

(MURASHIGE & SKOOG, 1962) foram mais eficazes do que o de Héller 

suplementado com as vitaminas de White (GAUTHERED, 1966). A presença de 

cinetina (2mg.L-
1
) aumentou a porcentagem de gemas em crescimento na 

primeira fase da cultura, para as duas espécies. A diferenciação de raízes, após 

a primeira transferência foi estimulada pela presença do AIA (2mg.L-1) para

P. edulís var. flavícarpa. Para P. mollissíma, a ação dessa auxina foi negativa e

duas fases de cultura foram necessárias. Para P. edulis var. flavícarpa a 

presença de cinetina seguida de uma passagem em meio com AIA, produziu os 

melhores resultados. Para P. mo/líssima, a presença de cinetina durante as 

duas fases foi suficiente. A presença de 2,4-D, entretanto, não foi adequada 

para a multiplicação de nenhuma das espécies (ROBLES, 1978). 

KANTHARAJAH & DODD (1990) descreveram um protocolo para 

micropropagação de Passiflora edulis a partir de expiantes nodais. 

Aparentemente, houve formação de gemas adventícias sem a produção de 

calos. A adição de água de coco (20%) e de 2mg.L-1 de 6-BA no meio MS foram 

efetivas na produção de brotação (>3 mm de altura). 

DREW (1991) avaliou o potencial do cultivar E-23 (P. edu/is x P. 

edulis var. flavicarpa) para multiplicação in vitro. O autor descreveu um 

protocolo utilizando incubação no escuro e meio de cultura contendo alta 

concentração de citocinina (150µM de 2-iP) que promoveu o desenvolvimento 

de plântulas a partir de gemas. De acordo com o autor, o crescimento de gemas 

de Passiflora ín vitro foi influenciado por fatores de crescimento e hormônios 
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endógenos e a melhor resposta ocorreu com gemas oriundas dos nós 

localizados na 6ª a 8ª posições a partir do ápice. 

A introdução in vitro de diversas espécies de Passif/ora (P. giberti, 

P. amethyshina, P. moflissima, P, maliformis e P. edulis var. flavicarpa) foi

descrita por DORNELAS & VIEIRA (1994). As plantas doadoras de expiantes, 

possuíam 20 dias de idade e os expiantes constaram de ápices de caule de 

0,5mm de comprimento. Nenhum regulador de crescimento foi necessário para 

o estabelecimento in vitro em meio 0,5 x MS acrescido de 15g.L-1 de sacarose.

FARIA & SEGURA (1997) desenvolveram um protocolo para 

proliferação de gemas adventícias de maracujá amarelo (Passiflora edulis var. 

flavicarpa). Como expiante, utilizaram ápices de 0,3cm de comprimento 

provenientes de plântulas de 40 dias. Com ou sem a adição de BA (O; 2; 5 e 20 

µM) 100% dos expiantes formaram brotações em meio MS. O efeito do BA foi 

significativo para o desenvolvimento de gemas adventícias, mas não houve 

diferença entre as concentrações utilizadas em relação ao número de 

brotações/explante. 

3.2.6 Estabelecimento e manutenção de suspensões celulares em 

Passiflora spp. 

Em um programa de melhoramento genético que se vale de 

métodos biotecnológicos como a cultura de protoplastos para fusão ou 

transformação, é importante se dispor de um protocolo de cultura de células em 

suspensão. Células em suspensão são uma excelente fonte de protoplastos, 

sem plastos verdes que, quando fusionados com protoplastos clorofilados, 

permitem uma rápida identificação do heterodímero. 

A cultura de células em suspensão é obtida em três etapas: 

indução do calo, iniciação da suspensão celular e determinação da curva de 
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crescimento, para manutenção de células em suspensão (PHILLIPS et ai., 

1995). 

DORNELAS (1995) estudou o estabelecimento e manutenção de 

suspensões celulares de cinco espécies de Passiflora: P. edulis var. f/avicarpa, 

P. cincinnata, P. amethystina, P. coccinea e P. giberti. Os calos foram obtidos a

partir de expiantes foliares cultivados por 28 dias, no escuro, em meio MD 

(MOURAD-AGHA & DEXHEIMER, 1979) e MS (MURASHIGE & SKOOG, 1962) 

modificados. O autor avaliou o peso de matéria fresca e o PCV (em %). Para a 

determinação da curva de crescimento o autor coletou amostras a cada cinco 

dias e, de acordo com os resultados obtidos, passou a trocar o meio de cultura 

a cada 15 dias, filtrando a suspensão em malha de 1 00µm. Aparentemente, o 

autor não verificou diferença nos meios basais. Mas, a água de coco, por 

estimular a divisão celular, foi considerado um componente essencial do meio 

de cultura de células de Passiflora. 

OTONI (1995) estabeleceu cultura de células embriogênicas em 

suspensão para P. giberti utilizando 2 a 3g de tecidos originados de setores de 

calos com características embriogênicas. Estes calos foram induzidos a partir 

de expiantes em meio MS acrescido de picloram (0,0; 2,4; 4,8; 7,2 e 9,6mg.L-1).

O autor considerou as concentrações de 2,4 e 4,8mg.L-1 como as mais

eficientes na produção de calogênese embriogênica nos expiantes foliares de 

P. giberti. Desse modo, essas concentrações em meio MS foram utilizadas para

o estabelecimento de suspensões celulares. Posteriormente, na fase de

manutenção das suspensões celulares OTONI (1995) utilizou duas outras 

formulações: o meio B-5 (GAMBORG et ai., 1968), suplementado de sacarose a 

0,5% (p/v) e 3,0mg.L-1 de NAA e o meio AA2 (MÜLLER & GRAFE, 1978). Este

autor, pela medida do volume celular sedimentado, obtido a cada 48 horas, 

obteve uma curva sigmóide, típica de células em suspensão. O modelo cúbico 

foi o que apresentou melhor ajuste aos dados obtidos. Este autor observou que, 

no período de 1 O dias de cultivo, houve a duplicação do volume de células da 
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suspensão de P. giberti, e desta forma optou pelo subcultívo semanal da 

suspensão, a fim de manter a característica embriogênica dos agregados 

celulares, bem como evitar o acúmulo de metabólitos tóxicos no meio. A 

transferência do inóculo inicial de células para o meio AA2. e B5 resultou em 

eventos distintos, ocorrendo, no primeiro, a proliferação de agregados celulares 

proembriogênicos, compactos e globulares e, no segundo, a germinação dos 

embriões e a ocorrência de embriogênese secundária. 

3.2. 7 Germinação de sementes de P. nitida

A germinação de sementes de P. nítida é pouco conhecida, mas 

sabe-se que difere dos padrões de outras passifloras (OLIVEIRA et ai., 1988, 

citado por MELO, 1996). Assim, a importância dessa frutífera é limitada devido à 

baixa germinação e emergência das sementes (MELO, 1996). 

HIDALGO & TAVEIRA (1996) estudaram o efeito do tempo de 

armazenamento por até 50 dias sobre a germinação de sementes de P. nitida. As 

sementes foram armazenadas em temperatura de 21°C e 71% de umidade 

relativa durante 1, 3, 6, 1 O, 20, 30 e 50 dias, sendo o controle um lote de 

sementes semeadas no dia da instalação do experimento. Um lote de 100 

sementes foi colocado para germinar em ágar ( 4 % ) sob luz artificial constante e 

outro em areia branca, em câmara luminosa. As sementes do controle 

apresentaram 26% de germinação e aquelas armazenadas por 1 O dias 

apresentaram 83% de germinação. A emergência ocorreu em média aos 19 dias. 

O menor valor de IVE foi o do controle e o maior, o das sementes armazenadas 

por três a seis dias. Não houve germinação em agar e câmara luminosa. De 

acordo com os autores, os resultados indicam que o armazenamento das 

sementes de P. nítida exerce efeito benéfico sobre a germinação, provavelmente 

devido à presença de substâncias inibidoras de germinação, que são eliminadas 
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no armazenamento, e que as sementes apresentam um tipo de dormência 

regulada pela luz. 

Recomenda-se que as sementes de P. nítida devam ser colhidas, o 

arilo deve ser retirado utilizando-se o processo mecânico (liquidificador) e 

armazenadas, por quatro a seis meses, antes de colocá-las para germinar. Isto 

porque verificou-se que a dormência destas sementes pode ser quebrada com um 

período de repouso após a retirada dos frutos MELO (1996). Quando o arilo foi 

retirado em liquidificador, em contraposição à fermentação natural, verificou-se 

que a germinação de 25% aos 110 dias (com sementes colocadas para germinar 

em julho de 1996) e de 55% aos 55-60 dias (com sementes colocadas para 

germinar em novembro de 1996). 

A germinação de sementes in vitro dentro do gênero Passiflora foi 

relatada previamente para P. edulis f. flavicarpa, P. cincinnata e P. amethystina 

(DORNELAS & VIEIRA, 1993) e P. edulísf. flavicarpa (FARIA & SEGURA, 1997), 

mas não há dados sobre porcentagens de perdas por contaminações e/ou de 

porcentagem de germinação in vitro para esse gênero. 

3.2.8 Organogênese no gênero Passiflora.

Organogênese é o processo pelo qual células e tecidos são 

induzidas a sofrer mudanças que levam à produção de uma estrutura unipolar, 

denominada primórdio vegetativo ou de raíz, cujo sistema vascular está 

freqüentemente conectado ao tecido parental. Estudos com calos de tabaco 

mostraram que uma proporção alta de auxina em relação à da citocinina favorece 

a formação de raiz; o inverso favorece a formação de gemas vegetativas e as 

proporções intermediárias promovem a proliferação de calos (THORPE, 1994). 

Vários fatores influenciam o comportamento do inóculo em cultura: 

a) o órgão que vai servir como fonte de tecido; b) a idade fisiológica e

ontogenética do órgão; e) a estação climática na qual o expiante é obtido; d) 
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tamanho do expiante; e) qualidade da planta da qual o expiante é obtido; f) o 

genótipo da planta (THORPE, 1994). Assim, o balanço hormonal inerente ao 

expiante vai interagir com os estímulos ambientais fornecendo a resposta 

morfogênica. 

Em vegetais, células e tecidos que sofrem organogênese passam 

através de três estádios discretos, distinguíveis experimentalmente: o estádio de 

competência morfogênica, o de determinação do desenvolvimento e o de 

diferenciação morfológica. Por definição, um estádio de competência morfogênica 

significa "a habilidade para reconhecer um sinal morfogênico o qual aciona um 

caminho de desenvolvimento particular" (HICKS, 1994). Tais células competentes 

se tomam determinadas no desenvolvimento após a indução, processo pelo qual 

um sinal morfogênico age em células competentes para alterar o seu destino de 

desenvolvimento. Células determinadas entram em estádio de diferenciação no 

qual a organização do tecido se toma evidente (LAKSHMANAN, 1997). 

Embora alguns trabalhos sobre propagação in vitro de Passiflora 

spp. tenham sido descritos previamente (ROBLES, 1978, 1979; MOURAD-AGHA 

& DEXHEIMER, 1979), DORNELAS & VIEIRA (1994) foram pioneiros a descrever 

um protocolo para proliferação de ápices e regeneração de plantas através da 

organogênese direta (o que é extremamente desejável para se evitar a variação 

somaclonal) de várias espécies de Passiflora (P. edulís f. flavicarpa Deg., P. 

mo/líssima Barley, P. giberti N. E. Brow, P. molifomis L. e P. amethystina Mikan). 

Em seus estudos, utilizaram hipocótilos, cotilédones e discos foliares como 

expiantes, obtidos a partir de sementes aos 20 e 60 dias após a germinação, 

respectivamente. O meio de cultura básico utilizado foi o MS acrescido de várias 

combinações dos reguladores de crescimento NAA e 6-BA. Em experimentos 

preliminares com P. edulis f. flavicarpa verificaram o efeito da água de coco na 

produção de gemas adventícias. Os resultados mostraram que o meio MS, 

acrescido de 2,0mg.L-1 de 6-BA e 10% de água de côco, com expiantes 

cultivados a 23µmol.m-2_s-1
, foi ideal para promover a organogênese. A 
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utilização de auxina não foi necessária para a indução de rizogênese. A 

organogênese direta sobre a superfície de expiantes foi observada para todas 

as espécies estudadas. Nesse trabalho, os autores observaram também que as 

culturas in vitro obtidas a partir de ápices caulinares puderam ser mantidas por 

um longo período sem perda de vigor. 

ROBLES (1978, 1979) estudou o potencial morfogênico das 

espécies P. edulis f. f/avicarpa e P. molíssima in vitro em interação com 

reguladores de crescimento. MOURAD-AGHA & DEXHEIMER (1979) 

estudaram a ultraestrutura e diferenciação de elementos condutores na cultura 

de tecidos de P. quadrangu/aris L. 

Recentemente, foi estabelecida uma técnica para 

micropropagação contínua de Passiflora edulis a partir da subcultura de 

primórdios de ramos. Tecidos excisados folhas e cultivadas em meio MS 

suplementado com 1 µmol L"1 de 6-BA e 1 µmol L"1 de ISA formaram primórdios 

múltiplos. Esses foram transferidos para meio contendo 1 0µM de 6-BA e 

sucultivados repetidamente a intervalos de três semanas. Quando foram 

transferidos para meios contendo concentrações mais baixas de 6-BA (O.O ou 

1.0µmol L"1) houve formação de ramos. Estes ramos se desenvolveram e

enraizaram em meio MS na ausência de reguladores de crescimento (KAWATA 

et ai. 1995). 

A adição de tiosulfato de prata, um inibidor da ação do etileno 

estável, móvel e não tóxico à planta, ao meio de cultura favoreceu a 

organogênese em expiantes foliares de P. edulis f. f/avicarpa (FARIA & 

SEGURA, 1997). Estes autores estudaram também a influência de compostos 

inorgânicos do meio de cultura na diferenciação de gemas adventícias. 

Basicamente, variaram as proporções de NO-3: NH
+ 

4 no meio MS e houve a 

omissão de NO-3 ou NH
+ 

4 nos meios MS e WPM (LLOYD & McCOWN, 1980).

Primórdios de gema formaram-se diretamente a partir de expiantes do 
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hipocótilo e de folhas na presença de BA e IAA. O meio MS sem qualquer 

modificação foi superior. 

3.2.9 Isolamento e cultura de protoplastos de Passif/ora spp. 

A membrana plasmática das células vegetais está envolvida por 

uma parede celulósica e as células adjacentes estão conectadas com uma 

matriz rica em pectina. A desconexão das células vegetais e a remoção da 

parede experimentalmente, tanto por um processo mecânico, quanto enzimático 

resulta na produção de células vegetais "nuas", únicas, denominadas 

protoplastos isolados. Os protoplastos podem então ser considerados como 

células vegetais individuais, com a membrana plasmática externa totalmente 

exposta, a qual é a única barreira entre o ambiente externo e o interior das 

células vivas. As células vegetais estão conectadas umas às outras através de 

muitos plasmodesmatos em tecidos multicelulares. Protoplastos isolados 

representam de fato a única fonte de células individuais que se pode obter em 

plantas superiores. Os protoplastos, formando milhões de células individuais em 

cultura, podem ser manipulados com técnicas microbiológicas (por exemplo: 

isolamento de mutantes, clonagem celular, fusão celular, transformação 

genética, etc.) e a sua totipotência permite a regeneração de plantas inteiras 

(FEHÉR & DUDITS, 1994). 

Este sistema pode ser útil para a extração de organelas celulares, 

a transferência gênica através da técnica de transformação, a produção de 

novos genótipos através da formação de híbridos entre espécies sexualmente 

incompatíveis e a obtenção de cito plasmas híbridos, a fim de combinar 

organelas de espécies onde elas são herdadas do progenitor materno ou para 

se obter recombinação entre organelas de espécies diferentes (FUNGARO & 

VIEIRA, 1989). 
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No maracujá (Passiflora spp.), devido à baixa fertilidade dos 

híbridos interespecíficos, a hibridação somática via fusão de protoplastos, 

representa uma alternativa de transferência de genes do germoplasma 

selvagem para a espécie cultivada (VIEIRA, 1997). 

Embora sejam células desprovidas de parede celular, os 

protoplastos vegetais não podem ser vistos como análogos de células animais, 

mas sim como células injuriadas que devem passar por um processo de reparo 

antes de serem capazes de sustentar divisões (FEHÉR & DUDITS, 1994). Por 

isso, o cultivo de protoplastos se faz em meio de cultura rico em componentes 

orgânicos e inorgânicos, suplementado com fitorreguladores e concentrações 

adequadas de polissacarídeos que funcionam como estabilizadores osmóticos 

(VIEIRA, 1997). 

Entre os fatores que influenciam o sucesso da cultura de 

protoplastos estão: fonte e estádio fisiológico do expiante, solução enzimática 

para a digestão da parede, densidade de cultivo, métodos de cultivo e meio de 

cultura. 

Os expiantes mais utilizados para o isolamento de protoplastos de 

espécies de Passiflora têm sido cotilédones (DORNELAS & VIEIRA, 1993) e 

folhas recém expandidas (d'UTRA VAZ et ai., 1993; DORNELAS, 1995; OTONI, 

1995). Verificou-se que, protoplastos isolados do mesófilo foliar têm seu 

rendimento e viabilidade reduzidos de acordo com a idade da planta, 

principalmente após a emissão de gavinhas (d'UTRA VAZ et ai., 1993; OTONI, 

1995). A emissão de gavinha é um indicativo do término da fase juvenil (OTONI, 

1995). Na transição de fases, de juvenil para a adulta, as plantas lenhosas 

passam por mudanças anatômicas, morfológicas e fisiológicas que influenciam 

seus hábitos de crescimento, vigor, filotoxia, forma e estrutura das folhas, 

anatomia do caule, capacidade de enraizar e eficiência assimilatória 

(ZIMMERMAN, 1972, 1973). 
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A solução comumente utilizada para pré-plasmólise dos tecidos de 

Passif/ora, dissolução de enzimas e lavagem dos protoplastos tem sido CPW-

13 a qual é composta dos sais do meio CPW (FREARSON et ai. 1973) e 

manitol a 13% (DORNELAS & VIEIRA, 1993; d'UTRA VAZ, 1993; DORNELAS, 

1995; OTONI, 1995.). 

VIEIRA & DORNELAS (1996) listam as misturas enzimáticas 

avaliadas para o isolamento de protoplastos das espécies Passiflora. Além de 

influenciar no rendimento de protoplastos a mistura enzimática vai influenciar 

também na sua viabilidade. 

Encontrou-se um rendimento (Nº protoplastos/grama de tecido) de 

13,8 x 106 ± 7,5 x 105 para expiantes cotiledonares de P. edulis f. flavicarpa,

10,0 x 106 
± 2,5 x 105 para P. amethystina e 7,0 x 106 

± 5,0 x 104 para P.

cíncinnata (DORNELAS & VIEIRA, 1993); um rendimento de 12,3 ± 2,1 x 106 

para expiantes foliares de P. edulis f. flavicarpa oriundos de plantas sem 

gavinhas e 3,86 ± 0,7,9 x 106 para expiantes foliares de P. edulis f. flavicarpa

oriundos de plantas com gavinhas (d'UTRA VAZ et ai. 1993); 4,6 x 106 ± 3,9 x 

105 para expiantes foliares de P. giberti, 8,4 x 106 
± 5,3 x 105 para P. edu/is f. 

flavicarpa, 5,3 x 106 ± 6,8 x 105 para P. a/ata, 6,7 x 106 ± 8,3 x 105 para P.

amethystina e 7,6 x 106 ± 5, 1 x 105 para P. cincinnata (DORNELAS, 1995) e um 

rendimento de 12,3 ± 0,34 x 106 para P. suberosa; 11,3 ± 0,54 x 106 para P. 

incarnata; 10,7 ± 0,73 x 106 para P. seemanii e 12,58 ± 0,41 x 106 para P.

moliformis x P. serrulatus (OTONI, 1995). 

A viabilidade variou em uma amplitude de 78, 1 O ± 7,06% para P.

seemannii (OTONI, 1995) a 96,4 ± 0,9% para P. giberti (DORNELAS, 1995). 

O tamanho médio dos protoplastos depende da espécie analisada 

e do expiante utilizado. Pode variar de 30 a 60µm quando os protoplastos 

derivam de tecidos cotiledonares ou de 19 a 47µm quando os protoplastos são 

isolados a partir de tecidos de folhas (VIEIRA & DORNELAS, 1996). 
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As densidades de cultivo, métodos de cultivo e meios de cultura 

empregados vão influenciar na indução e manutenção da divisão celular e 

obtenção de colônias e microcalos (1 mm de diâmetro). As densidades de 

cultura usadas para Passiflora spp. variaram de 0,5 a 2,0 x 105 protoplastos por 

ml de meio de cultura. Usou-se desde cultura em meio líquido, passando por 

camadas finas, fatias e gotas de agarose. Os meios de cultura mais utilizados 

foram o de KAO (1977), o de KAO (1977) modificado por GILMOUR et ai.

(1989) e o de KAO e MICHAYLUK (1984). 

A densidade de 1 x 105 protoplastos por ml de meio e o método 

de cultura em gotas de agarose forneceram as freqüências mais altas de 

divisão celular e de formação de colônias (OTONI, 1995; VIEIRA & 

DORNELAS, 1996). 



4. MATERIAL E MÉTODOS

4.1 Comportamento in vitro em Vitis spp. 

Estacas lignificadas de videira foram utilizadas para a obtenção de 

brotações. Uma vez que elas exibem dormência, foram submetidas a um 

tratamento a frio (2ºC) por até dois meses (PASSOS, 1991). Brotações apicais 

foram coletadas e esterilizadas superficialmente pela imersão em etanol (70%; 5 

minutos}, seguido de NaOCI (1,2%; 20 minutos). Os expiantes foram lavados 

quatro vezes (10 minutos cada) em água esterilizada e em uma solução de ácido 

cítrico (25mg.L-1; 10minutos) e colocados em meio 0,5 x MS (MURASHIGE & 

SKOOG, 1962), suplementado com 2,SµM de 6-BA. Ápices vigorosos foram 

selecionados e mensalmente transferidos para meio fresco sem reguladores 

vegetais. Estas plantas, clonadas in vitro, foram utilizadas como fonte de 

expiantes. 

Foram efetuados três experimentos distintos nos quais os expiantes 

utilizados constaram de discos foliares de videira com 7mm de diâmetro. 

Utilizaram-se placas de Petri de 9cm de diâmetro nas quais os expiantes foram 

colocados sobre o meio com a face abaxial voltada para cima. O meio de cultura 

básico utilizado para a indução de calos embriogênicos foi o NN contendo NOA 

(4,0mg.L-1), TDZ (0,9mg.L-1), segundo protocolo de HARST (1995) e foi designado 

M-1. Outros aditivos, foram acrescentados conforme o experimento. Os meios

foram solidificados com Phytagel (1,8g.L-1) e as placas incubadas no escuro, em

sala de crescimento, onde a temperatura esteve entre 25 e 28°C. A cada quatro

semanas, os expiantes foram transferidos para meio fresco NN livre de

fitorreguladores. Os meios de cultura foram autoclavados (120ºC, 1atm por 20
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minutos). Os embriões somáticos obtidos foram sendo transferidos para placas de 

Petri contendo meio NN, que foram incubadas no escuro. 

4.1.1 Efeito de genótipos na embriogênese somática 

Discos foliares de dois cultivares de videira 'Itália' e 'Seyve Villard 

5276' e de um clone de um híbrido F1 experimental entre 'Madalena' (Vitis spp.) e 

'Magnólia' (Vitis rotundifolia) (Mad x Mag), todos provenientes de clonagem in 

vitro, foram incubados em M-1 ao qual acrescentou-se Sg.L-1 de PVP-40. O 

delineamento experimental foi o inteiramente casualizado. Utilizaram-se duas 

repetições para 'Itália', quatro repetições para 'Mad' x 'Mag' e cinco repetições 

para 'SV-5276', de acordo com o material vegetal disponível. A parcela 

experimental constou de uma placa de Petri com 1 O expiantes. 

4.1.2 Resposta embriogênica do cultivar SV-5276 na presença de 109.L-1 de 

PVP-40 

Discos foliares de 'SV-5276' oriundos de plantas clonadas in vitro 

foram incubados em M-1 contendo 10g.L-
1 

de PVP-40 (REUSTLE et ai., 1994). 

Foram efetuadas 12 repetições, sendo que cada parcela constou de 1 O expiantes, 

em experimento inteiramente casualizado. Dez semanas após a instalação do 

experimento, efetuou-se a contagem do número de embriões produzidos por 

placa e por expiante, em cinco das 12 placas; anotaram-se também o número de 

embriões somáticos no estádio denominado T+ (FAURE & AARROUF, 1994) e o 

número de embriões somáticos nos diversos estádios de desenvolvimento 

similares às fases dos embriões zigóticos: globular, coração e torpedo. 
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4.1.3 Efeito do PVP-40 e da PHE na obtenção de expiantes embriogênicos 

Discos foliares de 'SV-5276' oriundos de plantas clonadas in vitro

foram incubados em meio M-1 contendo, de acordo com o tratamento, 

respectivamente: a) controle (sem PVP-40 e sem PHE); b) PHE (2,5mM); c) PVP-

40 (5g_L-1) e d) PHE (2,5mM) + PVP-40 (5g.L-1)_ Efetuou-se cinco repetições para 

cada um dos quatro tratamentos, sendo que cada parcela constou de 1 O 

expiantes em experimento inteiramente casualizado. Anotou-se o número de 

expiantes contendo embriões somáticos, em cada tratamento, na 8ª e 13ª

semana. 

4.1.4 Análises histológicas 

Amostras de calos e de embriões somáticos T+ e gigantes do 

cultivar SV-5276 foram coletadas a partir da 1 Oª semana de cultura, do 

experimento primeiro, na ocasião das transferências para meio fresco. 

Após a fixação das amostras em solução de Karnovsky 

(KARNOVSKY, 1965), estas foram desidratadas em série etílica e infiltradas com 

resina glicol metacrilato (Reichert-Jung). As secções foram cortadas seriadamente 

a 5µm e coradas com azul de toluidina (SAKAI, 1973). As lâminas foram 

fotomicrografadas em microscópio Fx - 35 DX - Nikkon. 

As amostras de embriões somáticos, também fixadas em solução de 

Kamovsky, foram desidratadas em série etílica e, pelo método do ponto crítico de 

C02, montadas sobre suporte de alumínio e recobertas com uma camada de ouro 

de 30 a 40nm. As observações foram realizadas em microscópio eletrônico de 

varredura modelo DSAM940a da Zeiss, operado a 5kV. 
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4.2 Comportamento in vitro em Passiflora nitida 

4.2.1 Avaliação agronômica preliminar de P. nítida, em condições de campo 

Estacas de plantas de P. nítida, provenientes do Departamento de 

Fitotecnia, FCAV/UNESP, Jaboticabal, SP, foram cultivadas em substratos 

Plantmax, em casa de vegetação. Dez plantas vigorosas foram transferidas para 

o campo. Na colheita dos frutos, que se deu após 5,5 meses, avaliaram-se os

seguintes caracteres: peso, comprimento, largura e número de sementes de 100 

frutos e espessura da casca de 50 frutos. 

4.2.2 Descrição do cariótipo de P. nítida 

Raízes foram coletadas a partir de estacas de P. nítida plantadas 

em substrato Plantmax, sob nebulização, em casa de vegetação. As estacas 

foram provenientes da coleção de germoplasma do Departamento de 

Fitotecnia, FCAV/UNESP, Jaboticabal, SP. 

As pontas de raízes foram submetidas ao tratamento com 8-

hidroxiquinolina (0.03%) por 2 horas e 45 minutos em frasco aberto, à 

temperatura ambiente. A seguir foram lavadas com água destilada e fixadas em 

etanol: ácido acético (3: 1) por 24 horas. A solução fixadora foi substituída por 

álcool 70% e as raízes foram armazenadas a 4°C, até o preparo das lâminas. 

As raízes foram retiradas do refrigerador e lavadas em água 

destilada por cinco minutos. A hidrólise foi efetuada em HCI a 60° C em banho

maria por oito minutos seguida de lavagem em água destilada por cinco 

minutos. Para coloração, as raízes foram imersas em reativo de Schiff, em 

frasco escuro, por 45 minutos, e então, lavadas em água corrente por cinco 

minutos. 
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Para a preparação das lâminas, as raízes foram transferidas para 

placa de Petri (5cm), contendo ácido acético 45% por cinco minutos. A seguir, a 

ponta da raiz foi esmagada sobre uma lâmina usando-se uma barrilha de cobre, 

fazendo-se uma sobrecoloração com carmim acético 1 %. A remoção da 

lamínula se deu em solução de ácido acético a 45%. Após secarem por 24 a 48 

horas, ambas foram montadas, utilizando-se Enttelan ® (Merck). 

Para realizar a análise morfométrica dos cromossomos de P.

nitida foram selecionadas cinco metáfases. Estas foram fotografadas em 

microscópio Olympus B 202, utilizando filme T MAX 100 (Kodak), sob imersão e 

filtro verde. As medidas dos cromossomos foram efetuadas utilizando-se 

compasso de ponta seca e papel milimetrado. Para o reconhecimento dos 

homólogos foram considerados o tamanho absoluto e a relação de braços, além 

da presença de constrições secundárias portadoras de RONs. 

Os parâmetros utilizados no estudo citogenético foram os 

seguintes: 

a) Tamanho absoluto

b) Relação de braços (braço longo/braço curto)

c) Comprimento relativo (expresso em porcentagem do lote

haplóide) 

d) Comprimento do lote haplóide ( somatória do comprimento

absoluto dos cromossomos metafásicos). 

Para denominação dos cromossomos foi utilizada a média de 

cada par e adotada a nomenclatura de LEVAN et ai. (1964). 
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4.2.3 Introdução in vitro de ápices caulinares e segmentos nodais 

excisados de clones de P. nítida

Ápices caulínares e segmentos nodais de caule não lignificado de 

P. nítida, coletados em casa de vegetação, foram descontaminados com três a

quatro lavagens em água corrente, seguindo-se tratamento em álcool 70% por 

40 segundos, NaOCI 1 % por 20 minutos e duas a três lavagens de 30 minutos 

em água autoclavada contendo PVP (0,5% }, sob agitação. Os expiantes, ápices 

e gemas, foram inoculados em frascos de 35ml contendo 10ml de meio 0,5 x 

MS, solidificado com Phytagel (1,8g.L-1) e acrescido das seguintes 

concentrações de 6-BA: O; 0,5; 1,0; 1,5 e 2,0mg_L-1
. Os frascos foram selados 

com filme plástico (Vitafilm - Good Year) com espessura de 17µ. Efetuaram-se 

sete repetições para ápices caulinares e oito para gemas axilares em um 

experimento inteiramente casualizado. A parcela constou de um frasco com um 

expiante. Os expiantes foram deixados sob 30µE.m-2.s-1 de radiação luminosa 

(16/8 horas de fotoperíodo). 

Aos 28 dias, avaliou-se o número de folhas expandidas. A seguir, 

os expiantes foram transferidos para meio MS sem 6-BA (frascos de 35ml com 

10 ml de meio de cultura). Aos 56 dias, fez-se nova avaliação, e foram 

coletadas raízes para a análise citológica. Estas foram tratadas conforme 

descrito no ítem 4.2.2. assim como o preparo das lâminas. Como controle, 

utilizaram-se raízes de P. nítida provenientes de estacas enraizadas em casa 

de vegetação em substrato Plantmax, sob nebulização. Analisou-se 30 

metáfases das plantas controle e 146, 319, 145 e 111 metáf ases para os 

tratamentos com 0,5; 1,0; 1,5 e 2,0 mg.L-1 de 6-BA, respectivamente. Plantas 

do tratamento com 0,0 mg.L-1 de 6-BA, não enraizaram. 
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Os dados de número de folhas foram submetidos à análise 

descritiva para estimação dos intervalos de confiança. Os tratamentos foram 

comparados através desses intervalos (teste t a 5% ), conforme proposto por 

SNEDECOR & COCHRAN (1973). 

Em um segundo experimento foram utilizadas gemas axilares de 

caule não lignificado de P. nítida. Segmentos de cerca de 2cm foram tratados 

conforme descrito anteriormente, porém, inoculados em meio MS acrescido de 

6-BA (0,0; 0,5; 1,0; 1,5mg_L-1) em frascos de 35ml com 10ml de meio de

cultura. Aos 28 dias, avaliou-se o número de folhas expandidas e os expiantes 

foram transferidos para meio MS sem 6-BA, em frascos de 250ml com 30ml 

de meio de cultura contendo tetraciclina (100mg.L·1). Após 21 dias, avaliou-se o 

número de folhas expandidas. 

O delineamento experimental foi o inteiramente casualizado, com 

1 O repetições. Os dados foram submetidos ao mesmo tratamento biométrico 

usado para os dados de número de folhas. 

4.2.4 Estabelecimento e manutenção de culturas de células em 

suspensão de P. nítida

4.2.4.1 Calogênese 

Utilizou-se discos foliares (7mm de diâmetro) de plantas de P.

nítida introduzidas ín vitro a partir de sementes e subcultivadas a cada 28 dias. 

O meio para indução de calogênese foi o MS acrescido de hormônios vegetais 

cujas combinações resultaram em quatro tratamentos: T-1= 0,4mg.L-1 de 6-BA 

+ 1,5mg.L·1 de NOA; T-2 = 0,4mg_L-1 de 6-BA + 2,0mg.L·1 de NOA;T-3 =

2,4mg.L·1 de picloram; T-4 = 4,8 mg_L-1 de picloram.

Os meios de cultura solidificados com Phytagel (1,8g.L·1) e 

autoclavados, foram vertidos em placa de Petri (9cm de diâmetro) onde foram 
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colocados oito discos foliares, com três repetições por tratamento em 

delineamento inteiramente casualizado. As placas foram incubadas no escuro à 

temperatura de 26 ± 2°C, por 28 dias. 

4.2.4.2 Estabelecimento da cultura de células em suspensão 

Para o estabelecimento da cultura de células em suspensão 

colocou-se aproximadamente 2g de material (calo + expiante) em frascos 

erlenmeyer de 125ml contendo 15ml de meio. Efetuou-se três repetições 

sendo que em duas delas o material foi fragmentado em pequenos pedaços 

utilizando-se bisturi esterilizado, conforme descrito por PHILLIPS et ai. (1995). 

Os meios de cultura, agora líquidos, foram os mesmos usados para indução de 

calos em cada tratamento. A troca de meio foi efetuada a cada três ou quatro 

dias, sendo que, nessas ocasiões, o comportamento celular nos diferentes 

tratamentos foi monitorado em microscópio e as células fotografadas. As 

suspensões foram mantidas em agitador rotativo, a 120rpm, no escuro e 

temperatura de 26 ± 2°C. A troca foi efetuada substituindo-se 7ml da 

suspensão original por meio fresco. Parte da suspensão descartada foi utilizada 

para observação e fotografia ao microscópio ótico. 

4.2.4.3 Determinação da curva de crescimento 

Para a determinação da curva de crescimento utilizou-se apenas 

as suspensões celulares obtidas nos tratamentos contendo 2,4 e 4,8mg.L-1 de 

picloram, pois estas foram as melhores culturas. 

As repetições que possuíam maior quantidade de células em 

divisão foram homogeneizadas para servirem como fonte de inóculo. Retirou-se 

3ml desse inóculo os quais foram transferidos para frascos erlenmeyer de 

125ml de capacidade contendo 15ml de meio fresco. Contou-se o número de 
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células da suspensão recém-estabelecida. Fez-se 1 O repetições por tratamento, 

em um delineamento inteiramente casualizado. Os frascos foram cobertos com 

papel alumínio e mantidos sob agitação a 120rpm, à 25±2° C. 

A curva de crescimento foi construída com os dados de peso 

fresco do pellet e do PCV coletados a cada dois e, posteriormente, a cada 

quatro dias, por tratamento. Para tanto, coletou-se 7ml de células em 

suspensão, em duas repetições, por tratamento. Esse volume foi colocado em 

tubos de plástico de 15ml cônicos e graduados ( Corning 25314-15), 

centrifugado duas vezes em centrífuga Baby (Fanen) a 4.500rpm. A seguir, 

descartou-se o sobrenadante, pesou-se o pellet no tubo e o resultado foi 

subtraído do peso do tubo, previamente obtido. Anotou-se também o volume do 

pellet, sendo que o PCV foi calculado com base na porcentagem desse volume 

em relação aos 7ml inicialmente retirados. 

4.2.5 Organogênese a partir de discos foliares de P. nítida

4.2.5.1 Obtenção de plantas assépticas de P. nítida via germinação de 

sementes in vitro

As sementes de Passiflora nítida H.B.K. foram provenientes da 

coleção de germoplasma de Passiflora spp., do Departamento de Fitotecnia, 

FCAV/UNESP, Jaboticabal, SP. 

Nove testes preliminares foram efetuados, visando aumentar a 

porcentagem de germinação e diminuir a contaminação das sementes. As 

plantas obtidas in vitro nos testes preliminares foram igualmente utilizadas 

como fonte de expiantes. As sementes sofreram uma lavagem de um minuto 

em solução de lisoforme: água (1 :5), sendo em seguida lavadas em água 

corrente por 1 O minutos. A seguir foram imersas em ácido sulfúrico por dois 

minutos e novamente lavadas em água corrente. Seguiu-se a passagem em 

álcool 70% por 40 segundos e três lavagens de 1 O minutos em água destilada 
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autoclavada. Utilizou-se ainda hipoclorito de sódio 2% por oito minutos, três 

lavagens em água destilada autoclavada por 1 O minutos e mais duas lavagens 

de 30 minutos em solução de PVP (5%) autoclavada, sob agitação de 120rpm. 

As sementes sofreram um picote lateral visando facilitar a absorção de água 

para germinação. 

Dois meios de cultura foram utilizados como tratamentos: 0,5 x MS 

solidificado com Phytagel (1,8%) (T-1) e meio agar (6g.L-1) + água (T-2). Os

frascos para germinação de sementes foram os de 35ml de capacidade 

contendo 10ml de meio de cultura. 

Inoculou-se 85 sementes por tratamento em um experimento 

inteiramente casualizado, sendo a parcela um frasco com uma única semente. 

Os frascos foram incubados em câmara 8.O.D. a 28°C, no escuro. 

Assim que germinaram, as plântulas foram transferidas para 

frascos de capacidade de 250ml contendo 30ml de meio de cultura MS e 

transferidos para a sala de crescimento (30µE m-2.51 ; 16 horas fotoperíodo). As 

subculturas foram efetuadas a cada 28 dias. 

Os frascos foram selados com filme plástico ( Vitafilm, Good Year) 

de 17 µm de espessura. 

O delineamento experimental foi o inteiramente casualizado. 

4.2.5.2 Organogênese a partir de discos foliares de P. nítida

Discos foliares de P. nitída com 7mm de diâmetro foram obtidos a 

partir de plantas introduzidas ín vitro através de sementes. 

Em um primeiro experimento efetuou-se um dialélico em meio MS 

solidificado com Phytagel (1,8%) contendo cinco concentrações de NAA (0,0; 

0,5; 1,0; 2,0; e 1 0mg.L-1) combinadas com as mesmas cinco concentrações de

6-BA, resultando em 25 tratamentos. Os discos foliares foram inoculados em

frascos de capacidade de 250ml com 30ml de meio de cultura. A parcela 
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experimental constou de um frasco com dois discos foliares, com duas 

repetições por tratamento. Os frascos foram selados com filme plástico 

(Vitafilm, Good Year) de 17µm de espessura. Esse experimento foi repetido 

duas vezes. Fez-se uma avaliação visual sob lupa, pesou-se e fotografou-se os 

expiantes após 28 dias em cultura. 

No segundo experimento efetuou-se quatro tratamentos com oito 

repetições, sendo que a parcela constou de um frasco (250ml com 30ml de 

meio) onde foram inoculados dois discos foliares. O delineamento experimental 

foi o inteiramente casualizado. Os frascos foram selados com papel alumínio. 

Os tratamentos foram: T1 = MS + 1 mg.L-1 de 6-BA (controle); T2 = 

MS + 1 mg.L-1 de 6-BA + PVP (0,5%); T3 = MS + 1 mg_L-1 de 6-BA + água de 

coco (5%); T4 = MS + 1 mg_L-1 de 6-BA + PVP (0,5%) + água de coco (5%). 

Após 28 dias, os discos foliares foram transferidos para meio 

fresco da mesma formulação, de acordo com os respectivos tratamentos. Aos 

56 dias, avaliou-se a porcentagem de expiantes organogênicos e transferiu-se 

as plantas para meio MS sem hormônios visando induzir o seu enraizamento. 

4.2.6 Isolamento e cultura de protoplastos de P. nitida

Para o isolamento de protoplastos utilizou-se folhas jovens (não 

totalmente expandidas) excisadas de plantas de P. nítida introduzidas in vitro 

através de sementes. 

Cortou-se transversalmente, com auxílio de bisturi, cerca de 

190mg de tecido foliar procedendo-se, em seguida, a uma pré-plasmólise deste 

tecido em solução salina CPW 13 (FREARSON et ai., 1973), em placas de Petri 

de 9cm de diâmetro. Após 30 minutos a solução de CPW foi substituída por 

5,5ml de uma mistura enzimática contendo Cellulase R 10 e Macerozyme R-10 

(DORNELAS, 1995). As placas de Petri, contendo os expiantes foliares na 
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mistura enzimática foram mantidas no escuro, sob 40-50rpm de agitação, por 

16 horas. 

A mistura enzimática, contendo os protoplastos e restos de tecido 

não dirigido, foi filtrada em malha de nylon de 45µm e centrifugada por sete 

minutos a 1.500rpm (centrífuga Fanen, modelo Baby 11, passo 1 ). Os 

protoplastos foram ressuspendidos em solução de lavagem CPW-13 e 

centrifugados novamente. 

O pellet obtido foi ressuspendido em manitol 0,7M e procedeu-se 

a contagem dos protoplastos em hemocitômetro. A viabilidade dos protoplastos 

foi verificada mediante a observação ao microscópio de fluorescência, da 

mistura de uma suspensão de protoplastos com uma solução de O, 1 % de FDA 

(DORNELAS, 1995). A viabilidade média, em procentagem, foi calculada pela 

relação entre o número de protoplastos por campo visual, utilizando-se objetiva 

de 20x. Foram observados 1 O campos em dois experimentos independentes. 

Mensurou-se o diâmetro dos protoplastos em 25 células com 

quatro repetições, com o auxílio de uma ocular micrométrica. 

Utilizou-se duas densidades de cultura: 1,0 x 105 e 2 x 105 

protoplastos por ml de meio. Os protoplastos foram cultivados em meio líquido, 

ou imobilizados em meio com alginato (segundo os protocolos de VIEIRA et ai., 

1990, KARESH et ai., 1991 e REUSTLE et ai., 1995). 

Após ressuspender o pellet em manitol 0,7M, o tubo de ensaio 

contendo os protoplastos permaneceu no gelo por duas a três horas. Misturou

se então os protoplastos, proporcionalmente, em alginato (2%) para se obter a 

densidade de cultura desejada. Gotas de 750µL foram colocadas sobre uma 

camada de manitol +agar+ CaCb, previamente preparada, e deixada geleificar 

por uma hora e meia. A seguir, esta gota foi coberta com uma solução de 

manitol + CaCb, e deixada secar por mais uma hora e meia. Com auxílio de 

uma espátula a camada contendo os protoplastos, já geleificada, foi transferida 

para uma placa de Petri de Sem de diâmetro com 4ml do meio K8P (KAO, 



47 

1977). Semanalmente, fez-se a troca de meio fresco, substituindo-se 

gradativamente o meio K8P pelo meio KB (KAO, 1977) a fim de diminuir a 

osmolaridade (2:1; 1:1; 1:2 de K8P:K8). 

A partir de 24 horas até o 21º dia fez-se avaliação a cada 48 

horas, anotando-se o número de protoplastos totais, número de protoplastos 

com parede, com lamela, mortos e em divisão, por campo, para 10 campos em 

cada um dos dois experimentos. 



5. RESULTADOS E DISCUSSÃO

5.1 Comportamento in vitro em Vitis spp. 

5.1.1 Efeito de genótipos na embriogênese somática 

Quatro semanas após a instalação do experimento verificou-se que 

para o híbrido 'Mad' x 'Mag', todos os discos foliares formaram um calo bem 

desenvolvido, que recobria praticamente todo o expiante. No caso de 'Itália', os 

calos eram menos desenvolvidos, recobrindo parcialmente a superfície dos 

expiantes e, além disso, havia um halo de oxidação no meio de cultura. Em 'SV-

5276' os calos eram formados apenas nas áreas seccionadas dos expiantes e 

apresentavam-se de cor marrom (Figura 3A). 

Oito semanas após a instalação do experimento, verificou-se que 

houve um crescimento adicional dos calos na face adaxial dos expiantes de 'SV-

5276'. Estes distinguiram-se morfologicamente dos calos de outros genótipos, 

cujo aspecto foi descrito como típico de um calo embriogênico por STAMP & 

MEREDITH (1988) (Figura 38). 

Dez semanas após a instalação do experimento já se notavam 

estruturas semelhantes a embriões somáticos o que foi posteriormente 

confirmado pelas análises histológicas (PASSOS et ai., 1999) (Figura 3 B e C). 

Nessa avaliação contou-se o número de expiantes embriogênicos por placa 

(Figura 1 ). 

A influência do genótipo na embriogênese somática é um aspecto 

fundamental a ser considerado na resposta in vitro. Além disso, um determinado 

genótipo importante em programas de melhoramento genético não é responsivo 

in vitro. Este é o caso do cultivar Itália ( Vitis vinifera) que já foi objeto de outros 
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estudos (PASSOS, 1991) sem mostrar resposta morfogênica. HARST (1995) 

observou para as mesmas condições de cultivo, em média, 75% de expiantes 

embriogênicos para o cultivar Seyval Blanc, 25% para Vitis thumbergii e 15% para 

o cultivar Chancellor. STAMP & MEREDITH (1988) verificaram que o 

desenvolvimento de plantas a partir de embriões somáticos foi claramente 

influenciado pelo genótipo e pelo meio de cultura. 

Neste estudo houve uma diferença evidente na resposta 

morfogênica entre os genótipos estudados. O cultivar Itália mais uma vez 

mostrou-se recalcitrante. 

MOZSÁR & VICZIÁN (1996), estudando oito genótipos de três 

espécies de videira e um híbrido, também demonstraram que o comportamento 

da videira em uma cultura embriogênica é altamente influenciado pelo genótipo. 

Por outro lado, observaram que genótipos relacionados frequentemente deram 

respostas divergentes, enquanto videiras geneticamente diferentes comportaram

se similarmente. 

5.1.2 Resposta embriogênica do cultivar SV-5276 na presença de 10g.L·1 

de PVP-40 

Quatro semanas após a instalação do experimento, notou-se o 

aparecimento de calos ao redor dos discos foliares. Duas semanas após essa 

observação, verificou-se o aparecimento dos primeiros embriões somáticos, em 

alguns expiantes. Dez embriões somáticos formados foram isolados e transferidos 

para meio NN sem hormônios e colocados na luz para germinar. Destes, apenas 

dois deram origem a plântulas normais (Figura 4), sendo que os demais oxidaram

se. 

A Tabela 1 apresenta os resultados da avaliação efetuada 10 

semanas após a instalação do experimento. 
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Tabela 1. Número de embriões somáticos por expiante por placa, de embriões 

no estádio de torpedo entumescidos (T +) e de embriões nos estádios 

globular, coração e torpedo (GCT). 

Número de Embriões T+ 
. 

Gcr· Placa 

1 84,2 ± 13,09 5,6 ±0,57 78,6 ± 12,62 

2 148,0 ± 17,49 3,8 ±0,76 144,2 ± 17,52 

3 81,6 ± 13,57 5,6±1,17 76,0 ± 13,5 

4 73,0 ± 16.32 4,8 ± 1, 17 68,8±21,76 

5 90,8 ± 28,71 6,2±0,89 84,6 ±26,75 

Média 95,5 ± 13,42 5,2 ± 0,4 90,4 ± 13,7 

Médias de 1 O dados, seguidas do respectivo desvio padrão. 

A maioria dos embriões T + e gigante (Figura 3 C) apresentaram 

aspectos anormais. Uma média de 120 embriões somáticos, obtidos nas demais 

placas, foram cultivados em meio NN sem reguladores vegetais e colocados na 

luz para germinar; entretanto, todos estes embriões oxidaram-se. 

Não foi objeto deste trabalho a avaliação da conversão de embriões 

somáticos em plantas. Entretanto, observou-se uma baixa taxa de conversão, da 

ordem de 20%. 

Alguns aspectos anormais observados nos embriões somáticos de 

'SV-5276' foram a diferenciação precoce dos elementos traqueais e a formação 

de mais de dois cotilédones e de cotilédones fundidos. Esses aspectos têm sido 

freqüentemente relatados e discutidos em estudos sobre embriogênese somática 

de videira (STAMP & MEREDITH, 1988; FAURE, 1990; GOEBEL-TOURAND et

a/., 1993; MARTINELLI et ai., 1993). GOEBEL-TOURAND et a/.(1993) 

encontraram oito classes morfológicas de embriões somáticos baseadas na 
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morfologia externa desses embriões para o cultivar de porta-enxerto 41 B: (A) 

embrião monoticotiledonar; (B) embrião dicotiledonar; (C) embrião policotiledonar; 

(D) embrião em forma de trombeta; (E) embrião com um hipocótilo longo e com

cotilédones vestigiais semelhantes a um fio; (F) embriões jovens semelhantes a 

couve-flor; (H) embriões fundidos com fasciação moderada. Neste trabalho, 

muitas dessas anomalias, como as designadas em (C), (D) e (H) foram 

observadas. 

Estudos específicos têm sido efetuados para tentar contornar esses 

problemas, que podem estar relacionados com o efeito de genótipo e meio de 

cultura (MAURO et ai., 1986; GOEBEL-TOURAND, 1993; MOZSÁR & SULE, 

1994). MAURO et ai. (1986) obtiveram um aumento na conversão de embriões 

através da remoção dos cotilédones, embora esse não seja um procedimento 

prático para uma quantidade grande de embriões (MOZSÁR & SULE, 1994). 

O problema da indução de embriogênese somática em genótipos 

recalcitrantes, bem como o da conversão, só ficará totalmente esclarecido quando 

genes envolvidos nesses processos forem isolados, caracterizados, e o papel 

desempenhado pelos seus produtos, as proteínas, for determinado em cada 

passo. 

5.1.3 Efeito do PVP- 40 e da PHE na obtenção de expiantes embriogênicos 

Os primeiros embriões somáticos foram observados nos 

tratamentos A (-PVP; -PHE) (1,6 ± 1,7 embriões), C (+PVP) (5,4 ± 1,3 embriões) e 

D (+PHE;+PVP) (0,2 ± 0,4 embriões), a partir da 8ª semana (Figura 2). Nessa 

ocasião, 17 embriões somáticos do tratamento C ( +PVP) foram transferidos para 

o meio 0,5 x MS, individualizados em frascos contendo 10ml de meio, mas

apenas um deles deu origem à planta. A segunda e última avaliação, cujos

resultados estão apresentados na Figura 2, foi efetuada 13 semanas após a

instalação do experimento. A PVP-40 estimulou a embriogênese somática,
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proporcionando 82 ± 5,8% de expiantes embriogênicos, contra 40 ± 15,2% do 

controle. 

Ficou evidente neste trabalho, o efeito positivo da PVP-40 na 

eficiência de obtenção de expiantes embriogênicos do cultivar SV-5276. O efeito 

desta substância na embriogênese somática de videira foi demonstrado pela 

primeira vez neste trabalho. Apesar de terem sido experimentos independentes, a 

porcentagem de expiantes embriogênicos para o cultivar SV-5276 no experimento 

3 (82 ± 5,8%) foi comparável à do experimento 1 (84 ± 4,0%). Em ambos os 

experimentos a PVP-40 foi utilizada a uma concentração de 0,5%. REUSTLE & 

NATTER (1994) estudaram o efeito do PVP-40 na redução dos danos causados 

pelo acúmulo de compostos fenólicos em cultura de protoplastos de videira. Estes 

autores verificaram que a suplementação do meio de cultura inicial com PVP-40 

(0,5%) é essencial à formação de microcalos a partir de protoplastos de videira. 

REUSTLE et ai. (1994) utilizaram PVP-40 na concentração de 1% nas primeiras 

oito semanas de cultivo de protoplastos de videira, cultivar Seyval Blanc. Estes 

autores conseguiram regenerar plantas a partir de protoplastos, mas não 

quantificaram o efeito do PVP-40 nesse resultado. 

O efeito da PHE (2,5mM), por outro lado, foi totalmente desfavorável 

à embriogênese somática da videira 'SV-5276'. Com a adição deste aminoácido 

ao meio de cultura, sem a PVP-40, nenhum expiante pode revelar seu potencial 

embriogênico. Estes resultados diferem do encontrado por HARST (1995) para o 

cultivar Seyval Blanc. Esta autora, utilizando PHE (2,5mM) no meio de indução, 

verificou um acréscimo de aproximadamente 10% de expiantes embriogênicos em 

relação à testemunha (-PHE). Além do mais, verificou um incremento no número 

de embriões convertidos em plantas, que foi de 41 % aos 60 dias de cultivo, 

quando a PHE foi utilizada no meio de indução. 
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Itália Mad. x Mag SV-5276 

Tratamentos 

Figura 1. Resposta embriogênica de expiantes derivados de folhas, excisados 
de três genótipos de Vitis spp.; dez semanas após a iniciação da 

cultura (Média ± S.E.). 

-8 Semanas

-13 Semanas

A B e D 

Tratamentos 

Figura 2. Comportamento embriogênico do cultivar SV-5276 de acordo com o tratamento 
e período de cultura (Média ± S.E.) 
A= controle (sem PVP e sem PHE); B = PHE (2,SmM); C = PVP (5.gL-

1
); D= 

PHE (2,SmM) + PVP - 40 (5.gL-
1
). 
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e 
Figura 3. Expiante foliar de 'SV-5276', mostrando formação de calo ao seu redor e embrião em estádio 

globular (seta) (A). Conjunto de embrióides em desenvolvimento (seta) (8). Embrião gigante oom 

duas semanas após a primeira transferência em meio NN sem hormônios (C) (10X). 



-

Figura 4. Planta oriunda de embriões somáticos provenientes de 

calos desenvolvidos a partir de discos foliares de 'SV-5276' 

(Barra = 1 )cm). 
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5.1.4 Análises histológicas 

Os calos de Vitis sp. cultivar 'SV-5276' após a 1 Oª semana de cultivo 

in vitro, apresentavam estruturas de coloração branco-leitosa que seccionadas 

longitudinalmente exibiram características similares às de embriões zigóticos nas 

fases globular e cordiforme (Figura 5 A). Os embriões somáticos cordiformes 

apresentavam na sua posição basal uma estrutura semelhante a um suspensor 

(Figura 5A, seta). Com o decorrer da cultura, os primeiros embriões somáticos 

continuaram seu desenvolvimento enquanto outros embriões eram formados, 

caraterizando o assincronismo no processo embriogênico. Portanto, a partir de um 

mesmo calo pode-se observar embriões somáticos globulares, cordiformes, 

torpedos (Figura 5 B e C), embriões T
+ 

e embriões gigantes (Figura 3 C). Alguns 

embriões somáticos na fase torpedo eram bipolares, pouco diferenciados e o 

meristema caulinar era pequeno e plano (achatado). Outros já apresentavam o 

eixo hipocotiledonar e os cotilédones mais expandidos e o meristema caulinar 

possuía formato de domo (Figura 5 C, seta). Os embriões somáticos r já não 

apresentavam o meristema caulinar e passavam a apresentar mais de dois 

cotilédones (Figura 6). O aumento de diâmetro destes embriões decorreu de um 

aumento no número de camadas de células do meristema fundamental situado 

por fora e por dentro do cilindro vascular. Tais embriões não apresentavam uma 

protoderme bem definida pois esta em vários setores exibia células em divisão. 

Também, verificava-se o acúmulo de substâncias sobre a protoderme e a 

diferenciação de alguns elementos traqueais no eixo hipocotiledonar. Os embriões 

somáticos r continuavam a germinação sofrendo expansão da radícula e do 

hipocótilo aumentando de tamanho passando para o tipo denominado gigante 

(Figura 3 C e 6). Estes embriões gigantes possuíam uma coroa multicoledonar, 

ausência de meristema caulinar e formavam no ponto de junção do hipocótilo e da 

radícula vários embriões somáticos secundários. 



•. 
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Figura 5. Secções longitudinais. de embriões somáticos derivados de 

discos foliares do cultivar SV-5276, após 1 O semanas de 

cultura. Estádio de coração mostrando uma estrutura 

semelhante a um suspensor (seta) (A). Estádio inicial de 

torpedo mostrando um meristema apical pequeno e achatado 

(8). Estádio de torpedo mostrando cotilédones bem 

desenvolvidos, hipocótilos e um meristema em forma de domo 

(seta) (C). Barras= 540µm (A e C) e 200µm (B). 
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Figura 6. Microscopia eletrônica de varredura em um embrião 

somático gigante de 'SV-5276' exibindo uma coroa

multicoledonar e embriões secundários emergidos de 

uma região entre o hipocótilo e raiz (Barra = 1 mm). 
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As análises histológicas cor:ifirmam a via morfogênica de Vitis spp. 

como sendo embriogênica devido à bipolaridade das estruturas e à ausência de 

conexão vascular com o expiante (HACCIUS, 1978). Outrossim, pode-se supor 

que a embriogênese somática foi obtida de células únicas, pois observou-se 

nitidamente a presença de um órgão semelhante a um estreito suspensor 

(MAHESWARAN & WILLIAMS, 1985). Embriões somáticos nas diversas fases 

características de desenvolvimento (globular, coração, torpedo, T
+ 

e gigante, 

como proposto por FAURE et ai., 1996) também foram observados. 
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Os embriões somáticos na fase torpedo observados neste trabalho 

apresentavam características similares às descritas por FAURE et ai. (1996) para 

os embriões zigóticos de Vitis vinifera. Segundo os autores, os embriões na fase 

torpedo são estruturas pouco diferenciadas e possuem meristema caulinar plano 

e pequeno. Após a germinação, o meristema caulinar assume o formato de domo 

e os cotilédones expandem. Isto explica porque haviam, no presente estudo, dois 

tipos de embriões somáticos torpedo que diferiam na morfologia do meristema 

caulinar. 

FAURE et ai. (1996 a e b), relatam que após o estádio torpedo os 

embriões somáticos mostram um comportamento teratológico pronunciado 

confirmando as observações obtidas no presente estudo. Os autores também 

notaram que o meristema caulinar, presente nos embriões torpedo, não foi mais 

reconhecível nos embriões T
+ 

em diante, pois os ápices diferenciavam-se e 

perdiam suas características meristemáticas. O mesmo ocorreu para os embriões 

somáticos do cultivar aqui estudado que deixaram de apresentar o domo 

meristemático e passaram a exibir uma coroa multicotiledonar. 

Durante a transição do estágio torpedo para gigante dos embriões 

somáticos obtidos no presente estudo, foram verificadas alterações características 

da germinação precoce, registrada para embriões zigóticos imaturos de outras 

espécies cultivadas in vitro ( como descrito por FINKELSTEIN & CROUCH, 1984 e 

WELBAUM et ai., 1990), por exemplo, crescimento da radícula, e pronunciada 

anormalidade no desenvolvimento e interrupção da atividade meristemática do 

ápice caulinar que precedem a perda da polaridade embriônica. De acordo com 

FAURE et ai. (1996), a baixa taxa de conversão dos embriões somáticos de Vitis 

vinifera em plântulas possa resultar da germinação precoce, levando à 

anormalidade estrutural e funcional do meristema caulinar. 

A embriogênese somática secundária, ou seja, a formação de novos 

embriões somáticos diretamente a partir da epiderme, na região do hipocótilo, 

verificada neste estudo, tem sido relatada por diversos autores, para diferentes 
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genótipos e condições de cultura (PASSOS, 1991; MARTINELLI, et ai. 1993). 

Este fenômeno permite a obtenção direta de embriões somáticos de origem 

unicelular em larga escala, muitas vezes necessária em programas de 

melhoramento que utilizam a aplicação de técnicas não convencionais como a 

transformação. 

Calos embriogênicos, suspensões celulares embriogênicas bem 

como embriões adventícios que proliferam na embriogênese secundária têm sido 

utilizados com sucesso como tecidos na produção de plantas transgênicas de 

videira (NAKANO et ai. 1997). 

5.2 Comportamento in vitro em Passiflora nitida 

5.2.1 Avaliação agronômica preliminar de P. nitida, em condições de 

campo 

O florescimento de P. nítida no campo deu-se três meses após o 

plantio. Mais de 60 flores abertas foram observadas, no total. O início do 

amadurecimento dos frutos deu-se dois meses após o florescimento, 

observação que concorda com OLIVEIRA (1990). Os frutos, já maduros, foram 

colhidos após 15 dias (Figura 8A ). Houve uma produção total de 113 frutos nas 

10 plantas estudadas. Os dados dos caracteres avaliados constam da Tabela 2. 

MELO (1997) avaliando o número de sementes, peso diâmento 

transversal e longitudinal de 20 frutos de P. nítida encontrou uma média de 106 

sementes por fruto. O peso aproximado foi de 40 g, o diâmetro transversal de 4,5 

cm e longitudinal de 5, 7 cm. 

Embora preliminares, os dados obtidos neste trabalho são 

semelhantes aos relatados por MELO (1997). 
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Tabela 2. Média e desvio padrão referentes ao peso (g), comprimento (mm), 

largura (mm) e número de sementes de 100 frutos e da espessura 

da casca (mm) de 50 frutos de P. nítida.

Caráter 

Peso 

Comprimento 

Largura 

Espessura da casca 

Número de sementes 

Avaliação 

45,16±11,37 

60,84 ± 6,84 

46,20 ± 4,20 

10,32 ± 0,83 

79,94 ± 30,77 
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A 

B 
Figura 7. Aspecto da flor de Passif/ora nitida H.B.K. (A); vista geral da planta de 

P. nitida em condição de campo (8).
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B 
Figura 8. Planta de P. nítida em frutificação (A); morfologia externa e interna de 

frutos de P. nítida (8). 



5.2.2 Descrição do cariótipo de P. nítida
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Os valores médios com os respectivos desvios padrões dos dados 

referentes à relação de braços, comprimento absoluto (µm) e comprimento 

relativo(%) são apresentados na Tabela 3. 

O comprimento do genoma foi de cerca de 28, 14µm. Os 

cromossomos de número 1, 2, 5, 6, 7, 8, e 9 são metacêntricos, enquanto os de 

número 3 e 4 são submetacêntricos. Os pares de cromossomos 4 e 8 

apresentam constrição secundária no braço longo. O cromossomo 3 mostra 

constrição no braço curto e região organizadora do nucléolo (RON) (Figura 9) 

A espécie Passiflora nítida H.B.K. (subgênero Passiflora, série 

Laurifoliae L) apresentou 2n=18 cromossomos, e um cariótipo bastante 

simétrico, visto que apresenta cromossomos de tamanhos semelhantes e com 

centrômeros medianos ou submedianos (VIEIRA, 1988). 

Verificou-se que esta espécie mostra um dos maiores 

comprimentos do lote haplóide (28, 14 ± 5,5µm) dentro do gênero Passiflora, 

conforme a literatura concernente. OLIVEIRA (1996) encontrou variações no 

comprimento do lote haplóide na amplitude de 19,30µm para Passiflora edulis a 

25,82µm para P. cincinnata. MAYEDA (1997) verificou variação de 18,56µm 

para P. incarnata a 22,44µm para P. giberti e SOARES-SCOTT ( 1997) de 

21,59µm para P. edulis f. flavicarpa para 24,42µm para P. incarnata. 

Uma característica que pode vir a diferenciar a espécie P. nítida é 

a presença de constrição no cromossomo 3. Trata-se, provavelmente, de 

satélites poucos conspícuos. Constrições secundárias foram encontradas nos 

cromossomos 8 e 9 para P. edulis f. flavicarpa, P. giberti, P. coccinea, P. a/ata, 

P. edu/is, P. amethystina e P. maliformis e adicionalmente nos pares 4 e 5 para

P. incarnata (MAYEDA, 1997); apenas nos cromossomos 4 e 9 para P. giberti

(OLIVEIRA, 1996). SOARES-SCOTT (1998), por sua vez, descreveu 
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constrições secundárias apenas nos pares de cromossomos 4 e 7 para P. 

edulis f. flavícarpa, P. íncarnata e P. setacea. 

Tabela 3. Relação de braços, comprimento absoluto (µm) e comprimento 

relativo (%) dos 9 pares cromossômicos de P. nítida. Os valores são 

médias ± SD de cinco metáfases. Os coeficientes de variação estão 

indicados embaixo de cada valor correspondente. 

. 

Cromossomo Relação de braços Comprimento Comprimento relativo Tipo 

absoluto (µm) (%) 

1 1,4±0,07 3,54±0,83 12,5±0,7 M 

5,0 23,4 5,6 

2 1,1±0,04 3,54±0,71 12,6±0,5 M 

3,6 20,1 4,0 

3 2,2±0,37 3,44±0,69 12,2±0,4 SM 

16,8 20,1 3,3 

4 1,8±0,23 3,54±0,67 12,6±0,4 SM 

12,8 18,9 3,2 

5 1,1±0,05 3,18±0,60 11,4±0,2 M 

4,5 18,9 1,8 

6 1,5±0,20 2,78±0,49 10,0±0,4 M 

13,3 17,6 4,0 

7 1,1±0,12 2,80±0,62 9,9±0,4 M 

10,9 22,1 4,0 

8 1,2±0,08 2,70±0,52 9,7±0,6 M 

6,7 19,3 6,2 

9 1,4±0,11 2,56±0,46 9,2±0,5 M 

7,9 18,0 5,4 
* M = metacêntrico e SM = submetacêntrico



Figura 9. Cariótipos de Passiflora nitida apresentados na mesma sequência das 

respectivas metáfases. As setas indicam constrições secundárias do 

cromossomo 8. 



5µm 

, 

5µm 
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5.2.3 Introdução in vitro de ápices caulinares e segmentos nodais 

excisados de clones de P. nitida

Os resultados relativos aos efeitos das concentrações homonais 

estão apresentados nas Tabelas 4 e 5. Ficou evidente, para ambos os 

expiantes, o efeito benéfico da citocinina 6-BA, na indução de brotamento das 

gemas e emissão de folhas novas. 

Tabela 4. Número de folhas verdes e de folhas senescentes expandidas a partir 

de gemas apicais de Passiflora nítida introduzidas in vitro, aos 28 e 

56 dias, segundo a concentração de 6-BA. 

Concentração de N
º 

de folhas verdes N
º 

de folhas senescentes 

6-BA (mg.L-
1
) 28 56 56 28 

0,0 0,00±0,00a 0,00±0,00a 0,00±0,00b 0,00±0,00a 

0,5 0,13±0,12a 1,00±0,50ab 1,40±0,53a 0,80±0,40a 

1,0 0,29±0,29a 1,50±0,60ab 0,43±0,2ab 0,30±0,20a 

1,5 0,38±0,26a 3,40±0,SOa 0,38±0,26ab 0,30±0,20a 

2,0 0,13±0,13a 2,40±0,90a 0,00±0,00b 0,00±0,00a 

* Idade da cultura

Médias seguidas da mesma letra não diferem estatisticamente entre si (teste t, 5%). 



Tabela 5. Número de folhas verdes e de folhas senescentes expandidas a 

partir de gemas axilares de Passiflora nítida introduzidas in vitro, 

aos 28 e 56 dias, segundo a concentração de 6-BA. 

Concentração de N
º 

de folhas verdes N
º 

de folhas Senescentes 

6-BA (mg.L-
1
) 28 56 28 56 

0,0 0,44±0,24ab 0,30±0,17b 0,00±0,00b 0,30±0,23b 

0,5 2,58±0,77a 4,10±0,68a 0,25±0,13ab 1,30±0,40ab 

1,0 1,82±0,63ab 3,40±0,60a 1,00±0,47ab 0,80±0,40ab 

1,5 0,36±0,20b 4,40±0,80a 0,63±0,25a 0,90±0,40ab 

2,0 0,50±0,40ab 4,00±1,10a 0,40±0,18ab 2,00±0,40a 

* Idade da cultura

Médias seguidas da mesma letra não diferem estatisticamente entre si (teste t, 5%). 
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A Tabela 6 apresenta os resultados das avaliações do experimento 

no qual foi adicionado tetraciclina, após 28 dias, em decorrência de contaminação 

bacteriana. O amarelecimento das folhas foi devido, provavelmente, à toxidez do 

antibiótico (Figura 1 O). As plantas provenientes de tratamento com 6-BA foram 

superiores à testemunha para o número de folhas verdes em ambas as 

avaliações. 
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Tabela 6. Número de folhas verdes expandidas aos 28 dias e verdes e 

amarelas expandidas aos 49 dias em culturas de gemas axilares de 

P. nitída introduzidas in vitro, segundo a concentração de 6-BA

Concentração de No de folhas expandidas (verdes) Nº de folhas amarelas 

6-BA (mg.L"1) 2a· 49
** 

49 

0,0 0,2±0,13b 0,0±0,0b 0,0±0,0b 

0,5 1,7±0,40a 2,0±0,5a 0,8±0,4ab 

1,0 2,7±0,40a 3,1±0,9a 1,5±0,4a 

1,5 1,5±0,22a 1,7±0,4a 0,8±0,3a 

2,0 2,7±0,33a 3,0±0,8a 0,8±0,4ab 
* Idade da cultura

**21 dias após a transferência para meio MS acrescido de tetraciclina 100 mg.L·1.

Médias seguidas da mesma letra não diferem estatisticamente entre si (teste t, 5%).

A cultura in vitro não induziu alterações no número de 

cromossomos das plantas avaliadas (Tabela 7). Sendo assim, pode-se concluir 

que não houve interferência da cultura de tecidos na estabilidade mitótica das 

plantas de P. nítida mantidas ín vitro. 

Tabela 7. Número cromossômico de plantas de P. nítida mantidas ín vitro, 

segundo o tratamento hormonal. 

o 

Número de matáfases analisadas n.r.

Número de cromossomos n.r.

n.r. não houve enraizamento

Concentração de 

6-BA (mgL
1
) 

0,5 1,0 

146 319 

18 18 

1,5 

145 

18 

2,0 

111 

18 

Plantas 

controle 

30 

18 
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Neste trabalho, fundamentalmente utilizou-se 0,5 x MS no primeiro 

experimento e 1 x MS no segundo, nos quais acrescentou-se cinco 

concentrações de 6-BA. Em ambos experimentos, aos 28 dias, os expiantes 

foram transferidos para meio MS sem citocinina. Os tratamentos com 1,5 e 

2,0mg.L-1 de 6-BA mostravam-se favoráveis aos desenvolvimento dos ápices 

aos 56 dias. No caso de gemas laterais, os tratamentos foram superiores à 

testemunha para número de folhas verdes. Notou-se a senescência precoce 

das folhas aos 28 dias que ocasionalmente haviam sofrido abscisão. 

KANTHARJAH & DODD ( 1990) relataram que, quando plantas de P. edulis, 

multiplicadas in vitro permaneciam por mais de quatro semanas em cultura, elas 

se tornavam cloróticas, apresentavam abscisão de folhas e eventualmente 

morriam. Subcultivos a cada quatro semanas em meio MS contendo 2% de 

sacarose, ao invés de 3%, sem reguladores de crescimento, foram indicados 

pelos autores para contornar esse problema. 

Fatores que evitam a abscisão precoce, além do subcultivo a cada 

28 dias foram adotados neste trabalho: utilização de meio MS ao invés de 0,5 x 

MS, de frascos com 30ml de meio em substituição aos com 10ml e 

transferência de plantas com mais de 3,0 a 3,5cm. A título de ilustração 

apresenta-se a Figura 11 na qual plantas de P. nítida introduzidas in vitro 

através de sementes e já em fase de c lonagem apresentam performances 

contrastantes devido à utilização de meios de culturas e frascos diferentes. 

DREW ( 1991) verificou para diversas espécies de Passiflora, que 

gemas posicionadas nos nós numerados de 6 a 8 a partir do ápice, 

apresentavam melhor crescimento quando cultivadas in vitro do que as mais 

próximas do ápice. Nas gemas mais distantes o balanço hormonal é diferente 

do ápice pois, a partir deste, que sintetiza auxina, há um gradiente até as 

raízes, as quais produzem citocininas. Esta é a razão pela qual a planta in vitro 

se mostra bem estabelecida a partir do momento que emite raízes adventícias. 
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Já em 1989, BARTOLO & MACEY verificaram que plantas de P. 

mo/líssima cultivadas em meio MS, na ausência de cobalto, exibem reduzida 

viabilidade e anormalidades foliares. De acordo com os autores, o íon cobalto 

participa da ativação da enzima formadora de etileno. Sintomas de deficiência 

de cobalto, ou seja, amarelecimento precoce, abscisão e epinastia da folha 

estão relacionados com a acumulação excessiva de etileno. 

Segundo DORNELAS & VIEIRA (1994) não há necessidade de 

utilização de citocininas ou qualquer outro regulador de crescimento vegetal 

para o estabelecimento ín vitro de ápices meristemáticos de Passíflora 

amethyshina, P. giberti, P. mo/líssima, P. malíformis e P. edulís var. flavicarpa, 

a partir de plantas juvenis. 

Para ápices e gemas axilares de Passiflora nítida, expiantes 

obtidos a partir de plantas adultas, a citocinina 6-BA, na dose mínima de 

0,Smg.L-1, foi essencial para o seu estabelecimento in vitro. O acúmulo de 

etileno nos frascos de cultura pode ter sido responsável pela senescência 

precoce das folhas devido ao tipo de plástico que se utilizou para selar os 

frascos. 
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T, 

Figura 1 O. Aspecto das brotações de P. nítida introduzidas in vitro a partir de gemas 
axilares, após 28 dias. T-1 = 0,0; T-2 = 0,5; T-3 = 1,0; T-4 = 1,5 e T-5 =

2,0mg.L1 de 6-BA. 

Figura 11. Plantas de P. nítida introduzidas in vitro. À esquerda, cultivada em frasco 

250ml contendo 30ml de meio MS, sem hormônios e à direita em frasco de 

35ml contendo 10ml de meio MS/2, sem hormônios. 
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5.2.4 Estabelecimento e manutenção de culturas de células em 

suspensão de P. nítida

5.2.4.1 Calogênese 

A Tabela 8 mostra a freqüência de calogênese obtida em cada 

tratamento aos 28 dias. 

Tabela 8. Freqüência de calogênese em discos foliares de P. nítida, aos 28 dias 

de cultura, segundo o tratamento hormonal (em mg.L-1).

NOA + Picloran + 6-BA Calogênese (%) 

1,5 0,0 0,4 95,8 ± 7,2· 

2,0 0,0 0,4 95,8 ± 7,2 

0,0 2,4 0,0 100,0 ± 0,0 

0,0 4,8 0,0 95,8 ± 7,2 

Médias de três dados seguidas do respectivo desvio padrão. 

Apesar de não haver diferença na freqüência de calogênese o 

aspecto dos calos foi distinto. Os calos dos tratamentos com NOA e 6-BA 

limitaram-se às bordas dos expiantes e eram compactos. Já os calos oriundos 

dos tratamentos contendo picloram desenvolveram-se em toda a superfície do 

expiante e eram mais friáveis. 

5.2.4.2 Estabelecimento da suspensão celular 

Como os calos dos tratamentos com NOA e 6-BA apresentavam

se compactos foi necessário fragmentá-los para dar início às suspensões 

celulares. 
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A Figura 12 apresenta o aspecto dos calos e de células em 

suspensão cultivadas em meio MS contendo 0,4mg.L-1 de 6-BA + 1,5mg.L-1 de 

NOA. Aos seis dias verificou-se aglomerados de células, estando as da periferia 

em divisão (Figura 12 A). Aos dez dias houve um aumento no tamanho do 

aglomerado mas as células não se desprenderam (Figura 12 B). 

A Figura 13 apresenta o aspecto dos calos cultivados em meio MS 

contendo 0,4mg.L-1 de 6-BA + 2,0mg.L-1 de NOA. Tanto aos seis (Figura 13 A) 

como aos 1 O dias (Figura 13 B) nota-se como no primeiro caso a formação de 

calos ao invés de células livres. 

Por outro lado, células cultivadas em meio com picloram (Figuras 

14 e 15) mostraram, aos seis dias (Figuras 14 e 15 A) células mais livres e em 

divisão. Aos 1 O dias houve um aumento no número de células em divisão, 

mostrando uma cultura em crescimento ativo (Figuras 14 e 15 B). Aos 14 dias, 

como é evidenciado para o tratamento com 4,8mg.L-1 de picloram só há 

praticamente células arredondadas, em divisão, estando a cultura bastante 

homogênea. 

Por estes motivos os tratamentos com picloram tiveram suas 

repetições homogeneizadas para o experimento de obtenção da curva de 

crescimento. 

5.2.4.3 Obtenção da curva de crescimento 

A contagem do número total de células mostrou que haviam 4, 1 x 

106 células para o tratamento com 2,4mg.L-1 de picloram e 3,3 x 106 células 

para o tratamento com 4,8mg.L-1 de picloram. A Tabela 9 apresenta os dados 

de peso fresco do pellet e PCV utilizados para obtenção das curvas de 

crescimento (Figura 16 ). 
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Tabela 9 .Dados de peso fresco do pellet e PCV para os tratamentos 2,4mg.L" 1 e 

4,8mg.L·1 de picloram, em função da idade da cultura. Os dados são médias 

de duas repetições seguidos do respectivo desvio padrão. 

Idade da cultura Peso fresco do pe/let PCV (%) 

(dias) 

2,4 4,8 2,4 4,8 

2 0,92 ±0,01 0,51 ±0,02 14,3 ±0,0 7,1 ±0,0 

4 1,53 ±0,09 0,94 ±0,04 19,3 ± 3,0 7,9±1,1 

6 2,79 ±0,04 1,51 ± 0,04 35,7 ±0,0 20,0 ±0,0 

8 4,18 ±0,26 3,04 ±0, 14 52,9 ±4,0 37,9 ±3,0 

12 4,21 ±0,22 4,87 ±0,38 57,9 ±3,0 66,4 ± 3,0 

16 3,00 ±0,14 4,50 ±0,07 42,9 ± 2,1 60,8 ±3,0 

Os gráficos apresentados na Figura 16 são típicos de culturas de 

células em crescimento caracterizadas por apresentar três fases distintas: a 

fase lag que é a fase da adaptação ao meio de cultura, quando as células 

iniciam a divisão, a fase log que é uma fase de divisão celular intensa e uma 

fase estacionária na qual as células dividem-se menos intensamente atingindo 

um plateau. A morte celular faz com que as curvas tomem-se descendentes. A 

partir do 14° dia, observou-se a ocorrência de morte celular (Figura 16 e 

Tabela 9). 

A concentração de 4,8mg.L· 1 de picloram proporcionou uma curva 

ascendente mais longa, um maior valor para PCV% no ponto de pico e as 

células demoraram mais a entrar em processo de morte. Cabe ressaltar que 

nessa concentraçã hormonal, o inóculo inicial foi cerca de 20% menor, em 

termos de número de células. 
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A 

-

B 
Figura 12. Aspecto dos calos e células em suspensão cultivadas em meio MS 

+. 0,4mg.L"1 6-BA + 1,5mg.L"1 NOA aos 6 (A) e 1 O (B) dias de cultura

(Barras = 20µm). 
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A 

-

B 
Figura 13. Aspecto dos calos e células em suspensão cultivados em meio MS 

+ 0,4mg.L"1 6-BA + 2,0mg.L"1 NOA aos 6 (A) e 1 O (B) dias de cultura

(Barras = 20µm). 



Figura 14. Aspecto das células em suspensão cultivadas em meio MS 

contendo 2,4mg.L"1 de picloram aos 6(A), 10 (B) e 14 (C) dias 

(Barras = 20µm). 





Figura 15. Aspecto das células em suspensão cultivadas em meio MS 

contendo 4,8mg.L·1 de picloram aos 6(A), 10 (8) e 14 (C) dias 

(Barras= 20µm). 
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Figura 16. Curvas de crescimento de células em suspensão de P. nitidà obtidas 
usando-se o peso fresco do pe/Jet (A) e o PCV (B), em função da idade 
da cultura. 
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Visando obter culturas de células em suspensão de qualidade, isto 

é, sem haver exaustão de nutrientes e contínua divisão celular, a troca de meio 

deve ser efetuada quando o PCV alcança a ordem de 40%, ou seja, antes da 

cultura se estabilizar. No caso deste trabalho, a cada seis e oito dias para os 

tratamentos com 2,4 e 4,8mg.L-1 de picloram, respectivamente (Tabela 9). 

Embora o caminho para se alcançar e manter uma cultura de 

células em suspensão com crescimento vigoroso seja relativamente empírico 

(FRANKLIN & DIXON, 1994) neste trabalho, procurou-se minimizar este 

empirismo através do monitoramento regular da cultura ao microscópio. 

Basicamente três tipos de células foram visualizadas: células pequenas e 

arredondadas (células em divisão), células alongadas (que se diferenciam e 

não mais se dividem) e células com o citoplasma retraído (mortas ou em 

processo de morte). A proporção em que estas células se apresentam vai 

depender da quantidade e qualidade de inóculo em relação ao volume inicial de 

meio de cultura e do intervalo entre as trocas para meio fresco. No 

estabelecimento da suspensão celular esta abordagem é empírica. Por isso, o 

número mínimo de repetições deve ser cinco, de tal forma a permitir a seleção 

das melhores culturas que serão usadas como fonte de inóculo para o 

procedimento seguinte que será a determinação da curva de crescimento. 

FRANKLIN & DIXON (1994) postularam que se a cultura de calos 

não é friável, poucas células irão se soltar e o volume necessário do inóculo 

não será atingido. Isso foi observado no presente estudo nos tratamentos com 

NOA e 6-BA. 

OTONI (1995) obteve calos embriogênicos na espécie Passiflora 

giberti utilizando picloram (2,4 mgL-1 e 4,8mg.L-1
) o qual foi adicionado ao meio 

MS. Neste trabalho, porém, não se observou a formação de calos 

embriogênicos. 

Foi observada, para outras cinco espécies de Passiflora a 

necessidade da adição de água de coco ao meio de cultura de células em 
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suspensão para permitir um crescimento ótimo (DORNELAS, 1995). Neste 

estudo a auxina picloram nas concentrações utilizadas foi suficiente para 

promoção da divisão celular. 

Tanto os meios de cultura acrescidos de picloram (OTONI, 1995) 

quanto os acrescidos de NOA + 6-BA (STAMP & MEREDITH, 1988; PASSOS, 

1991) são descritos na literatura como favoráveis à indução de embriogênese 

somática em maracujá e videira, respectivamente. Por outro lado, mesmo no 

caso da videira, meios acrescidos de NOA + 6-BA não favorecem à obtenção 

de células em suspensão pois a embriogênese somática ocorre após a 

produção de quantidades pequenas de calos não friáveis (PASSOS, 1991 ). 

As células em suspensão são utilizadas como expiantes para a 

produção de calos embriogênicos e como fonte de protoplastos sem piastes 

verdes (OTONI, 1995; DORNELAS et ai. 1995). O ideal é utilizar as suspensões 

celulares quando a curva de crescimento se encontra em fase ascendente 

próxima ao ponto de pico, isto é, quando as células, no auge da divisão, 

encontram-se em estado fisiológico adequado. 

5.2.5 Organogênese a partir de discos foliares de P. nítida.

5.2.5.1 Obtenção de plantas assépticas de P. nítida via germinação in vitro.

A porcentagem de germinação em meio 0,5 x MS foi de 19,7% e 

no meio agar-água foi de 6,5%. A amplitude do período de germinação foi de 

seis meses para ambos tratamentos. Esta baixa porcentagem de germinação 

distribuída por um longo período de tempo é esperada para espécies não 

domesticadas. 

As perdas por contaminação foram de 5,9% até um mês após a 

inoculação das sementes. No final do experimento totalizaram 10%. Plantas 

normais (com brotações vigorosas, bem enraizadas) foram obtidas de 86,7% 
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das plantas germinadas em meio 0,5 x MS e 60% das plantas germinadas em 

meio agar-água (Figura 17). 

Figura 17. Plântula de Passiflora nítida germinada in vitro, em meio 

MS (1,62x). 

5.2.5.2 Organogênese a partir de discos foliares de P. nítida.

A avaliação sob lupa revelou que dos 25 tratamentos hormonais 

em apenas dois verificou-se estruturas semelhantes a primórdios de gemas 

adventícias: nos tratamentos com 0,5 e 1,0mg.L-1 de 6-BA, sem NAA (Figuras 

18e19). 



Figura 18. Resposta morfogênica de discos foliares de P. nítida após 28 

dias em meio MS, segundo as combinações de 6-BA e NAA 

Embaixo está o peso dos expiantes seguido do respectivo 

desvio padrão (Lado do quadrado menor = 3cm) 
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68,5 ± 14,8 46,5 ± 8,5 

• 
45,8 ± 7,4 45,0 ± 16,2 

78,3 ± 39,2 90,0 ± 36, 1 49,0 ± 9,2 

( 

72,3 ± 2,5 54,3 ± 42,8 54,0 ± 2,8 26,8 ± 3,8 



Figura 19. Resposta morfogêníca de discos foliares de P. nítida.

Tratamento controle: MS, sem fitohormôníos (A). MS + 

0,5mg.L-1 de 6-8A, sem NAA (8). Meio MS + 1,Smg.L-1

de 6-8A, sem NAA (C). 8 e C. Estruturas semelhantes a 

promórdios de gemas vegetativas (8 e C) 

(Barras=100mm). 
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Os expiantes tratados com 10mg.L-1 de 6-BA não apresentaram 

nenhum tipo de resposta morfogênica (Figura 18). Já os com 0,0 mg.L-1 de 6-

BA, a partir de 1,0mg.L-1 de NAA, apresentaram a formação de calos (Figuras 

18 e 20). 

A rizogênese foi observada nos tratamentos com 0,5mg.L-1 de 6-

BA e de NAA e no tratamento com 1,0mg.L-1 de NAA, na ausência de 6-BA, 

sempre acompanhada da formação de calos. 

A Figura 18 apresenta a resposta dos expiantes aos tratamentos 

com fitorreguladores e seus pesos médios, seguidos dos respectivos desvio 

padrão. 

Verificou-se o aparecimento de plantas provenientes de gemas 

adventícias, 13 dias após a passagem para meio fresco, no tratamento MS + 

1mg.L-1 de 6-BA (controle), no segundo experimento. Aos 56, dias verificou-se 

18,8 ± 13,2% de expiantes organogênicos no controle (Figura 21) e 6,3 ± 6,2% 

de expiantes organogênicos para o tratamento acrescido de 0,5% de PVP, sem 

água de coco. 

Quando passadas para o meio MS sem 6-BA as plantas 

apresentaram 40% de enraizamento dentro de 28 dias. 

A regeneração de plantas de P. nítida, via organogênese, foi 

observada sem a passagem pela fase de calo como relatado previamente para 

outras espécies de Passif/ora (DORNELAS & VIEIRA, 1994; KAWATA, 1995; 

FARIA & SEGURA, 1997). 

A baixa porcentagem de expiantes organogênicos avaliada em 

função da desuniformidade de resposta dentro de um mesmo tratamento, se 

deve provavelmente à alta variabilidade dentro da espécie. Isto significa que 

cada planta individual pode responder diferentemente aos estímulos externos 

(fitorreguladores). DORNELAS & VIEIRA (1994) relataram diferenças na 

resposta organogênica entre diferentes espécies de Passiflora. Quando 



Figura 20. Resposta morfogênica em expiantes de discos foliares de 

P. nítida. Formação de calos verdes em MS + 0,5 de 6-

BA + 0,5 NAA (A); MS + 0,5 de 6-BA + 1,0 de NAA (B); 

MS + 0,5 de 6-BA + 2,0 de NAA (C). Concentrações em 

L-1 mg . .

-•.· .·, 
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expiantes foliares foram utilizados, P. edu/is f. flavicarpa apresentou 89,0% de 

expiantes organogênicos enquanto em P. mollissima, essa porcentagem foi de 

10,0%. 

Neste trabalho, a água de coco não se mostrou favorável à 

obtenção de expiantes organogênicos. 

Figura 21. Regeneração de plantas de Passiflora nítida a partir de 

discos foliares, após 56 dias em meio MS contendo 1,0mg.L·1 de 

6-BA (2,6x).



5.2.6 Isolamento e cultura de protoplastos de P. nítida

89 

Os protoplastos do mesófilo foliar de Passif/ora nítida mediram, em 

média, 23,7 ± 0,9µm. A viabilidade foi de 78,8 ± 7, 1% (Figura 22 C). O diâmetro 

e a viabilidade dos protoplastos de P. nítida estiveram dentro do observado para 

diversas espécies de Passiflora. A utilização de 1 ml de mistura enzimática para 

34,5mg de tecido vegetal proporcionou um rendimento de 5,8 ± 0,3 x 106 

protoplastos por grama de tecido. 

Convém ressaltar que a proporção do peso do tecido ( em mg) por 

ml de mistura enzimática utilizada neste trabalho foi menor do que a 

recomendada por VIEIRA & DORNELAS (1996) (125:1). Isto foi devido à 

dificuldade de digestão das paredes celulares de P. nítida verificada em 

experimentos preliminares efetuados. 

A Figura 22 apresenta protoplastos de P. nítida sendo liberados a 

partir do expiante foliar, ainda em mistura enzimática, após 16 horas de 

incubação (A) e, após lavados e suspensos em manitol 0,7M (8). 

Após 24 horas, para os quatro tratamentos avaliados, pode-se 

observar que mais de 50% de protoplastos já haviam regenerado parede ( com 

exceção para o tratamento em meio líquido a uma densidade de 2,0 x 105

protoplastos por ml). As primeiras divisões celulares foram observadas às 72 

horas de cultivo (APÊNDICE. 1) 

Os dados referentes aos totais de células em divisão ficaram mais 

consistentes a partir do sétimo dia, mostrando uma tendência que se manteve 

até o 212 dia (APÊNDICE 1 ). A imobilização dos protoplastos em alginato, a 

uma densidade de 1,0 x 1,05
, sustentou uma maior porcentagem de divisões 

celulares. Nos tratamentos em que os protoplastos foram cultivados em meio 

líquido, também, a menor densidade sustentou as maiores porcentagens de 

divisão, sendo porém inferiores às porcentagens em alginato. 
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A tendência dos dados obtidos neste trabalho confirma à 

observada por outros autores quando se comparou a plating efficiency de 

protoplastos cultivados em meio líquido com protoplastos imobilizados em 

agarose (DORNELAS & VIEIRA, 1993; d'UTRA VAZ., 1993; DORNELAS, 1995; 

OTONI, 1995). A plating efficiency pode ser definida pela porcentagem de 

colônias formadas, em relação ao número inicial de protoplastos cultivados. 

Da mesma forma VIEIRA & DORNELAS (1996) indicaram a 

densidade de 1,0 x 105 protoplastos por ml como sendo a mais eficaz, para as 

diversas espécies de Passiflora Essa avaliação foi feita com base na plating 

efficiency e porcentagem de formação de microcalos. 

A Figura 23 (A e B) apresenta células em diversos estádios de 

divisão aos oito dias de cultura para protoplastos de P. nítida imobilizados em 

alginato a uma densidade de 1,0 x 105 protoplastos/ml. 

Verifica-se na literatura que o meio K8P e K8 (KAO, 1977) 

modificado por GILMOUR et ai. (1989) foi superior ao próprio meio de KAO 

(1977) na plating efficiency e manutenção de divisões celulares até a obtenção 

de microcalos. Neste trabalho utilizou-se apenas o meio de KAO (1977) o qual 

mostrou-se adequado, apresentando uma alta porcentagem de divisão celular 

em protoplastos imobilizados em alginato a uma densidade de 1,0 x 105
. 

Por outro lado, verificou-se início de morte de células em divisão, 

principalmente para os tratamentos com alginato, a partir do 11 º dia 

(APÊNDICE 3). 

A partir do 212 dia as avaliações ficaram prejudicadas devido à 

contaminação por bactéria observadas nos tratamentos com alginato. Para os 

protoplastos cultivados em meio líquido observou-se que houve uma tendência 

na manutenção das divisões celulares iniciadas, avaliadas até o 35º dia, 

formando microcolônias de diâmetros superiores a S00µm (APÊNDICE 2). 
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A B 

e 
Figura 22. Protoplastos de P. nítida recém isolados, sendo liberados do 

expiante foliar (A) e suspensos em manitol (O, 7M) (B); 

protoplastos viáveis mostrando fluorescência após tratamento 

com FDA (C). (Barras= 20µm). 
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Figura 23. Protoplastos de P. nítida após 8 dias em cultura, na densidade de 

1 x 105 protoplastos. mL-1, imobilizados em alginato (1 % ) e 

banhados em meio K8P + K8 (KAO, 1977). (Barra = 20µm). 



6. CONCLUSÕES

A partir dos resultados obtidos neste trabalho, são possíveis as 

seguintes conclusões: 

1. A PVP-40 (0,5%) mostrou-se favorável à obtenção de expiantes

embriogênicos para o cultivar de videira SV-5276 enquanto a PHE (2,5mM) foi 

prejudicial. 

2. Passif/ora nítida apresenta 2n=18 e três pares de cromossomos

com nítidas constrições secundárias. 

3. A utilização da citocinina 6-BA, adicionada ao meio MS, foi

essencial para a introdução e estabelecimento in vitro de ápices caulinares e 

segmentos nodais a partir de plantas adultas de P. nítida. Não houve 

interferência da cultura de tecidos na estabilidade mitótica das plantas de P.

nítida introduzidas ín vitro através de ápices caulinares e segmentos nodais. 

4. A auxina picloram foi favorável à obtenção de calos e 

estabelecimento de culturas de células em suspensão de P. nítida.

5. A regeneração de plantas de P. nítida a partir de discos foliares

via organogênese ocorreu em meio MS contendo 6-BA (1mg.L-1).

6. O cultivo de protoplastos de P. nítida foi favorecido pela

utilização da densidade de 1,0 x 105 protoplastos por ml e pela imobilização em 

alginato até os 11 dias. 
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APÊNDICE 1. Porcentagem de regeneração de parede, presença de lamela e divisão celular 

após 24, 72 e 120 horas de cultura de protoplastos de Passiflora nítida (média± 

desvio padrão). 

T-1

T-2

T-3

T-4

T-1

T-2

T-3

T-4

T-1

T-2

T-3

T-4

24 horas 

Regeneração de parede Presença de lamela 

E-1

52,3±15,5 

48,4±13,8 

61,3± 9,8 

70,4+13,3 

Regeneração de parede 

E-1 E-2

75,5±11,3 93,8±5,4 

87,1± 8,5 95,2±3,9 

46,8±13,4 89,3±4,4 

68,2±13,0 89,0±4,9 

1ª divisão 

E-1 E-2

15,1±12,2 4,1±3,9 

22,0± 7,1 6,1±3,9 

28,0± 9,7 6,8±4,4 

18,0±15,6 13,4±4,9 

E-2 E-1 E-2

75,9±10,9 10,5±1,9 0,3±0,7 

46,3± 7,7 3,6±3,0 0,0±0,0 

5,8±3,5 

5,9±2,4 

72 horas 

Presença de lamela 1 ª divisão 

E-1 E-2 E-1 E-2

2,5±2,7 28,0±8,3 0,2±0,6 0,0±0,0 

4,5±2,4 11,3±4,0 1,2±1,7 0,0±0,0 

6,4±1,8 21,1±5,2 0,0±0,0 0,0±0,0 

3,1±1,6 27,9+9,0 0,0±0,0 0,0±0,0 

120 horas 

2ª divisão Total em divisão 

E-1 E-2 E-1 E-2

7,0±7,4 0,0±0,0 22,2±14,7 4,1± 3,9 

2,4±2,0 0,0±0,0 24,4± 7,1 6,1± 2,1 

4,4±5,2 1,7±2,3 32,3±11,0 8,4± 4,1 

1,4±2,0 1,4±4,5 19,4±15,4 14,9+11,9 
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Continuação 

7 dias 

1ª divisão 2ª divisão >2ª divisão Total em divisão 

E-1 E-2 E-1 E-2 E-1 E-2 E-1 E-2

T-1 9,0± 3,0 12,6±3,7 1,0±2,1 0,2±0,7 0,6± 1,3 0,0± 0,0 10,6± 3,7 12,8±3,8 

T-2 8,7± 3,9 5,6±2,5 0,9±1,8 0,0±0,0 0,4± 1,4 0,0± 0,0 10,0± 4,8 5,6±2,5 

T-3 17,6± 6,4 17,6±9,1 9,2±7,4 7,3±5, 1 42,8±11,8 43,6± 9,1 69,6± 9,0 68,5±9,0 

T-4 16,9±11,0 26,4±8,8 7,5±8,4 11,0±7,6 18,8±29,0 15,0±13,9 43,2±34,3 52,3±7,4

9dias 

E-1 E-2 E-1 E-2 E-1 E-2 E-1 E-2

T-1 20,0± 7,4 7,1±3,5 2,7±3,0 4,1±4,4 1,2± 2,9 0,0±0,0 23,9± 7,2 11,9±2,7 

T-2 12,1±7,3 1,9±1,5 0,3±1,1 0,0±0,0 0,7± 2,2 0,0±0,0 13,1± 7,6 4,3±1,8 

T-3 10,7±5,0 5,7±3,7 8,1±4,3 12,4±6,6 60,0±13,8 60,9±6,9 78,8±10,1 80,3±8,0 

T-4 15,5±9,2 16,2±9,0 6,6±7,8 12,6±8,3 28,7±26,0 33,2±12,1 50,0±29,3 61,9±9,2

11 dias 

E-1 E-2 E-1 E-2 E-1 E-2 E-1 E-2

T-1 12,4± 9, 1 15,5±10,3 0,8±1,7 2,9±2,7 0,7± 1,5 1,2± 2,5 14,5± 9,2 20,8±11,6 

T-2 11,0± 4,5 3,9± 3,3 1,6±2,3 0,5±1,2 0,0± 0,0 0,0± 0,0 14, 1± 3,8 5,2±3,5 

T-3 8,3± 6,7 4,4± 3,3 7,4±4,2 3,8±2,7 66,2±12,6 72,0± 7,0 82,0±10,0 82,7±5,0 

T-4 15,0±11,8 12,9±10,5 9,4±9,8 19,2±6,8 19,7±22,2 34,7±12,0 45,8±29,3 68,3±9,7 

13 dias 

E-1 E-2 E-1 E-2 E-1 E-2 E-1 E-2

T-1 7,1±4,7 7,8±7,0 1,0±2,2 2,7±0,7 1,3± 2,8 0,0± 0,0 10,5± 3,9 13,3±7,6 

T-2 14,5±4,9 4,7±4,1 1,8±2,6 0,6±1,4 0,3± 0,9 0,0± 0,0 17,6± 6,2 6,3±4,6 

T-3 9,2±6,6 4,6±4,7 0,8±2,6 2,3±2,5 70,8±13,4 69,9± 5,6 86,8±11,9 82,5±9,0 

T-4 5,3±8,6 21,6±10,1 4,5±4,7 15,2±9,9 32,4±35,0 20,8±12,9 44,7±44,4 59,9±9,9 



Continuação 

21 dias 

1ª divisão 2ª 
divisão >2

ª divisão

E-1 E-2 E-1

T-1 15,1±16,2 2,4±5,0 4,6±4,4

T-2 16,2± 9,8 5,5±2,5 3,8±2,6

T-3 0,0± 0,0 0,0±0,0 

T-4 6,1± 8,6 0,5±1,7 4,5±8,7 

E-1 - Primeiro experimento

E 2 - Segundo experimento 

E-2 E-1 E-2

0,0±0,0 13,0±19,8 11,8±5,2 

2,7±4,4 10,2± 5,8 20,2±9,7 

66,2±15,3 

0,0±0,0 21,4±19,0 22,9±7,0 

·r-1 - Cultura líquida; densidade 1,0 x 105 protoplastos por ml

T-2 - Cultura líquida; densidade 2,0 x 105 protoplastos por mL

T-3 -Alginato; densidade 1,0 x 10
5 

protoplastos por ml

T-4 -Alginato; densidade 2,0 x 10
5 

protoplastos por mL

109 

Total em divisão 

E-1 E-2

36,2±16,2 16,9± 9,2 

32,5±13,3 30,1± 7,5 

75,6±20,0 

44,5±29, 1 84,5±12,3 
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APÊNDICE 2. Porcentagem de microcolônia após 35 dias de cultura de 

protoplastos de P. nítida, segundo o tratamento e tamanho ( em 

µm) (média± desvio padrão). 

até 500µm > 500µm

T-1

T-2

E-f

74,0±27,6 

50,3±27,5 

·E-1 - Primeiro experimento

E 2 - Segundo experimento

E-2

51,0±46,3 

87,5±14,4 

E-1

26,0±27,6 

49,7±27,5 

·T-1 - Cultura líquida; densidade 1,0 x 105 protoplastos por ml

T-2 -Cultura líquida; densidade 2,0 x 105 protoplastos por ml

T-3 - Alginato; densidade 1,0 x 105 protoplastos por mL

T-4-Alginato; densidade 2,0 x 105 protoplastos por ml

E-2

49,0±46,3 

12,5±14,4 
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APÊNDICE 3. Porcentagem de morte celular em cultura dos protoplastos de P.

nítida após 9, 11, 13 e 21 dias de cultivo. 

Tempo de Experimento T-1 T-2 T-3 T-4

cultura 

E-1
9 

E-2 0,6±1,4 2,4±1,9 1,3±1,5 0,0 

E-1 0,3±1,0 1,5±3,0 1,9± 4,4 
11 

E-2 1,2±2,3 0,7±1,2 4,8±2,2 8,6± 6,5 

E-1 1, 1±2,7 1,0±2,2 6,0±5,6 2,5± 4,1 
13 

E-2 4,4±4,8 0,9±1,5 7,7±5,7 2,4± 3,9 

E-1 3,6±7,7 2,8±3,8 9,3±6,2 12,6±16,6 
21 

E-2 2,8±4,3 1,7±5,3 100,0 61,2±12,9 

·E-1 - Primeiro experimento

E 2 - Segundo experimento

*T-1 - Cultura líquida; densidade 1,0 x 10s protoplastos por ml

T-2 - Cultura líquida; densidade 2,0 x 1 os protoplastos por ml

T-3 - Alginato; densidade 1,0 x 1 os protoplastos por ml

T-4 - Alginato; densidade 2,0 x 1 as protoplastos por mL
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APÊNDICE 4. 

Trabalho no prelo decorrente do desenvolvimento desta pesquisa 
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Genotype influence and beneficial effects of polyvinylpyrrolidone on the embriogenic 

response of Vitis spp. 

PASSOS, 1. R. S.; APPEZZATO-DA-GlóRIA, 8. & VIEIRA, M. l. C.1 

Escola Superior de Agricultura "luiz de Queiroz", Universidade de São Paulo 

P.O. Box 9, 13418-900, Piracicaba, SP, Brazil 

Summary: Somatic embryos were obtained from leaf discs excised from cv. Seyve Villard 5276 (Vitis spp.) and from 

a Brazilian interspecific hybrid derived from 'Madalena' (Vitis spp.) and 'Magnolia' (V rotundifolia). Experimental 

procedures were conducted according to Harst (1995) except that phenylalanine was replaced by 

polyvinylpyrrolidone that improved the embryogenic response of cv. SV-5276. Standard somatic embryogenesís 

was confirmed by histologícal and ultrastructural analysís which also revealed teratologícal embryonic development. 

Moreover, secondary embryos were observed and documented by scanning mícroscopy. 

Key words: Somatic Embryogenesis, Vitis, Histology, Dl-phenylalanine, Polyvinylpyrrolidone. 

lntroduction 

Grape is very heterozygous and exhibits pronounced inbreeding depression. lts life cycle is long 

remarkably the juvenile period, thus in vitro genetic manipulation of somatic and/or zygotic cells holds 

great promise for decreasing the time needed to genetic improvement by either supplementing and 

enhancing existing breeding techniques or by circumvent methods altogether (Gray and Meredith, 

1992). Although both embryogenic and organogenic pathways of regeneration are well documented, 

morphogenesis is highly species-dependent and plant recovery from somatic embryos remains limited to 

a few number of responsive genotypes in the genus Vitis (Stamp and Meredith , 1988; Faure, 1990; 

Goebel-Tourand et ai., 1993; Faure et ai., 1996 a, b). Several media composition have been tested in 

order to enhance regeneration efficiency in grape: Mauro et ai. (1986) reported beneficial effects of 

hydrolyzed casein in the induction stage of somatic embryogenesis and, higher percentages of anther

derived embryos and plantlets by the addition of glutamine (100 mgL-1), phenylalanine (10 mgL-1) and

adenine (1 mgL·1); Harst (1995) related superior embryogenic responses from leaf discs, due to the 

influence of 2.5 mM Dl-phenylalanine (PHE); besides, studies on the effects of polyvinylpyrrolidone 

(PVP, MW 40.000) in protoplast culturas showed that it avoids phenolic accumulation increasing 

microcalli formation (Reustle and Natter, 1994). 

1 To whom correspondence should be addressed
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Toe aim of this work was to verify the morphogenic responses of 3 genotypes: a cultivar of Vitis 

vinifera (cv. ltalia), a french hybrid (cv. Seyve Villard 5276) and a Brazilian hybrid derived from 'Madalena' 

(Vitis spp) and 'Magnolia' ( V. rotundifolia). As cv. SV-5276 has been successfully used as a progenitor to 

produce wine grapes in South Brazil we tested the protocol described by Harst (1995) to improve its 

ability to morphogenesis. The effects of PVP were also evaluated. The mode of regeneration was 

analyzed by histological approaches including scanning microscopy. 

Material and Methods 

Plant material 

Vitisstalks were used to obtain plant material. As they exhibit dormancy chilling treatment (2ºC)

was applied for up 2 months to bud bursting induction. Shoot apex were collected and surface sterilized 

by immersion in 70% ethanol (% min) followed by 1.2% NaOCI (20 min). Explants were rinsed 4 times (10 

min each) in sterile water and in a citric acid solution (25 mgL • 1, 1 O min) and placed on 0.5 x MS medium

(Murashige and Skoog, 1962) supplemented with 2.5 µM benzyl aminopurine (BAP). Vigorous apex 

were selected and monthly transferred to the sarne medium devoid of hormonas. ln vitro-grown 

grapevine plants were used to excise the leaf discs (7 mm diameter) from cv. ltalia (Vitis vinifera), cv. SV-

5276 and from the hybrid 'Madalena' (Seibell 11342 x Moscatel Branco, a Vitis vinifera genotype) and 

'Magnolia' ( V. rotundifolia). 

Leaf discs were placed adaxial side in contact with the induction medium, denoted M-1, in Petri 

dishes (90 x 20 mm, 10 explants/plate) containing 20 ml of basal NN (Nitsch and Nitsch, 1969) 

supplemented with naphthoxyacetic acid (NOA, 4.0 mgl-1), thidiazuron (TDZ, 0.9 mgL-1), according to

Harst (1995) and Phytagel solidified (Sigma, 1.8 gL-1). PVP was added at 5 gL-1 to M-1 medium.

Culturas were maintained at 25 ± 3ºC in the dark. Every four weeks explants were transferred to fresh NN

basal medium. Due to differences in the availability of plant material, the number of replicates (plates) 

varied: two, tive and four concerning cv. ltalia, cv. SV-5276 and the Brazilian hybrid, respectively. 

Two additional experiments were carried on with cv. SV-5276. ln the first, each plate (10 leaf 

discs) was replicated 12 times and PVP was added to M-1 medium at 10 gL-1. Ten weeks after, data were

collected on number of somatic embryos per explant and plate. The developmental stage of embryos 

were evaluated according to Faure's classification, i.e. globular, heart, torpedo and T+ (Faure et ai. , 1996 

a, b). Embryos were induced to genninate in NN basal below fluorescent tubas (16 h, 30 µE m2 s·1). ln

the second experiment, four treatments were used, all with 5 replications and 10 leaf discs per plot: M-1 

medium, as contrai; M-1 + PHE 2.5 mM; M-1 + PVP 5 gl-1; M-1 + PHE 2.5 mM + PVP 5 gL-1. Embryos

produced in these culturas where transferred to half-strength MS medium, under light. 
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For histological analysis, somatic embryos (type T+ and giant ones) and calli samples from cv. SV-

5276 were collected after 1 O weeks of cultura, at the time of transference to fresh medium. Samples 

were fixed in Karnovsky solution (Karnovsky, 1965), dehydrated in an ethanol series and infiltrated in 

glycol methacrylate (Reichert-Jung). Once polymerized, sections of 5 µm thickness were obtained with 

rotary microtome (Leica) and stained in toluidine blue. For scanning electron microscopy, somatic 

embryos were dehydrated in ethanol series, dried in a criticai point (CO2) and attached to aluminum

stubs. Specimen were coated with gold (30 to 40 nm layer) and examined in the SEM (Zeiss, DSM940A, 

5 kV). 

Results 

On the 28th day of cultura, the Brazilian hybrid showed conspicuous callus formation ( 100% 

frequency) on the surface of leaf discs. This response was also observed for cv. ltalia but, the calli were 

smaller showing an oxidation halo in the medium. Cv. SV-5276 exhibited a tendency to develop small 

brownish callus derived from the wounded area that evolved for a typical embryogenic cultura as 

described by Stamp and Meredith (1988) after 8 weeks. Somatic embryos were observed 15 days later. 

Alternatively, this response was not observed in the other two genotypes. 

Concerning cv. SV-5276, the mean number of somatic embryos produced per leaf disc placed 

on M-1 containing PVP at 10 gL·1 was 95.5±13.42. Rve percent of these embryos were characterized as

T + and giants. Most of them presented teratological morphology and failed to germinate. Twenty percent 

of the embryos transferred to light regime developed into whole plants after 80 days. 

ln the treatments denoted as contrai, PVP 5 gL • 1 and PHE 2.5 mM + PVP 5 gl -1 the first somatic

embryos were observed after 8 weeks. Approximately 6% of the embryos produced in media containing 

PVP, developed into whole plant. Embryo formation was stimulated by PVP and occurred at high 

frequency (82%) compareci to contrai response (40%). PHE inhibited the embryogenic response even 

in the presence of PVP (16%). 

Longitudinal sections of the white embryo-like structures visible on culture surfaces showed 

similarity to globular-and-heart stage of grape zygotic embryos, those at an advanced stage presenting 

suspensors. 

The process of embryo formation was not synchronous (Rgure 2A, C). Some were bipolar 

showing a small and flattened shoot apex meanwhile some presented hypocotiledonary apex and 

expanded cotyledons exhibiting a dome-like meristematic region. Most of the T + developing embryos 

had more than two cotyledons (Rgure 1 A, B}. The large size of T + was due to an increase in the number 

of cell layers of the fundamental meristem ( Rgure 1 B). These embryos had a poorly defined protodermis 

since some sectors still presented dividing cells (Rgure 1 C, arrow). Arrows in Rgure 1 C and 1 D indicate 

surface accumulation of phenolic substances and tracheary elements differentiation in the 
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hypocotyledonary rucis, respectively. T + embryos continued to  germinate expanding root and hypocotyl, 

assuming a giant shape (Rgure 2A). These embryos presented a multicotyledonary crown and shoot 

meristem was absent. Severa! secondary embryos were formed from the joined portion between 

hypocotyl and root (Rgure 2B, arrow, C and D). 

Discussion 

A common problem in grapevine somatic embryogenesís inductíon and conversion into plant is a 

strong dependence on the genotype (Stamp and Meredith, 1988). Harst (1995) found that cv. Seyval 

Blanc shows a high frequency of embryogenic explants (75%) meanwhíle this frequency can decrease to 

15% for cv. Chancellor and to 25% for other species, Vitis thumbergii. 

The favourable effect of PVP on the embryogenic response of cv. SV-5276 was firstly 

demonstrated in this work. Reustle and Natter (1994) have also shown a beneficial influence of PVP on 

the reduction of the effects of phenolic accumulation in protoplast-derived culturas of grapevine cv. 

Seyval Blanc. 

Alternatively, no favourable effects of PHE (a precursor of phenols) were detected on the 

embryogenic response. ln the absence of PVP, the PHE supplementation was not able to stimulate 

explants to respond, probably due to the increased phenol levels caused by PHE. Our results differ from 

those of Harst (1995) using the cv. Seyval Blanc, supporting the idea of a strong genotype effect on 

grapevine morphogenic response. This author described an increase of 10% in the explant response 

and plant conversion when PHE was added to the induction medium. 

Histological studies confirmed that the in vitro responses correspond to somatic embryogenesis 

due to establishment of bipolarity of embryo-like structures which have no vascular connection with 

maternal tissues. lt is supposed that embryogenesis proceeded from single-cells since embryoids were 

attached by a narrow suspensor-like organ. While in cultura ,  somatic embryos passed through globular, 

heart-shaped, torpedo, T + and some acquired giant shapes as strictly proposed by Faure et ai. (1996 a, 

b). 

ln addition, torpedo somatic embryos were less differentiated structures and possessed small 

and flattened shoot apical meristem. Subsequently, the apical meristem assumed a dome shape and 

cotyledons were expanded. These two forms were concomitant. Shoot apex differentiation was noted 

after torpedo state and a multicotyledonary crown was recognized in advanced stages. Besides regular 

embryoids, others showed teratological features as reported by Faure et ai. (1996 a, b). 

During the passage frorn torpedo to giant stages some alterations were noted, especially those 

typical of zygotic precocious germination (Rnkelstein and Crouch, 1984), as anticipated root 

development and interruption in meristematic activity of the shoot apex. Also, the blockage of somatic 
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embryo conversion could be due to precocious germination leading the shoot meristem to assume 

abnormal structure and activity. 

Moreover, heterogeneity in form and growth of cv. SV-5276 somatic embryos were observed as 

reported by Goebel-Tourand et ai. (1993) in culturas developed from young leaves of clone CH76 of V.

vinifera cv. Chardonnay. Some teratological aspects previously described in grapevine culturas, such as 

precocious differentiation of tracheary elements and the absence ot a well-defined protodermic layer 

were also observed. This study described the formation of secondary and tertiary embryos over long 

periods, directly from the epidermis of the hypocotyl region. Similar results were obtained by Passos 

(1991) using different genotypes and cultura conditions. The advantage of direct embryogenesis of 

unicellular origin is the possibility ot setting up a propagation system that is useful in grapevine 

transf ormation assays. 
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fable 1. Number of somatic embryos produced per leaf-derived explant excised from cultivar Seyve 

Villard 5276, 10 weeks after cultura initiation. Values are means ± SE (n = 10). 

Petri-dish Number of somatic 

embryos 

1 84.2 ± 13.09 

2 148.0 ± 17.49 

3 81.6 ± 13.57 

4 73.0 ± 16.32 

5 90.8 + 28.71 

Mean 95.5 + 13.42 

GHT = globular, heart-stage or torpedo embryos 

> T + = embryos at advanced stages

GHT 

78.6 ± 12.62 

144.2 ± 17.52 

76.0 ± 13.50 

68.8 ± 21.76 

84.6 + 26.75 

90.4 + 13.70 

>T+

5.6 ± 0.57 

3.8 ± 0.76 

5.6 ± 1.17 

4.8 ± 1.17 

6.2 + 0.89 

5.2 + 0.40 



Legends of the Rgures 

Rgure 1. Two longitudinal serial sections of the sarne T + somatic embryo of cultivar Seyve Villard 5276. A. 

Presence of more than two cotyledonary leaves and the absence of shoot meristem (bar = 540 µm). B. 

Hypocotyl expansion, partia! protodermic layer disorganization and precocious differentiation (arrow) of the 

tracheary elements (bar= 540 µm). C. Detail of the protodermis exhibiting cell divisions (arrow, bar = 52 

µm); D. Differentiation of the tracheary elements (arrow, bar= 100 µm). 

Rgure 2. A. Scanning electron micrograph of a giant somatic embryo of cultivar Seyve Villard 5276 

exhibiting a multicotyledonary crown and secondary embryos emerging from the region between 

hypocotyl and root (bar= 2mm). B. Longitudinal section of the giant embryo showing severa! cotyledons, 

absence of shoot meristem and two globular secondary embryos (arrow, bar= 540 µm). C and D. Scanning 

electron micrograph (bar= 1 mm) and longitudinal section (bar= 200 µm) of globular secondary embryos. 
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gure 2 
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COMPORTAMENTO IN VITRO EM Vitis spp. E EM Passiflora nitida H.B.K. 
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Título 

Título 

ítem 5.2.4.2 

Título 

L. 14-15

2º Par. 3ª L.

2° Par. 4ª L.

Linha 4 

Linha 6 

Linha 9 

Linha 10/11 

2º Par. 1 ª L. 

2° Par. 2ª L. 

3° Par. ya L. 

3° Par. ya L. 

3° Par. 3ª L. 

4° Par. 5ª L. 

1 ° Par. 1 ª L. 

Onde se lê Leia-se 

.. .Passiflora nítida H.B.K. .. .Passiflora nítida H.B.K. 

.. .Passiflora nítida H.B.K. .. .Passif/ora nítida H.B.K. 

Estabelecimento suspensão... Estabelecimento da suspen

são ... 

PVP-40 Polivinilpirrolidona 

S.D. - Standard error

S.E. Standard deviation ... 

. . .Passíflora nítida H.B. K.

... meristema de caule ... 

... em cada de vegetação ... 

.. .in vitro através de semen

tes ... 

Adviser Profa. Ora. 

... somatic embryos was ... 

... polyvynilpirrolidone ... 

... 95, 5 ::t 13, 4% when .. . 

... reduced expression .... .. 

... rooted stakes ... 

. .. segments in vitro ...

... Cardial. .. 

... observado uma ... 

... intemódios .. . 

... CEROSIMO .. 

... HAUKER ... 

PVP-40 - Polivinilpirrolidona 

S.D. - Standard deviation

(Desvio padrão)

S.E. Standard errar (Erro

padrão da média)

.. .Passiflora nítida H.B.K .

...meristema caulinar ...

. .. em casa de vegetação ..

.. . in vitro por meio de

sementes ...

Adviser

... somatic embryos were ...

. .. polyvynilpyrrolidone .. .

. .. 95. 5 ± 13. 4 when .. .

. .. reduced the expression ...

... rooted cuttings ...

. .. segments for in vitro ...

... Cardinal. ..

... observado haver uma ...

. .. entrenós ...

... CERSOSIMO ...

... HAWKER ...
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32 

34 

41 

46 

48 

50 

3º Par. 9
ª 

L. 

4° Par. 2ª L. 

Onde se lê 

... taxas de conversão de 

3% para embriões ... 

... embriões maduros por 

vários ... 

4° Par. 4ª e 11
ª 

L. ... ARROUF .. . 

1° Par. 1
ª 

L. ... ARROUF .. . 

Sub-título Genes envolvidos ... 

2° 

Par. 6ª L. ... MELLETI... 

1 ° Par. 6
ª 

L. ... totalmente lisa ... 

2º 

Par. 1 ª 

e 16
ª 

L .. .ROBLES ... 

2° Par. r L. ... {GAUTHERED, 1966) .. . 

2
º 

Par. r e 8
ª 

L. ... de 25% aos 110 dias ... e 

de 55% aos 55-60 dias .. 

3
° 

Par. r L. 

3º Par. 3
ª 

L. 

3
° 

Par. 3
ª 

L. 

4° Par. 4ª L. 

1
° Par. 8

ª 

L. 

4° Par. 2ª L. 

2° Par. 2
ª L. 

4° Par. 2
ª 

- 3
ª 

L. 

Tabela 1 título 

P. molifomis ...

Tecidos excisados folhas 

e cultivadas ... 

... através da formação .. . 

... do mesófilo foliar têm .. . 

... KAO e MICHAYLUK 

(1984). 

.. .P. nítida introduzidas in

vitro ... 

... não dirigido ... 

Além disso, um determinado 

genótipo importante ... não é 

responsivo ... 

Número de embriões ... 

Leia-se 

. . . taxas de conversão que 

variaram de 17 a 42%. 

FAURE (1990) obteve uma 

taxa de conversão de 3% ... 

. . . embriões maduros de 

videira por vários ... 

. .. AARROUF ... 

... AARROUF ... 

Bases moleculares ... 

... MELETTI. .. 

... totalmente glabra ... 

. .. MORAN ROBLES ... 

. .. (GAUTHERED, 1959) ... 

... de 25% aos 55-60 dias ... e 

de 55% aos 110 dias ... 

P. maliformís ...

Folhas segmentadas em 

tiras e cultivadas ... 

.. .por meio da formação ... 

...do mesofilo têm ... 

... KAO & MICHAYLUK 

(1980). 

.. .P. nítida obtidas in vitro ...

. .. não digerido ... 

Além disso, nem sempre um 

determinado genótipo impor

tante ... é responsivo ... 

Número médio de embriões ... 



Página 

51 

53 

56 

56 

56 

4
° 

Par. 2
ª 

e 3ªL. 

gráficos 

1 ° Par. 24
ª 

L. 

Onde se lê 

... embriões ... 

[Faltaram as escalas nas 

linhas coordenadas.] 

... hipocótilo aumentando de 

tamanho ... 

. .. multicoledonar ... emergi

dos ... 

. . e formavam ... radícula 

vários ... 

58 Legenda da Figu

ra 6 . . . multicoledonar ... 

59 

64 

67 

67 

3
° 

Par. 9
ª 

L. .. . plântulas possa resultar ... 

3
° 

Par. 4
ª 

L. ... (VIEIRA, 1988). 

Título da Tabela 4 ... gemas apicais ... 

Tabela 4, 3
ª 

0,00 ± 0,00 a 

coluna 1
ª 

línha 

Leia-se 

... expiantes embriogênicos ... 

[Substituir pelos gráficos do 

Anexo 1 da errata.] 

... hipocótilo, aumentando de 

tamanho, ... 

... multicotiledonar... forma-

dos ... 

.. e formavam, . .. radícula, 

vários ... 

... multicotiledonar ... 

. .. plântulas pode resultar ... 

. .. (MAYEDA, 1997). 

. .. ápices caulinares ... 

0,00 ± 0,00 b 

69 Tabela 7 - Título ... cromossômico de plantas... . .. cromossômico de raízes de 

plantas ... 

69 

70 

71 

72 

75 

75 

81 

93 

Tabela 7 

2
° 

Par. 5
ª 

/6
ª L. 

1 ° Par. 4ª L. 

Legendas das 

Figuras 10 e 11 

Tabela 9 

1
° 

Par. ?
3 

L. 

2
° Par. 11 ª L. 

4
° 

Par. 5
ª 

L. 

Número de matáfases ... 

... introduzidas in vitro atra

vés de ... 

participa da ativação da 

enzima 

. .. P. nítida introduzidas ... 

Peso fresco do pellet 

A partir do 14
° 

dia, ... 

Por isso, o ... 

.. .in vitro através de ... 

Número de metáfases ... 

... obtidas in vitro por meio 

de ... 

participa da inibição da 

atividade da enzima 

. .. P. nítida obtidas ... 

Peso fresco do pel/et (g) 

A partir do 12° dia, ... 

Por isso, neste caso, o ... 

. . .in vitro por meio de ... 



Página Onde se lê Leia-se 

95 1º Ref. 2
ª 

L. ... varyeties ... . .. varieties ... 

95 5º Ref. 4
ª 

L ... 1992. ... 1992 b . 

96 4° Ref. 1
ª 

L Ciogenética ... Citogenética ... 

99 9° Ref. 1ª L LLOOYD ... LLOYD ... 

101 1 ° Ref. 3
ª 

L ... 1997 ... . .. 1996 ... 

102 4° Ref. 1
ª 

L ... Regeneratioon ... . .. Regeneration ... 

105 5° Ref. 1 ª L VADERPLANK. .. VANDERPLANK. .. 
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Figura 1. Resposta embriogênica de expiantes derivados de folhas, excisados de 
três genótipos de Vitis spp., dez semanas após a iniciação da cultura 
(Média± S.E.). 
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Figura 2. Comportamento embriogênico do cultivar SV-5276 de acordo com o tratamento 
e período de cultura (Média ± S.E.) 

A = controle (sem PVP e sem PHE); B = PHE (2,SmM); C = PVP (5.gL-\ D =
PHE (2,SmM) + PVP - 40 (5.gL-1). 
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