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Abstract 

Nuts have a high economic importance in Portugal and worldwide. In some regions of 

our country, nuts represent the main source of income of the rural populations. With the 

increasing demand for nuts, the portuguese farmers are investing more and more in 

this kind of crops, mainly almond and walnut. 

The modern agriculture requires the adoption of new highly profitable production 

methods, such as the intensive and superintensive farming. In these kinds of farming, a 

high number of plants are needed, witch represents a high initial investment for the 

farmers. 

In vitro propagation of rootstocks of almond and walnut is the best method to produce a 

larger number of plants with genetic and phytossanitary quality. Although these 

rootstocks are already reproduced in vitro, it is necessary to improve the in vitro culture 

techniques to reduce the production costs and obtain a large number of plants.  

The aim of this internship was the development of efficient and profitable in vitro 

production protocols of the GF677 (Prunus dulcis x Prunus persica) and Vlach (Juglans 

regia x Juglans hindssi) rootstocks, in agreement with the published literature and 

Deifil’s conditions and resources. With this purpose, it was performed the induction of 

epicormics shoots, the optimization of the pretreatment of the mother plants, the 

optimization of the desinfection method of the explants, in vitro culture establishments 

in different seasons of the year, in vitro propagation of these rootstocks through 

different clonal regeneration pathways and the improvement of the culture medium or 

substrate in the different phases of the propagation process. Additionally, it was 

compared different clones of GF677 rootstock in order to detect differences between 

genotypes and select the best clones for in vitro mass propagation. 

The goal defined for GF677 was reached, that is, all phases of the in vitro propagation 

process were optimized. The work performed resulted in the production of 9429 plants 

of GF677. In the case of Vlach, the in vitro propagation process was optimized only 

until the establishment phase.  

This internship allowed me the acquisition of new practical and theoretical knowledge 

of plant biotechnology and the development of professional skills in real work context. 

Additionally, this work contributed to the development of efficient and profitable in vitro 

production protocols of these two rootstocks in Deifil’s company. 

 

Keywords: In vitro propagation, almond, walnut, rootstocks, GF677, Vlach. 
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Resumo 

Os frutos secos apresentam uma grande importância económica, tanto em Portugal 

como a nível mundial, representando em algumas regiões do nosso país a principal 

fonte de rendimento das populações rurais. Devido à crescente procura mundial por 

frutos secos, os agricultores portugueses têm vindo a investir cada vez mais no seu 

cultivo, principalmente, da amêndoa e da noz.  

A agricultura moderna exige a adoção de novos modos de produção altamente 

rentáveis como o modo de produção intensivo e super-intensivo. Contudo, estes 

modos de produção implicam, entre outros requisitos, a aquisição de um elevado 

número de plantas, contribuindo para um grande investimento inicial dos agricultores. 

A propagação in vitro de porta-enxertos da amendoeira e nogueira demonstrou ser o 

melhor método para a obtenção de um maior número de plantas com a garantia de 

qualidade genética e fitossanitária. Apesar destes porta-enxertos serem já 

reproduzidos in vitro, existem ainda várias limitações como os elevados custos de 

produção e a dificuldade em obter um elevado número de plantas. 

O principal objetivo deste estágio foi o desenvolvimento de protocolos de produção in 

vitro dos porta-enxertos GF677 (Prunus dulcis x Prunus persica) e Vlach (Juglans 

regia x Juglans hindssi) eficazes e rentáveis, tendo em consideração a literatura 

publicada e as condições e recursos existentes na Deifil. Nesse sentido, foi feita a 

indução da formação de rebentos epicórmicos, a otimização do pré-tratamento das 

plantas-mãe, a otimização do método de desinfeção dos explantes, a realização de 

estabelecimentos in vitro em diferentes épocas do ano, a propagação in vitro mediante 

diferentes vias de regeneração clonal e ainda, a otimização do meio de cultura ou 

substrato ao longo das diferentes fases do processo de propagação. Foi ainda 

efetuada a comparação de diferentes clones do porta-enxertos GF677 de modo a 

detetar diferenças entre os genótipos e desta forma selecionar os melhores clones 

para a propagação in vitro em grande escala.  

O objetivo definido para GF677 foi alcançado, isto é, foram otimizadas todas as fases 

do processo de propagação in vitro. Do trabalho efetuado durante este estágio 

resultaram 9429 plântulas de GF677. No caso de Vlach, apenas se otimizou o 

processo de propagação in vitro até à fase de estabelecimento.  

Este estágio permitiu-me adquirir novos conhecimentos teóricos e práticos na área da 

biotecnologia vegetal e desenvolver competências técnicas e profissionais em 

contexto real de trabalho. Para a Deifil, o trabalho desenvolvido contribuiu para o 

desenvolvimento de protocolos de produção in vitro eficientes e rentáveis para estes 

dois porta-enxertos. 
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CO2 – dióxido de carbono 

CPPU - N-(2-cloro-4-piridil)-N'-fenilureia 

DKW – meio de Driver e Kuniyuki  

Fe-EDDHA - forma quelatada de Fe-EDTA 

GNH- meio de Garoosi, Nezami e Haddad  

IAA - ácido 3-indolil-acético 

IBA – ácido indolil-3-butírico 

LS – meio de Linsmaier e Skoog  

MES – tampão MES (ácido 2-N-morfolinoetanossulfónico) 

MS – meio de Murashige e Skoog  

NAA – ácido 1-naftalenoacético 

PDV – vírus do nanismo de Prunus (do inglês Prunus Dwarf Virus) 

SH – meio de Schenk e Hildebrant  

TK – meio de Tabachnik e Kester 

WPM - meio de Lloyd e McCown 

Z - zeatina 
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Deifil 

Este relatório resultou do trabalho efetuado durante 9 meses numa empresa privada 

de Biotecnologia de plantas (DEIFIL Technology Lda), no âmbito da Unidade 

Curricular “Estágio” do Mestrado em Biologia Funcional e Biotecnologia de Plantas da 

FCUP. 

A Deifil (http://www.deifil.pt/), fundada em dezembro de 2010 na Póvoa de Lanhoso, é 

uma empresa que se dedica à propagação in vitro de plantas cujos sistemas de 

reprodução sexual não são eficientes ou suficientes para dar resposta à demanda do 

mercado. Constituída por um laboratório de propagação in vitro e por uma estufa de 

aclimatização, a Deifil possui atualmente uma capacidade produtiva de meio milhão de 

plântulas por ano. Os seus principais clientes correspondem a empresas com 

atividade viveirista. 

A Deifil utiliza a biotecnologia vegetal e as suas técnicas de forma pioneira em 

Portugal. Em colaboração com diversas instituições, esta empresa aposta na 

investigação e no desenvolvimento tecnológico para a obtenção de novos produtos e 

otimização dos processos de propagação, de modo a dar resposta às crescentes 

exigências do mercado. 

O mérito desta empresa foi já reconhecido publicamente várias vezes. Em 2011, foi 

atribuído o prémio “Jovens Empreendedores” aos seus promotores, Andreia Afonso e 

Manuel Vieira, no concurso SPINUM e em 2012, a Deifil foi novamente reconhecida na 

9ª edição do concurso Poliempreende do Instituto Politécnico de Bragança com o 

primeiro prémio regional e o segundo prémio a nível nacional. 

 

 

 

 

 

 

Fig.1 - Logótipo da Deifil 
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Capítulo 1 – Introdução 

 

1.1. A amendoeira  

1.1.1. Centro de origem, características gerais e classificação 

taxonómica  

A amendoeira, Prunus dulcis (Figura 2), é uma espécie nativa dos Balcãs, sudoeste da 

Ásia e norte de África (Monteiro et al., 2003; Jardim Botânico da UTAD, 2016a; Parque 

de Serralves, 2016b). Trata-se de uma pequena árvore caducifólia com cerca de 8 a 

10 m de altura. O seu fruto, a amêndoa, consiste numa drupa com cerca de 30 a 50 

mm de espessura (Grasselly e Duval, 1997; Monteiro et al., 2003; Pereira, 2009; 

Parque de Serralves, 2016b).  

A amendoeira é uma espécie diplóide (2n=16) (Genome Database for Rosaceae, 

2016), do tipo monóica e de reprodução autogâmica (Ramos das Neves, 1997; Parque 

de Serralves, 2016b). Em média, vive cerca de 50 anos, contudo, existem exemplares 

centenários (Pereira, 2009). A classificação taxonómica da amendoeira é apresentada 

no quadro seguinte. 

 

Quadro 1 - Classificação taxonómica da amendoeira (Jardim Botânico da UTAD, 2016a; Parque de Serralves, 2016b).  

Reino Plantae 

Super-divisão Spermatophyta 

Divisão Magnoliophyta 

Sub-divisão Magnoliophytina (Angiospermae) 

Classe Magnoliopsida 

Sub-classe Rosidae 

Ordem Rosales 

Família Rosaceae 

Sub-família Prunoideae 

Género Prunus 

Espécie (sinonímias) Prunus dulcis, Prunus amygdalus e Prunus communis 

 

Nome comum 

amendoeira, amendoeira-doce (var. dulcis), amendoeira-

amarga (var. amara), amêndoa-de-coco, amêndoa-durázio 

e amêndoa-molar 

 

http://naturdata.com/taxa/Plantae
http://naturdata.com/taxa/Plantae/Magnoliophyta/Magnoliopsida/Rosales/Rosaceae
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Fig.2 - Prunus dulcis (Jardim Botânico da UTAD, 2016a). 

 

1.1.2. Distribuição geográfica e importância económica 

A cultura do amendoal remonta à antiguidade. Na Grécia, a sua cultura foi iniciada há 

4000 a 3000 anos a. C. e em Itália há cerca de 300 anos a. C. (Pereira, 2009). 

Atualmente, é na Bacia Mediterrânica até à Europa Central e na América do Norte, 

onde esta cultura apresenta uma maior importância económica (Monteiro et al., 2003; 

Jardim Botânico da UTAD, 2016a). Na Península Ibérica, a amendoeira é cultivada em 

quase todo o território, com maior incidência a Este e Sul e nas ilhas Baleares. Em 

Portugal, apesar de dispersa por todo o país, as principais regiões produtoras são 

Trás-os-Montes e Alto Douro, o Algarve e a Beiral Litoral (GPP, 2007a). 

A cultura do amendoal constitui um bom recurso agronómico para as regiões 

produtoras, pois o seu fruto é um produto com aproveitamento em fresco e 

transformado, com uma elevada capacidade de conservação. Para além da 
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exploração óbvia do fruto para a alimentação e gastronomia (Pereira, 2009), os óleos 

essenciais extraídos das amêndoas são usados na produção de licores, apresentam 

propriedades medicinais e são amplamente utilizados na indústria cosmética. Para 

além disso, a amendoeira é também utilizada como uma árvore ornamental pela sua 

floração vistosa e perfumada, sendo as paisagens dos amendoais em flor alvo de 

grande interesse turístico (Monteiro et al., 2003; Pereira, 2009; Parque de Serralves, 

2016b). 

  

1.1.3. Exigências edafoclimáticas e principais pragas e doenças 

A amendoeira é uma cultura bem adaptada a climas temperados, com invernos 

suaves e húmidos e verões quentes e secos (Monteiro et al., 2003; Pereira, 2009). 

Como todas as culturas, esta espécie está sujeita a numerosos fatores, que direta ou 

indiretamente afetam negativamente a sua produção. Os fatores edafoclimáticos, as 

diferentes variedades, bem como as pragas e as doenças podem estar na origem do 

fracasso desta cultura (Grasselly e Duval, 1997; Monteiro et al., 2003).  

Apesar da rusticidade desta árvore a condições de seca, a amendoeira é pouco 

tolerante ao frio (Grasselly e Duval, 1997; Muñoz, 2002), embora necessite entre 200 a 

400 horas de frio (abaixo de 7 °C) para a indução e diferenciação florais. Esta cultura 

exige também um longo período de maturação do fruto, sendo a mais precoce das 

árvores de fruto pois floresce entre os meses de março e abril, constituindo um 

indicador do início da Primavera (Parque de Serralves, 2016b). A colheita dos frutos, 

as amêndoas, é realizada em duas épocas: a colheita em verde, em julho e a colheita 

em seco, no final do verão em setembro e outubro (Pereira, 2009; Parque de 

Serralves, 2016b). 

A amendoeira apresenta preferência por solos muito permeáveis, como os solos 

ligeiramente arenosos e profundos, e com cerca de 5% a 10% de calcário (Pereira, 

2009). O pH do solo mais adequado para esta cultura varia entre 7 e 8.5. Os solos 

muito compactos e húmidos são prejudiciais à amendoeira pois esta é sensível à 

asfixia radicular (Grasselly e Duval, 1997; Muñoz, 2002).  

A amendoeira é sensível a alguns fungos, bactérias, vírus e pragas que afetam o seu 

desenvolvimento e produção (Pereira, 2009). Os principais agentes fúngicos 

causadores de doenças na amendoeira são Rosellinia necatrix ou podridão branca da 

raíz, Armillaria mellea ou podridão radicular, Verticillium dahlia, Stigmina carpophila ou 

crivado, Gloesporum amygdalinum ou antracnose, Fusiccocum amygdali ou cancro 

fusicoco e Fusicladium carpophilum ou pedrado da amendoeira (Pereira, 2009: 

Ferreira et al., 2012). 
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A principal doença bacteriana da amendoeira é causada por Pseudomonas syringae e 

caracteriza-se pela necrose dos rebentos e das folhas jovens (Pereira, 2009). 

Relativamente às doenças virais da amendoeira, as mais importantes são causadas 

pelos vírus PDV (Prunus Dwarf Virus), ApMV (Apple Mosaic Virus) e CLSV (Chlorotic 

Leaf Spot Virus) (Pereira, 2009).  

Finalmente, as principais pragas que afetam esta cultura são os insetos Anarsia 

lineatella, Grapholita molesta, Monosteira unicostata ou percevejo da amendoeira, 

Zeuzera pyrina ou broca e os ácaros Panonychus ulmi ou aranhiço vermelho e 

Tetranychus urticae ou aranhiço amarelo (Pereira, 2009; Ferreira et al., 2012). 

 

1.1.4. Cultura do amendoal 

O amendoal, uma das culturas tradicionais portuguesa, representa cerca de 45% do 

total da área cultivada de frutos secos no nosso país (GPP, 2007a). Esta cultura 

encontra-se distribuída por todo o território continental português, contudo, as 

principais regiões produtoras são a região Norte, especialmente a região de Trás-os-

Montes e Alto Douro, o Algarve e a Beira Litoral. Na região transmontana, uma parte 

significativa da produção está concentrada em pequenos e médios produtores, com 

empresas do tipo familiar (GPP, 2007a; Pereira, 2009; OMAIAA, 2011b; INE, 2016). 

No Algarve, a amendoeira faz parte integrante do pomar tradicional de sequeiro, sendo 

encontrada em pomares exclusivos de amendoeira ou em associação com outras 

espécies como a figueira, a alfarrobeira e a oliveira (Pereira, 2009). A impossibilidade 

de mecanização nas áreas tradicionais da cultura do amendoal, associada à baixa 

rentabilidade da exploração do seu fruto, fazem com que o contributo do Algarve para 

a produção nacional seja pequeno (GPP, 2007a; OMAIAA, 2011b; INE, 2016). Na 

região do Alentejo, potenciado pela construção da barragem do alqueva e pelas 

condições agronómicas dos terrenos agrícolas, verifica-se nos últimos anos um 

aumento exponencial da cultura do amendoal, em modo semi-intesivo e intensivo, à 

semelhança da cultura do olival, já existente nessa região. No nosso país, as 

variedades de amendoeira mais importantes são a Parada, a Bonita, a Mourisca, a 

Boa Casta, a Marcelina Grada e a Pegarinhos (Monteiro et al., 2003; GPP, 2007a). 

Em 2015, existiam em Portugal 30150 hectares de amendoal, mais 1279 hectares que 

em 2014. Da mesma forma, a produção nacional de amêndoa em 2015 foi de 10090 

toneladas, mais 1056 toneladas que em 2014. Relativamente à produção nacional de 

árvores de fruto, em 2015 produziram-se 2481645 árvores de fruto, menos 18.310 que 

no ano anterior. Apesar deste decréscimo na produção nacional de árvores de fruto, 

em 2015 produziram-se 78722 amendoeiras, mais 8458 que em 2014 (INE, 2016). 



FCUP 
Capítulo 1 – Introdução 

 

18 

 

 
 

Estes dados confirmam a crescente aposta nesta cultura, que é considerada 

atualmente como a cultura economicamente mais rentável em Portugal, na classe dos 

frutos secos (Bento, 2017). 

A nível mundial, a produção de amêndoa encontra-se distribuída essencialmente por 

três continentes: a América (45%), a Europa (23%) e a Ásia (21%) (GPP, 2007a). Os 

EUA lideram a produção, tendo sido responsáveis em 2013 por 62,2% da amêndoa 

produzida em todo o mundo (FAOSTAT, 2015). 

Nos últimos anos tem-se vindo a verificar uma tendência mundial de aumento da 

cultura do amendoal (FAOSTAT, 2015), o que demonstra o grande interesse nesta 

cultura. Em 2012, 31% da produção mundial de frutos secos correspondia à amêndoa 

(INE, 2013). Em Portugal, foi criado em 2014, o Centro Nacional de Competência dos 

Frutos Secos (CNCFS) com o objetivo de dinamizar a fileira dos frutos secos no nosso 

país (www.cncfs.pt). 

Atualmente, os maiores países exportadores de amêndoa são os EUA, a Espanha, a 

China, a Austrália, a Holanda e a Alemanha e os maiores países importadores são a 

Alemanha, a Espanha, a China, os Emirados Árabes Unidos (EAU) e a Itália 

(FAOSTAT, 2015). 

Relativamente à balança comercial portuguesa, em 2015, o nosso país importou cerca 

de 3116 toneladas de amêndoa, essencialmente de miolo de amêndoa, 

correspondentes a 19415000€ e exportou 2772 toneladas, maioritariamente de 

amêndoa com casca, correspondentes a apenas 5556000€ (INE, 2016). O principal 

mercado para a amêndoa portuguesa é a Espanha e os principais fornecedores do 

mercado nacional são a Espanha e os EUA (GPP, 2007a). 

 

1.2. A nogueira  

1.2.1. Centro de origem, características gerais e classificação 

taxonómica  

Devido à longa história de cultivo da nogueira, Juglans regia (Figura 3), o centro de 

origem desta espécie não é claro (Stanford et al., 2000). Muito provavelmente, a 

nogueira é nativa do Mediterrâneo (Europa do Sul e Ásia ocidental) e Ásia Central, 

sendo a cadeia montanhosa dos Himalaias em Caxemira, no Tajiquistão e Quirguistão, 

o local onde se considera o seu centro de origem (De Rigo, 2016). Contudo, algumas 

evidências fósseis mostram que a nogueira foi introduzida no Quirguistão há apenas 

1000 a 2000 anos para fins agrícolas (Beer, 2008), e revelam um cultivo mais antigo 

na região do Mediterrâneo, mais precisamente no Sul de França há cerca de 17000 
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anos, na Itália há cerca de 6000 anos e na Anatólia, Nordeste da Grécia e Croácia há 

cerca de 4000 anos (Kaltenrieder et al., 2010).  

A nogueira é uma árvore caducifólia de grande porte que pode atingir os 30 metros de 

altura (Mohni et al., 2009; Parque de Serralves, 2016a). O seu fruto, a noz, é uma 

drupa com cerca de 4 a 6 cm e um peso até 18 g (Ercisli et al., 2012; Parque de 

Serralves, 2016a).  

A nogueira é uma espécie diplóide (2n=32), do tipo monóica e de reprodução 

autogâmica (Jardim Botânico da UTAD, 2016b; Parque de Serralves, 2016a). Em 

média, esta árvore vive entre 100 a 200 anos contudo, existem exemplares milenários. 

A classificação taxonómica da nogueira é apresentada no quadro seguinte. 

 

Quadro 2 - Classificação taxonómica da nogueira (Payghamzadeh e Kazemitabar, 2011; Jardim Botânico da UTAD, 

2016b; Parque de Serralves, 2016a). 

Reino Plantae 

Super-divisão Spermatophyta 

Divisão Magnoliophyta 

Sub-divisão Magnoliophytina (Angiospermae) 

Classe Magnoliopsida  

Sub-classe Hamamelididae 

Ordem Fagales 

Família Juglandaceae 

Sub-família Juglandoideae 

Género Juglans 

Espécie (sinonímias) Juglans regia   

Nome comum nogueira, nogueira-comum, nogueira-europeia 
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Fig.3 - Juglans regia (Jardim Botânico da UTAD, 2016b; Iannamico, 2009). 

 

1.2.2. Distribuição geográfica e importância económica 

Durante a pré-história, a nogueira foi amplamente cultivada em todo o hemisfério 

norte. Atualmente, a sua distribuição no globo varia entre os 10° e 50° de latitude para 

norte (Fornari et al., 1999). A nogueira pode ser encontrada na maior parte da Europa, 

à exceção do norte da Europa (De Rigo et al., 2016), e em Portugal encontra-se 

dispersa um pouco por todo o país. Contudo, as principais regiões produtoras são 

Trás-os-Montes e o Alentejo (GPP, 2007b). 

Para além da exploração óbvia da noz para a alimentação e gastronomia por ser um 

fruto altamente nutritivo (Nash e Westpfal, 2005; Papoutsi; 2008; Martìnez, 2010; De 
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Rigo, 2016), os óleos extraídos deste fruto são usados como aromatizantes em 

alimentos, na produção de óleo alimentar, combustíveis, tintas, sabões e vernizes 

(Duke, 1983). Adicionalmente, são excelentes vermífugos (Parque de Serralves, 

2016a). A parte externa da noz é bastante rica em vitamina C, e a partir desta pode 

ser produzido um corante amarelo-acastanhado (Parque de Serralves, 2016a). Alguns 

extratos da casca do fruto e das folhas de nogueira são utilizados em todo o mundo na 

medicina tradicional para o tratamento de várias doenças (Amaral, 2004), incluindo 

infeções fúngicas e bacterianas (Noumi et al., 2010), devido à presença de um 

princípio ativo com propriedades antissepticas chamado juglona (Parque de Serralves, 

2016a) ou para aumentar o nível de insulina em pacientes diabéticos através do seu 

consumo em infusões (Tapsell et al., 2004; Parque de Serralves, 2016a). Estes 

extratos apresentam também propriedades repelentes de insetos e cicatrizantes de 

feridas. As cascas das nozes são igualmente aproveitadas para a extração de óleos 

usados na alimentação humana, como agentes antiderrapantes para pneus e na 

produção de carvão ativado (Duke, 1983).  

A madeira da nogueira é uma madeira de alta qualidade, dura, homogénea e fácil de 

trabalhar (Duke, 1983; Jardim Botânico da UTAD, 2016b; Parque de Serralves, 

2016a). Para além disso, é resistente à intempérie e a ataques fúngicos, mas não a 

insetos (Jardim Botânico da UTAD, 2016b). Por estes motivos, é amplamente utilizada 

em revestimentos, laminados, pavimentação e como madeira maciça em marcenaria 

de luxo, tornearia e coronhas de armas de fogo. Adicionalmente, estas árvores 

apresentam um grande valor ornamental (Duke, 1983). 

 

1.2.3. Exigências edafoclimáticas e principais pragas e doenças 

A nogueira é uma cultura bem adaptada a climas temperados (Yari et al., 2014a), mas 

bastante exigente relativamente às condições de cultura. Apesar de suportar e 

requerer frios intensos no inverno, é sensível às geadas primaveris tardias 

necessitando de um período vegetativo minimamente prolongado e quente. Se estas 

condições não forem satisfeitas o desenvolvimento vegetativo e a produção de órgãos 

florais são fortemente comprometidos (Clark et al., 2008).  

Normalmente, a nogueira floresce entre os meses de abril e maio e os frutos 

amadurecem em outubro. Para a Península Ibérica em geral, a nogueira é 

considerada uma espécie de meia-luz (Jardim Botânico da UTAD, 2016b) pois requer 

proteção lateral do sol e de ventos fortes, pelo menos, durante os primeiros anos de 

vida.  
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A nogueira apresenta preferência por solos profundos com um mínimo de 60 cm, 

férteis, permeáveis, arejados, neutros ou ligeiramente ácidos (pH entre 6 e 7.5) e com 

algum teor em calcário (Mohni, 2009; Jardim Botânico da UTAD, 2016b). 

Adicionalmente, o solo deve apresentar alguma vegetação, fonte de húmus, pois a 

nogueira é uma cultura bastante exigente em termos de sais minerais (Jardim 

Botânico da UTAD, 2016b).  

A nogueira é sensível a alguns fungos, bactérias, vírus e pragas. Os principais agentes 

fúngicos causadores de doenças na nogueira são Armillaria mellea ou podridão 

radicular, Phytophthora cinamomii, Phytophthora cambivora, Gnomonia leptostyla ou 

antracnose, Brennaria rubrifaciens ou cancro da casca profunda, Brennaria nigrifluens 

ou cancro da casca rasa e Hendersonula Toruloidea (Ferreira et al., 2012; UC Davis, 

2016).  

A bacteriose, provocada pela bactéria Xanthomonas juglandis, é uma das principais 

doenças bacterianas desta árvore de fruto. Esta doença afeta principalmente os 

gomos ativos, os ramos jovens, as folhas, as flores e os frutos. A bacteriose surge, 

normalmente, em todos os pomares de nogueiras e pode afetar todas as variedades 

(Ferreira et al., 2012). Os sintomas mais graves, que podem culminar com a morte da 

árvore, verificam-se nas variedades de floração precoce (Hemery et al., 2010). Outra 

das principais doenças bacterianas da nogueira é o crown gall causada pela bactéria 

Agrobacterium tumefaciens. O crown gall manifesta-se por grandes crescimentos 

irregulares na base da árvore e a consequente redução do transporte de água e 

nutrientes através dos tecidos condutores (UC Davis, 2016).  

A principal doença viral que afeta a nogueira é a doença da Linha Preta (do inglês 

blackline), causada pelo vírus CLVR (do inglês Cherry leaf roll virus) (McGranhan, 

2007; UC Davis, 2016). Este vírus penetra através do pólen na flor feminina e move-se 

na planta por translocação, formando uma área de tecido necrótico conhecido como 

"linha preta" ou "blackline” que impede o transporte de nutrientes através dos tecidos 

condutores (Iannamico, 2009). Esta doença surge em quase todas as zonas frutícolas 

do mundo. Nas espécies tolerantes, como Juglans regia, leva à redução do 

rendimento das plantas, enquanto que nas espécies hipersensíveis, como são as 

restantes espécies do género Juglans, pode ser letal (Iannamico, 2009).  

Finalmente, as principais pragas que afetam a nogueira são os nemátodes 

Pratylenchus vulnus, Mesocriconema xenoplax e do género Meliodogyne, as lagartas 

Cydia pomonella ou bichado e Schizura concinna, a mosca Rhagoletis completa, a 

minhoca Amyelois transitella, os pulgões Chromaphis juglandicola e Callaphis 

juglandis e o ácaro Panonychus ulmi ou aranhiço vermelho (McGranhan, 2007; 

Ferreira et al., 2012; UC Davis, 2016).  
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1.2.4. Cultura do nogal 

O nogal, uma das culturas tradicionais portuguesa, encontra-se distribuída por todo o 

território continental português. Contudo, as principais regiões produtoras são Trás-os-

Montes e o Alentejo (GPP, 2007b). Na região transmontana, as árvores são 

exploradas em regime florestal para a produção mista de fruto e madeira, enquanto 

que no Alentejo, as plantações se destinam essencialmente à produção de fruto, 

surgindo em pomares modernos com uma forte componente de mecanização (GPP, 

2007b; OMAIAA, 2011b; INE, 2016). No nosso país, as variedades de nogueira mais 

importantes são as americanas (Hartley, Serr, Amigo e Chandler), as portuguesas 

(Rego e Arco) e as francesas (Franquett e Lara) (GPP, 2007b; OMAIAA, 2011a). 

Em 2015, existiam em Portugal 3287 hectares de nogais, mais 341 hectares que em 

2014. Apesar do aumento da área de cultura, a produção nacional de noz em 2015 foi 

de 4062 toneladas, menos 70 toneladas que no ano anterior. Relativamente à 

produção nacional de árvores de fruto, em 2015 produziram-se 2.481645 árvores de 

fruto, menos 18310 que no ano anterior. Apesar deste decréscimo na produção 

nacional de árvores de fruto, em 2015 produziram-se 17662 nogueiras, mais 1749 que 

em 2014 (INE, 2016). 

A nível mundial, a produção de noz encontra-se distribuída essencialmente por três 

continentes: a Ásia (52%), a Europa (23%) e a América (23%). A China lidera a 

produção, tendo sido responsável em 2013 por 49,2% da noz produzida em todo o 

mundo (FAOSTAT, 2015). 

Nos últimos anos tem-se vindo a verificar uma tendência mundial de aumento da 

cultura do nogal (FAOSTAT, 2015), o que demonstra o grande interesse dos países 

nesta cultura. Em 2012, 15% da produção mundial de frutos secos correspondia à noz 

(INE, 2013). Em Portugal, como já havia sido referido anteriormente, o CNCFS e os 

seus associados, desenvolvem esforços para dinamizar toda a fileira dos frutos secos, 

onde se inclui a cultura do nogal. 

Atualmente, os maiores países exportadores de noz são os EUA, a França, a China, o 

México e o Chile e os maiores países importadores são a China, a Turquia, a Itália, o 

México e a Espanha (FAOSTAT, 2015). 

Relativamente à balança comercial portuguesa, em 2015, Portugal importou cerca de 

2020 toneladas de noz, correspondentes a 12704000€ e exportou apenas 173 

toneladas, correspondentes a 967000€. O principal mercado para a noz portuguesa é 

a Espanha e os PALOP sobretudo, Angola e Cabo Verde e os maiores fornecedores 

do mercado nacional são a França, o Chile e a Espanha (GPP, 2007b). 
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Pela importância económica destas espécies no nosso país, não é aceitável que a 

balança comercial portuguesa para estes dois frutos secos seja tão deficitária. De 

forma a contrariar esta situação, é necessário que haja um aumento da área cultivada, 

utilizando modos de produção semi-intensivo e intensivo, sistemas de regadio mais 

eficientes e plantas altamente produtivas, passando esta última, entre outros 

requisitos, pela utilização de material vegetal selecionado, quer ao nível dos porta-

enxertos como das variedades produtoras.  

1.3. Os porta-enxertos 

As plantas de espécies fruteiras são vulgarmente constituídas por dois genótipos, 

pertencendo o sistema radicular e uma pequena parte do tronco ao porta-enxertos e a 

restante parte aérea à variedade enxertada, o garfo. Esta associação é indispensável 

para a propagação vegetativa (enxertia) da maioria das variedades fruteiras, em 

consequência da natureza heterozigótica destas espécies (Ramos das Neves, 1997). 

Devido à grande dificuldade de propagação da nogueira e amendoeira por estacaria, 

em consequência do fraco enraizamento e da elevada mortalidade durante a 

aclimatização (Hartmann et al., 2010; Payghamzadeh e Kazemitabar, 2010) tanto das 

variedades como dos porta-enxertos, a maioria dos pomares destas culturas é ainda 

hoje instalada com recurso a porta-enxertos de origem seminal, sobre os quais, ainda 

no viveiro ou já no local definitivo, é efetuada a enxertia. As funções mais importantes 

dos porta-enxertos são a absorção de água e nutrientes, a síntese de hormonas, o 

armazenamento de reservas e o suporte da variedade enxertada (Iannamico, 2009). 

A utilização de porta-enxertos na produção frutícola apresenta inúmeras vantagens, 

nomeadamente a possibilidade de cultura da variedade enxertada em solos para os 

quais o seu sistema radicular não está adaptado, designadamente solos com 

problemas de alcalinidade, acidez, salinidade, secura ou presença de agentes 

patogénicos como fungos, bactérias, vírus e pragas; a possibilidade de regular o vigor 

da variedade enxertada; a entrada em frutificação pela variedade mais precocemente; 

o melhoramento de características qualitativas da variedade como o calibre e a 

coloração dos frutos, o teor em açúcares, a época de maturação, etc. e de 

características do seu sistema aéreo como o tipo de ramificação e de frutificação que 

afetam a condução do pomar (poda, colheita e outras operações de cultivo); e 

finalmente, a possibilidade de contornar fenómenos como a saturação dos solos que 

impede, por vezes, a replantação de uma espécie repetidamente no mesmo solo 

(Ramos das Neves, 1997). 

Contudo, a enxertia apresenta também alguns inconvenientes dada a influência do 

porta-enxertos na expressão de numerosas características da variedade enxertada. 
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Uma das principais dificuldades inerente à utilização de porta-enxertos é a 

possibilidade de existência de incompatibilidade, viral ou genética, deste com a 

variedade enxertada (Ramos das Neves, 1997). No primeiro caso, a situação é 

facilmente ultrapassada através da utilização de material isento de vírus, contudo, a 

incompatibilidade genética é impossível de contornar (Ramos das Neves, 1997). Outro 

dos problemas associado à utilização de porta-enxertos é a indução, por vezes, de um 

vigor excessivo na variedade enxertada que resulta no atraso da maturação ou na falta 

de coloração dos frutos. Como a interação entre o porta-enxertos e a variedade 

enxertada é muito importante, a escolha do porta-enxertos deve ser feita em função 

das condições edafoclimáticas e da variedade em questão, de modo a garantir o 

sucesso no estabelecimento de um pomar (Iannamico, 2009).  

Os porta-enxertos obtidos por via seminal apresentam uma grande variabilidade 

genética devido à segregação cromossómica e levam consequentemente, ao 

estabelecimento de pomares heterogéneos, tornando difícil a uniformização das 

práticas culturais como a colheita, a poda e os tratamentos fitossanitários. Assim 

sendo, a obtenção de variedades autoenraizadas ou de porta-enxertos clonais 

constitui um aspeto de extrema importância (Carlos, 2014).  

Cada vez mais, a cultura in vitro é vista como uma alternativa viável às técnicas 

clássicas de propagação de plantas (Rom, 1987). A propagação in vitro possibilita a 

obtenção de variedades autoenraizadas (Carlos, 2014) que podem ser utilizadas como 

porta-enxertos em solos com boas condições de cultura, evitando os fenómenos de 

incompatibilidade que por vezes existem entre a variedade e o porta-enxertos ou de 

outros possíveis efeitos negativos induzidos pelo porta-enxertos na variedade. 

Contudo, a utilização de variedades autoenraizadas é limitada a condições específicas 

dos solos, quer de natureza físico-química quer biológica, favoráveis ao 

desenvolvimento do sistema radicular da variedade. Para além disso, o número de 

variedades passíveis de multiplicar por esta via representa apenas uma pequena 

fração das variedades utilizadas na fruticultura (Ramos das Neves, 1997). 

Adicionalmente, a propagação in vitro possibilita a obtenção de porta-enxertos clonais 

eliminando assim, a utilização de porta-enxertos de origem seminal e de todas as 

desvantagens associadas à heterogeneidade das plantas no pomar (Carlos, 2014). 

Contudo, existem algumas desvantagens no uso de porta-enxertos clonais como a 

erosão genética nos pomares e a necessária otimização dos processos de 

propagação in vitro, cultura em viveiro e enxertia com as variedades de interesse, de 

forma a produzir produtos comercialmente viáveis (Iannamico, 2009; DeBuse et al., 

2010 e 2011). 
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Adicionalmente, é possível fazer a utilização direta de porta-enxertos de outras 

espécies, assim como de híbridos interespecíficos (Ramos das Neves, 1997).  

 

1.3.1. Porta-enxertos da amendoeira 

Os principais porta-enxertos usados na cultura da amendoeira, Prunus dulcis, incluem 

os francos que correspondem às diferentes variedades de amendoeira, algumas 

variedades de pessegueiro (Prunus persica) e de ameixeira (Prunus cerasifera) e os 

híbridos interespecíficos entre o pessegueiro e a amendoeira (Prunus persica x Prunus 

dulcis) (Ramos das Neves, 1997). 

Os francos de amendoeira, muito utilizados nas regiões mediterrânicas no cultivo de 

sequeiro, apresentam uma notável resistência a solos com défice hídrico e alto teor 

em calcário (clorose férrica), contudo, exibem grande sensibilidade a vários agentes 

patogénicos do solo como a Phythophtora e o Agrobacterium tumefaciens e à asfixia 

radicular. Como a amendoeira é uma espécie muito sensível à transplantação, estes 

porta-enxertos devem ser usados em solos com condições ótimas para o seu cultivo. 

Os francos de amendoeira são ainda hoje maioritariamente propagados por via 

seminal, levando a uma grande heterogeneidade das plantas no pomar (Ramos das 

Neves, 1997). 

O pessegueiro é o porta-enxertos tradicionalmente utilizado na cultura de regadio, 

formando combinações com a amendoeira bastante vigorosas e uniformes no pomar. 

A principal vantagem do pessegueiro é a menor sensibilidade a agentes patogénicos 

do solo e à asfixia radicular, contudo, tanto o pessegueiro como a ameixeira 

apresentam uma grande sensibilidade a solos com défice hídrico e alto teor em 

calcário (clorose férrica). Para além disso, a longevidade das plantas no pomar é mais 

reduzida comparativamente a quando se usam os francos como porta-enxertos. A 

produção destes porta-enxertos é também ainda hoje maioritariamente feita por via 

seminal (Ramos das Neves, 1997).  

Os híbridos entre o pessegueiro e a amendoeira (Prunus persica x Prunus dulcis) são 

os porta-enxertos que melhor satisfazem as necessidades de produção da amendoeira 

(Ramos das Neves, 1997). De um modo geral, estes porta-enxertos apresentam um 

excelente vigor, aptidão para a propagação vegetativa, resistência a vários agentes 

patogénicos do solo como os nemátodes do género Meloidogyne, resistência a solos 

com défice hídrico e alto teor em calcário (clorose férrica) e à asfixia radicular (Ramos 

das Neves, 1997). Estes híbridos podem ser propagados por via seminal, o que 

permite uma produção muito económica, contudo, cada vez mais é feita a sua 

propagação vegetativa de forma a garantir a homogeneidade das plantas no pomar 
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(Ramos das Neves, 1997). Um destes híbridos foi obtido através da polinização da 

variedade de amendoeira Titan com a variedade de pessegueiro Nemaguard (Jones, 

1969). Em cultura regada e solos muito férteis, o pessegueiro pode ser preferível aos 

híbridos entre o pessegueiro e a amendoeira, devido ao excessivo vigor induzido 

nestas condições por estes porta-enxertos nas variedades enxertadas (Ramos das 

Neves, 1997). 

 

1.3.1.1. O porta-enxertos GF677 

O porta-enxertos GF677, também conhecido como Paramount, é um híbrido natural 

entre o pessegueiro (Prunus persica) e a amendoeira (Prunus dulcis) 

(Sharifmoghaddam et al., 2011). Este porta-enxertos híbrido é muito vigoroso (Loreti et 

al., 1985; Maragoni et al., 1985), resistente ao défice hídrico (Rom, 1987; Monticelli et 

al., 2000) e a solos calcários (clorose férrica) (Kester, 1970, Fasolo et al., 1987; El 

Ghardi e Jraidi, 1994; Monticelli et al., 2000; Hartmann et al., 2010; Sharifmoghaddam 

et al., 2011) e pouco fertéis (Charrera et al., 1998; Monticelli et al., 2000). Para além 

disso, apresenta alguma tolerância à asfixia radicular e à Phytophtora cactorum (Rom, 

1987; Ramos das Neves, 1997). Contudo, é sensível à Armillaria e ao Agrobacterium 

tumefaciens (Rufato et al., s.d.).  

O porta-enxertos GF677 foi produzido em França por Bernhard no ano de 1940 

(Stylianides et al., 1988) e selecionado em 1950 pelo seu vigor e tolerância da parte 

aérea às doenças criptogâmicas (Ramos das Neves, 1997). Atualmente, é usado em 

todo o mundo como porta-enxertos tanto para o pessegueiro como para a amendoeira, 

bem como para a ameixeira e algumas variedades de damasqueiro, pois é compatível 

com a maioria das variedades destas espécies (Kester, 1970; Fasolo et al., 1987; 

Grassely, 1987; Antonopoulou et al., 2004; Alanagh et al., 2010; Hartmann et al., 

2010). As variedades enxertadas em GF677 apresentam-se mais vigorosas e 

produtivas (Maragoni et al., 1985; Minguzzi, 1989). Atualmente, este porta-enxertos é 

propagado vegetativamente por estacaria e através das técnicas de cultura in vitro 

(Rom, 1987; Dimassi e Economou, 1995; Ramos das Neves, 1997). 

 

1.3.2. Porta-enxertos da nogueira 

Os principais porta-enxertos usados na cultura da nogueira-comum, Juglans regia, 

incluem os francos que correspondem às diferentes variedades de nogueira, as 

nogueiras negras americanas, principalmente Juglans hindsii e Juglans nigra, e os 

híbridos interespecíficos entre a nogueira-comum e a nogueira negra do norte da 
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Califórnia (Juglans regia x Juglans hindssi), conhecidos como híbridos Paradox 

(Iannamico, 2009; DeBuse et al., 2010 e 2011; Carlos, 2014)  

A nogueira-comum, Juglans regia, constitui um porta-enxertos bastante rústico e de 

excelente comportamento na maioria das condições de cultura. Relativamente aos 

restantes porta-enxertos, tolera melhor o défice hídrico e os solos calcários (clorose 

férrica), contudo, é sensível à asfixia radicular e à Phytophthora. Para além disso, é o 

único porta-enxertos resistente à doença da “Linha Preta” causada pelo vírus CLVR 

(Iannamico, 2009; UC Davis, 2016). O grande vigor e compatibilidade de J. regia, 

torna-a adequada como porta-enxertos das variedades de nogueira menos produtivas 

(Iannamico, 2009; UC Davis, 2016). Atualmente, a maioria das variedades de nogueira 

são ainda enxertadas em J. regia obtida por via seminal (Hartmann et al., 2010; 

Carlos, 2014).  

A nogueira negra do norte da Califórnia, Juglans hindssi, é um porta-enxertos também 

vigoroso e o menos sensível ao Agrobacterium tumefaciens (Hasey et al., 2015; UC 

Davis, 2016), contudo, é sensível ao défice hídrico, a solos calcários (clorose férrica) e 

muito sensível ao vírus CLVR e à Phytophthora (Iannamico, 2009). Apesar disso, em 

solos ligeiramente salinos, húmidos e pouco compactos, J. hindssi apresenta um 

melhor comportamento comparativamente a J. regia (Iannamico, 2009). Este porta-

enxertos foi bastante difundido por todo o mundo, contudo, está a ser gradualmente 

substituído por J. regia e pelos híbridos Paradox (Iannamico, 2009; UC Davis, 2016).  

A nogueira negra do leste dos EUA, Juglans nigra, começou a ser utilizada como 

porta-enxertos em França nos anos 70, no entanto, este porta-enxertos apresenta um 

baixo vigor, longevidade e é sensível ao défice hídrico, a solos calcários (clorose 

férrica) e ao vírus CLRV (Iannamico, 2009; UC Davis, 2016), o que levou à decadência 

do seu uso. Na realidade, J. nigra é o porta-enxertos de nogueira menos vigoroso, 

pelo que é apenas recomendado o seu uso com variedades muito vigorosas e 

produtivas, de forma a levar à diminuição do seu vigor e ao aumento da sua 

precocidade.  

Finalmente, a partir da década de 50 do século XX, alguns híbridos naturais entre a 

nogueira-comum (J. regia) e a nogueira negra do norte da Califórnia (J. hindssi) 

passaram a ser os porta-enxertos mais utilizados (Carlos, 2014). De um modo geral, 

caracterizam-se por serem extremamente vigorosos (Iannamico, 2009).  
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Quadro 3 - Comparação entre porta-enxertos de nogueira relativamente a fatores edafoclimáticos, pragas e doenças 

(Adaptado de Iannamico, 2009; Hasey et al., 2015). 

 J. regia J. hindsii J. nigra Paradox 

Vigor Alto Médio Baixo Muito alto 

Precocidade Média Média Alta Média 

Salinidade -- - - -- 

Asfixia radicular -- - - + 

Défice hídrico + - -- + 

Clorose férrica + - - + 

Nemátodes (2) -- - - -- 

CLVR ++ (1) --- --- --- 

Phytophthora -- -- + - 

Agrobacterium - - + -- 

Armillaria - Variável - Variável 

Legenda: 1) Embora tolerante, apresenta redução do vigor e/ou produtividade; 2) Sensibilidade geral, variável para 

nemátodes específicos; ++ Tolerante (assintomático); + Medianamente tolerante; - Algo sensível; -- Sensível e --- 

Hipersensível. 

 

1.3.2.1. Os híbridos Paradox  

Os híbridos naturais entre a nogueira-comum (J. regia) e a nogueira negra do norte da 

Califórnia (J. hindssi) são comumente conhecidos como híbridos Paradox (Iannamico, 

2009; DeBuse et al., 2010 e 2011; Carlos, 2014). Foram descobertos em 1914 por 

Luther Burbank e são atualmente os porta-enxertos mais utilizados para a nogueira 

destinada à produção de fruto. Estes híbridos foram os primeiros a serem 

considerados do tipo Paradox, contudo, atualmente o conceito foi alargado e o termo 

Paradox aplica-se a qualquer planta híbrida resultante do cruzamento natural ou 

controlado entre a nogueira-comum (J. regia) e as nogueiras negras americanas (J. 

hindsii, J. nigra, J. major, J. microcarpa, J. californica, J. australis, J. mollis, J. 

neotropica, J. olanchana, J. guatemalensis). 

A seleção de híbridos entre J. regia e J. hindsii conduziu à obtenção de três indivíduos 

designados por Vlach, VX211 e RX1, os dois últimos com patente que protege os 

direitos de obtentor (McGranhan, 2007). Como são plantas de reprodução do tipo 

alogâmica (polinização aberta) apresentam uma elevada variabilidade genética 

quando obtidas por via seminal, conduzindo à heterogeneidade do pomar (DeBuse et 

al., 2010 e 2011). Por esse motivo, atualmente estes porta-enxertos são cada vez 

mais propagados vegetativamente recorrendo à técnica de cultura in vitro (Iannamico, 

2009; DeBuse et al., 2010 e 2011; Carlos, 2014).  
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Vlach é o híbrido Paradox mais divulgado em todo o mundo, foi o primeiro a ser 

propagado in vitro e apresenta mais de 10 anos de avaliação do seu comportamento 

em pomares. Para além disso, é vigoroso, sensível a nemátodes e apresenta baixa 

resistência à Phytophthora e ao Agrobacterium tumefaciens. VX211 é muito vigoroso, 

resistente a nemátodes, moderadamente resistente à Phytophthora citricola e 

apresenta baixa resistência à Phytophthora Cinnamomi e ao Agrobacterium 

tumefaciens. Por fim, RX1 é menos vigoroso que VX211 e Vlach, é sensível a 

nemátodes, moderadamente a altamente resistente à Phytophthora citricola, muito 

resistente à Phytophthora Cinnamomi e moderadamente resistente ao Agrobacterium 

tumefaciens (Iannamico, 2009; Hasey et al., 2015; Simpósio Nacional de Frutos 

Secos, 2016; Peixe et al., 2016; UC Davis, 2016).  

De um modo geral, os porta-enxertos Paradox são mais vigorosos e resistentes à 

Phytophthora comparativamente a J. regia e a J. hindsii, contudo, apresentam uma 

maior sensibilidade ao Agrobacterium tumefaciens e ao vírus CLVR que provoca a 

doença da “Linha Preta” (Iannamico, 2009; Hasey et al., 2015; Simpósio Nacional de 

Frutos Secos, 2016; UC Davis, 2016). Adicionalmente, possuem um forte sistema 

radicular que permite que se adaptem facilmente a diferentes tipos de solo, à exceção 

dos solos asfixiantes. Para além disso, apresentam uma boa compatibilidade com as 

diferentes variedades de J. regia conferindo-lhes normalmente, um maior vigor, 

produtividade e precocidade (Iannamico, 2009). 

As inúmeras vantagens apresentadas pelos porta-enxertos de amendoeira e nogueira, 

GF677 e Vlach, respetivamente, fizeram com que nos últimos anos se verificasse um 

aumento substancial na procura do mercado. A propagação in vitro destes porta-

enxertos constitui o melhor método para a obtenção de um maior número de plantas 

com qualidade genética e fitossanitária. Apesar de serem já reproduzidos in vitro, 

existem ainda algumas limitações como os elevados custos de produção e a 

dificuldade em obter um elevado número de plantas. A crescente procura do mercado 

justificou assim a necessidade da Deifil em implementar, desenvolver e otimizar 

protocolos de produção in vitro para ambos os porta-enxertos. 

 

1.4. A cultura in vitro 

O conceito de totipotência celular surgiu pela primeira vez nos anos de 1838-1839 na 

Teoria Celular proposta por Schleiden e Schwann (Vasil et al., 1979). A totipotência 

celular caracteriza-se pela capacidade de uma célula vegetal viva em reproduzir por 

completo a planta-mãe (organismo multicelular) de onde foi obtida, por um processo 

mitótico e de diferenciação regenerativa (Dodds e Roberts, 1986). Este processo 
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completo de regeneração depende do fornecimento externo de um meio de cultura 

nutritivo e de condições ambientais apropriadas. O potencial das células ou tecidos 

vegetais em formar todos os tipos de células e regenerar uma planta completa, 

constitui o princípio básico da cultura in vitro de células, tecidos e órgãos vegetais.  

A cultura in vitro consiste na cultura de pequenas secções de tecidos ou órgãos 

vegetais (explantes) em condições de assepsia, num meio de cultura nutritivo de 

composição definida e sob condições ambientais controladas (Altman, 2000; Kumar e 

Reddy, 2011; Payghamzadeh e Kazemitabar, 2011). As primeiras tentativas de 

culturas in vitro de monocotiledóneas e brassicáceas ocorreram no início do século 

XX, partindo de explantes como embriões, partes de plantas e tecido caloso (ou 

callus). Nos anos 30, foi identificado o primeiro regulador de crescimento, a auxina IAA 

(ácido 3-indolil-acético), e a partir da segunda metade do século XX houve um 

considerável desenvolvimento desta técnica, do espetro em termos de espécies 

vegetais e do tipo de órgãos usados como explantes (Dodds e Roberts, 1986). 

A cultura in vitro de tecidos vegetais é amplamente utilizada como uma importante 

ferramenta em diversas áreas científicas como Fisiologia do Desenvolvimento, 

Bioquímica, Citologia, Histologia, Genética, Fitopatologia, Melhoramento de Plantas, 

Citogenética, entre outras, tendo ainda um grande potencial na área da Biotecnologia 

Vegetal. Nos últimos anos, esta técnica tem vindo a tornar-se numa ferramenta cada 

vez mais importante, tanto para aplicações científicas como comerciais (Fiorino e 

Loreti, 1987; Kumar e Reddy, 2011; Payghamzadeh e Kazemitabar, 2011). 

A cultura in vitro apresenta inúmeras vantagens em relação aos métodos de 

propagação convencionais das plantas. As principais vantagens da propagação in vitro 

são a facilidade e rapidez de obtenção de material vegetal previamente selecionado, a 

grande quantidade de material vegetal que é possível produzir in vitro, a manutenção 

do genótipo (uniformidade) e da qualidade fitossanitária (assepsia) do material vegetal, 

o reduzido espaço de tempo e espaço físico requeridos e a eliminação do efeito de 

sazonalidade já que as condições físicas e nutritivas são rigorosamente controladas 

(Pierik, 1997; Brito el al., 2007; Payghamzadeh e Kazemitabar, 2011). A principal 

desvantagem desta técnica prende-se com os elevados custos iniciais. 

À propagação in vitro de plantas de genótipos selecionados, utilizando a técnica de 

cultura in vitro de tecidos vegetais, dá-se o nome de micropropagação. A 

micropropagação de plantas é uma técnica utilizada industrialmente para a produção 

de plantas em grande escala. Esta técnica é também designada habitualmente por 

clonagem de plantas, pois permite a produção de milhares de plantas (clones) a partir 

da cultura in vitro de células ou tecidos obtidos de uma planta-mãe selecionada 

(Carlos, 2014).  
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1.4.1. Métodos de regeneração clonal in vitro  

De acordo com o tipo de explante inicial e a composição do meio de cultura utilizado 

na propagação in vitro podem ocorrer três processos distintos de regeneração clonal: 

a rebentação adventícia ou organogénese (formação de rebentos e/ou raízes 

adventícias), a embriogénese somática (formação de embriões somáticos) e a 

rebentação axilar (formação de rebentos axilares) (Carlos, 2014). 

A rebentação axilar, ou seja, a formação de rebentos axilares, ocorre através da 

cultura e indução in vitro de meristemas apicais e/ou axilares (Iliev et al., 2010; 

Hartmann et al., 2010). A estimulação do desenvolvimento de gomos meristemáticos 

pré-existentes no explante inicial é feita através da sua inoculação em meio de cultura 

nutritivo adequado à proliferação de rebentos. 

Os meristemas são grupos de células desdiferenciadas formados durante a 

embriogénese da planta (Hay e Tsiantis, 2005). Estas células têm a capacidade de se 

dividirem continuamente em novas células que se diferenciam em tecidos e órgãos, 

produzindo a estrutura básica de uma planta (Castellano e Sablowski, 2005). A 

principal vantagem no uso destas células é a elevada probabilidade de ausência de 

organismos patogénicos, apesar de estes poderem estar presentes na planta-mãe 

(Iliev et al., 2010). Atualmente, este é o método de micropropagação mais 

frequentemente usado na produção comercial de plantas em grande escala (Iliev et al., 

2010) e em espécies onde as técnicas de propagação in vitro estão a dar os primeiros 

passos (Carlos, 2014).  

A organogénese, ou seja, a formação de rebentos e/ou raízes adventícias, ocorre 

através da cultura e indução in vitro de estruturas diferenciadas da planta como folhas, 

caules ou raízes (Quisen e Angelo, 2008). Neste caso, a organogénese diz-se direta 

(Iliev et al., 2010). Caso se verifique a formação intermédia de callus, a organogénese 

diz-se indireta (Monteiro, 2007; Iliev et al., 2010; Payghamzadeh e Kazemitabar, 2011; 

Carlos, 2014). A principal desvantagem da organogénese é a possibilidade de 

ocorrência de variação somaclonal. 

A embriogénese somática consiste no desenvolvimento a partir de células somáticas 

vegetais, de estruturas que posteriormente sofrem histodiferenciação, dando origem a 

embriões somáticos similares aos embriões zigóticos, apesar de não resultarem de 

uma fusão gamética (Iliev et al., 2010). Para isso, é necessário que ocorra nestas 

células a transição da expressão génica somática pela expressão génica 

embriogénica. Assim, na presença de sinais indutores da embriogénese no meio de 

cultura, ocorrem várias divisões celulares formando-se callus, a partir do qual se 

podem diferenciar os embriões somáticos. Estas células somáticas denominam-se por 
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células embriogénicas induzidas ou células embriogenicamente determinadas após 

indução. Neste caso, a embriogénese somática diz-se indireta pois envolve a 

formação intermédia de callus (Monteiro, 2007; Payghamzadeh e Kazemitabar, 2011; 

Carlos, 2014;). A expressão do programa genético embriogénico está fortemente 

relacionada com sinais indutores, normalmente auxinas (ex. 2,4-D e ANA) ou fatores 

de stress, que conduzem a alterações na estrutura da cromatina, à ativação da 

transcrição e à indução de divisões celulares (Trigiano e Gray, 2005).  

Quando a cultura e indução in vitro é feita a partir de células provenientes de um 

embrião zigótico e portanto, que expressam o programa embriogénico (células pré-

embriogenicamente determinadas) é suficiente um estímulo para que ocorra a 

diferenciação de embriões somáticos. Neste caso, a embriogénese somática diz-se 

direta (Payghamzadeh e Kazemitabar, 2011).  

 

1.4.2. Principais dificuldades da cultura in vitro 

Durante o processo de cultura in vitro podem surgir inúmeras dificuldades. Uma das 

principais dificuldades é a manutenção da assepsia, isto é, o evitar do 

desenvolvimento de infeções fúngicas e bacterianas no material vegetal (Quisen e 

Angelo, 2008). Este aspecto é extremamente importante, uma vez que o principal 

objetivo da cultura in vitro é não só produzir plantas de qualidade genética mas 

também fitossanitária. Nesse sentido, previamente ao estabelecimento do material 

vegetal in vitro é feita a desinfeção química dos explantes. Posteriormente, o seu 

estabelecimento in vitro é realizado numa câmara de fluxo laminar que assegura 

igualmente um ambiente assético. Para além disso, antes da manipulação do material 

vegetal é feita a desinfeção das mãos do operador, da bancada de trabalho e das 

pinças e bisturis. Os próprios meios e recipientes de cultura utilizados são previamente 

esterilizados. Todos estes procedimentos contribuem para a criação de um ambiente 

assético (Quisen e Angelo, 2008). 

Outro dos principais problemas que pode ocorrer durante a cultura in vitro consiste na 

exsudação por parte dos explantes colocados em meio de cultura, através da sua 

zona de corte, de compostos químicos como fenóis e pigmentos (George, 1996). Esta 

situação pode conduzir à oxidação dos tecidos vegetais e do meio de cultura, estando 

muitas vezes associada com uma fraca taxa de estabelecimento da cultura e a sua 

reduzida capacidade de regeneração (taxa de multiplicação). A minimização dos 

danos provocados nos explantes aquando do seu isolamento da planta-mãe, a sua 

desinfeção e frequente subcultura para meio de cultura novo com a excisão dos 

tecidos oxidados, bem como a adição ao meio de cultura de agentes quelantes como o 
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carvão ativado e/ou agentes antioxidantes como o ácido ascórbico, ácido cítrico, etc. 

são estratégias que podem ajudar a previnir os sintomas de oxidação (George, 1996; 

Quisen e Angelo, 2008).  

Outra das principais dificuldades durante a cultura in vitro é a ocorrência de 

hiperhidricidade dos tecidos (ou vitrificação), detetada pela aparência translúcida e 

quebradiça das estruturas vegetais (Castellano e Sablowski, 2005; Quisen e Angelo, 

2008). A vitrificação consiste numa manifestação fisiológica causada pela excessiva 

absorção de água pelos tecidos vegetais e que pode ser desencadeada por diversos 

fatores como a elevada concentração de citocininas no meio de cultura, a baixa 

concentração do agente gelificante no meio de cultura ou a elevada condensação de 

água nos recipientes de cultura por estarem demasiado fechados (Quisen e Angelo, 

2008). 

Finalmente, a variação somaclonal é outro dos principais problemas que pode ocorrer 

durante a regeneração in vitro, principalmente na forma de rearranjos cromossómicos 

(Jain, 2001). A variação somaclonal é mais comum em plantas regeneradas a partir de 

callus, pois o processo de regeneração envolve um maior número de divisões 

celulares e portanto, apresenta uma maior probabilidade de ocorrência de rearranjos 

cromossómicos. Esta variação pode ser genotípica ou fenotípica, e neste último caso 

pode ter uma origem genética ou epigenética. A identidade clonal do material 

propagado vegetativamente pode ser confirmada através de análises citológicas, 

bioquímicas e moleculares. 

 

1.4.3. Fatores que condicionam o sucesso da cultura in vitro 

O sucesso geral do processo de cultura in vitro depende de uma série de fatores como 

o genótipo da planta (Scaltsoyiannes et al., 1997; Kumar e Reddy, 2011; Carlos 2014; 

Nezami et al., 2014), o tipo de explante inicial (Kumar e Reddy, 2011; Carlos, 2014; 

Nezami et al., 2014), a estação do ano (Augé et al., 1989; Yari et al., 2014b), a 

composição do meio de cultura (Payghamzadeh e Kazemitabar, 2011; Yari et al., 

2014a; Nezami et al., 2014) e as condições ambientais fornecidas (Read e Preece, 

2003; Kumar e Reddy, 2011; Nezami et al., 2014).  

 

1.4.3.1. Genótipo da planta 

O genótipo da planta-mãe desempenha um papel fundamental no sucesso da cultura 

in vitro, pois condiciona a capacidade de adaptação e resposta dos explantes em 

cultura, a sua taxa de multiplicação, a capacidade de enraizamento, assim como a 
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posterior facilidade de aclimatização (Scaltsoyiannes et al., 1997; Kumar e Reddy, 

2011; Carlos, 2014; Nezami et al., 2014). 

 

1.4.3.2. Tipo de explante 

A escolha do tipo de explante inicial é um aspeto de extrema importância para a 

otimização de qualquer protocolo de cultura in vitro (Kumar e Reddy, 2011; Carlos, 

2014; Nezami et al., 2014). O tipo de explante é influenciado por diversos fatores como 

o tipo de órgão, o tamanho do explante, a idade, o estado fisiológico e fitossanitário da 

planta-mãe, a estação do ano e a via de regeneração clonal pretendida. 

Os principais tipos de explantes usados na cultura in vitro são folhas, pecíolos, 

entrenós de caules, raízes, meristemas, cotilédones, hipocótilos, epicótilos, flores, 

bolbos, embriões zigóticos, callus e protoplastos (Kumar e Reddy, 2011). Os diversos 

tipos de explantes exibem diferentes comportamentos in vitro devido ao diferente nível 

de reguladores de crescimento endógenos. A folha é a parte da planta mais 

comumente utilizada para a regeneração in vitro devido à sua maior área superficial 

disponível (Kumar e Reddy, 2011).  

A idade, o estado fisiológico e fitossanitário da planta-mãe e consequentemente, do 

explante inicial são fatores de extrema importância no sucesso da cultura in vitro 

(Carlos, 2014). Os explantes mais próximos da condição juvenil e mais saudáveis 

respondem invariavelmente melhor do que os adultos e com contaminações. Deste 

modo, o rejuvenescimento prévio de árvores adultas por podas vigorosas que forcem a 

rebentação de gomos no cone juvenil da planta ou a enxertia em cascata são 

procedimentos frequentemente utilizados para o efeito (Peixe, comunicação pessoal, 

citado em Carlos, 2014). Os explantes retirados de plantas jovens obtidas por via 

seminal são os que melhor respondem in vitro, sendo por isso frequentemente 

utilizados durante as fases iniciais do desenvolvimento de protocolos de cultura in vitro 

(Carlos, 2014). Contudo, quando o objetivo é a propagação clonal de uma planta 

específica, em espécies alogâmicas a sua utilização está condicionada, pois estes 

apresentam um elevado grau de heterozigocidade e conduzem a populações de 

plantas heterogéneas. 

A origem do explante (in vitro ou ex vitro) é também um aspeto muito importante no 

sucesso da cultura in vitro pois influencia a sua capacidade de regeneração (Kumar e 

Reddy, 2011). De um modo geral, os explantes de origem in vitro apresentam um 

maior potencial para a organogénese comparativamente aos explantes de origem ex 

vitro. Esta diferença pode dever-se ao diferente nível de reguladores de crescimento 

endógenos.  
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Finalmente, nos processos de organogénese e de embriogénese somática são 

utilizados explantes sem células meristemáticas pré-formadas como por exemplo 

folhas e entrenós de caules, promovendo-se a desdiferenciação prévia a nível celular 

para a reaquisição do estado meristemático primário. Já nos processos de rebentação 

axilar, os novos rebentos originam-se a partir do desenvolvimento de pontos 

meristemáticos pré-existentes no explante inicial, sendo frequentemente utilizados 

como explantes fragmentos de caule com pelo menos um gomo axilar ou apical 

(segmentos nodais e apicais) (Payghamzadeh e Kazemitabar, 2011). 

 

1.4.3.3. Estação do ano 

A estação do ano é também um fator condicionante do sucesso da cultura in vitro, bem 

como da disponibilidade de material vegetal juvenil para o estabelecimento (Augé et 

al., 1989; Yari et al., 2014b). Normalmente, as estações mais frias e húmidas, outono e 

inverno, não são indicadas para fazer estabelecimentos in vitro devido às elevadas 

contaminações fúngicas do material vegetal nestas alturas. Adicionalmente, para 

contornar o problema da escassez de material vegetal juvenil, durante o outono e 

inverno é feita a indução da rebentação do material vegetal adulto mediante um 

tratamento de frio que se prolonga durante alguns meses até ao fim do inverno ou 

início da primavera. Nessa altura, é feita a sua rehidratação e aquecimento de forma a 

estimular a formação de novos rebentos (rebentos epicórmicos) que poderão ser 

usados em novos estabelecimentos in vitro. 

 

1.4.3.4. Composição do meio de cultura 

Uma das características que distingue as plantas de outros seres vivos é a autotrofia, 

ou seja, a capacidade de produzirem substâncias orgânicas a partir do CO2, da água e 

de nutrientes minerais na presença de luz, num processo denominado fotossíntese 

(Figura 4). 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.4 - A fotossíntese (Philips Horticulture LED Solutions, 2015). 
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Como as culturas in vitro consistem em culturas de porções de plantas (explantes), e 

os processos fotossintéticos ocorrem em órgão específicos, os cloroplastos, presentes 

sobretudo nas folhas, muitos dos explantes são incapazes ou ineficazes em sintetizar 

as substâncias orgânicas necessárias ao seu crescimento e desenvolvimento. Por 

esse motivo, é imperativo que estas substâncias lhes sejam fornecidas externamente 

através de um meio de cultura nutritivo (Pierik, 1997). Nesse sentido, os meios de 

cultura são constituídos por um conjunto de substâncias necessárias ao crescimento 

das plantas, nomeadamente, compostos inorgânicos (macronutrientes e 

micronutrientes) e compostos orgânicos como hidratos de carbono, vitaminas, 

aminoácidos, reguladores de crescimento, agentes gelificantes no caso dos meios 

sólidos e outros aditivos (Augé et al., 1989).  

A composição do meio de cultura depende da espécie vegetal, do tipo de explante e 

da via de regeneração clonal pretendida (Iliev et al., 2010). Existem vários meios de 

cultura adaptados para as diferentes espécies vegetais e por vezes, para os diferentes 

órgãos da planta. Os mais comuns são os meios de cultura Knudson (Knudson, 1946), 

MS (Murashige e Skoog, 1962), B5 (Gamborg et al., 1968), SH (Schenk e Hildebrant, 

1972), TK (Tabachnik e Kester, 1977), WPM (Woody Plant Medium, Lloyd e McCown, 

1981), DKW (Driver e Kuniyuki, 1984) e Rugini (Rugini, 1984).  

O meio de cultura mais frequentemente utilizado na cultura in vitro é o meio MS, pois a 

grande maioria das plantas responde-lhe favoravelmente. O meio MS é um meio rico 

em sais minerais com elevados níveis de azoto (N), potássio (K) e de alguns 

micronutrientes como o boro (B) e o manganésio (Mn) (Quisen e Angelo, 2008). 

Apesar dos elevados níveis de sais minerais, o meio MS não é adequado para a 

propagação in vitro de algumas espécies. O meio de cultura, a sua concentração em 

sais minerais, bem como a possibilidade de combinação de componentes de 

diferentes meios de cultura são aspetos importantes e que podem conduzir à 

otimização do processo de cultura in vitro. 

Para além de todos os componentes orgânicos e inorgânicos necessários, o meio de 

cultura tem de apresentar um pH específico que permita a correta absorção dos 

nutrientes pelos tecidos vegetais. Normalmente, o pH dos meios de cultura está 

compreendido entre 5.6 e 5.8 (Quisen e Angelo, 2008). 

 

1.4.3.4.1. Macro e micronutrientes 

Os principais macronutrientes presentes nos meios de cultura, requeridos pelas 

plantas em concentrações milimolares são o azoto (N), o potássio (K), o fósforo (P), o 

cálcio (Ca), o enxofre (S) e o magnésio (Mg). Normalmente, são absorvidos pelas 
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células vegetais na forma de catiões (Ca2+, Mg2+ e K+). Contudo, o azoto é absorvido 

na forma de amónia (NH4+) ou nitrato (NO3-), o fósforo na forma de ião fosfato 

(HPO4)2- e o enxofre na forma de ião sulfato (SO4)2-. A concentração ótima de cada 

macronutriente varia consideravelmente de acordo com a espécie vegetal, o tipo de 

explante, etc. Já os principais micronutrientes presentes nos meios de cultura, 

requeridos pelas plantas em concentrações micromolares, são o ferro (Fe), o 

manganésio (Mn), o zinco (Zn), o boro (B), o cobre (Cu), o molibdénio (Mo) e o sódio 

(Na) (Quisen e Angelo, 2008). 

 

1.4.3.4.2. Hidratos de carbono 

Os hidratos de carbono constituem uma fonte de energia que suporta o metabolismo 

dos tecidos vegetais e mantém o potencial osmótico mínimo do meio de cultura. A 

fonte de hidratos de carbono mais frequentemente utilizada na cultura in vitro é a 

sacarose, sendo normalmente usada na concentração de 2% a 3% no meio de cultura. 

Este facto deve-se ao seu baixo custo, elevada disponibilidade, relativa estabilidade à 

esterilização em autoclave e rápida absorção pelas plantas. Contudo, existem outras 

alternativas como a glucose, a frutose, a lactose, a maltose, a galactose, o amido, o 

manitol, bem como os açúcares-álcoois glicerol e sorbitol (Quisen e Angelo, 2008). 

 

1.4.3.4.3. Vitaminas 

As plantas sintetizam naturalmente as vitaminas necessárias para o seu crescimento e 

desenvolvimento. No entanto, algumas vitaminas podem ser limitantes para o seu 

crescimento in vitro. As vitaminas mais frequentemente usadas na cultura in vitro são a 

tiamina (vitamina B1), o ácido nicotínico (niacina), a piridoxina (vitamina B6) e o mio-

inositol, um hexitol, que também constitui uma fonte de carbono (Quisen e Angelo, 

2008). 

 

1.4.3.4.4. Aminoácidos e amidas 

Os aminoácidos e as amidas apresentam também uma grande importância nas 

respostas morfogenéticas in vitro. Os principais aminoácidos usados na cultura in vitro 

são a tirosina, a L-arginina e a L-serina e as amidas mais usadas são a L-glutamina, a 

L-asparagina e a cisteína (Quisen e Angelo, 2008). 
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1.4.3.4.5. Reguladores de crescimento 

Os reguladores de crescimento (citocininas, auxinas, giberelinas, etileno, ácido 

abscísico, entre outros) são compostos orgânicos naturalmente sintetizados pelas 

plantas superiores, que influenciam fortemente o seu crescimento e desenvolvimento e 

consequentemente, condicionam a resposta dos explantes ao longo das diferentes 

fases da cultura in vitro (Augé et al., 1989). O crescimento e a morfogénese in vitro 

são regulados pela interação e equilíbrio entre os reguladores de crescimento 

presentes no meio de cultura e também os reguladores de crescimento produzidos 

endogenamente pelos tecidos vegetais (Augé et al., 1989; George, 1993).  

Adicionalmente aos reguladores de crescimento, existem outros compostos com 

capacidade fitorreguladora como por exemplo, as oligossacarinas, as poliaminas, a 

fenilureia e as anti-auxinas (Augé et al., 1989). Para além dos reguladores de 

crescimento naturais, alguns químicos sintéticos com atividades fisiológicas análogas 

a estes têm sido desenvolvidos (Pierik, 1997). 

Os principais reguladores de crescimento usados na cultura in vitro são as auxinas e 

as citocininas. 

1.4.3.4.5.1. Auxinas  

Dos múltiplos efeitos fisiológicos das auxinas nas plantas destacam-se a promoção do 

alongamento celular, da divisão celular, o alongamento dos entrenós, o aumento da 

friabilidade do callus, a indução da embriogénese, a modificação da permeabilidade da 

membrana plasmática, a atividade no metabolismo em geral (intervenção na síntese 

de RNA ribossómico), a ação sobre as células cambiais, o aumento da concentração 

de etileno, a alteração do tropismo, a promoção da dominância apical, a intervenção 

na partenocarpia, na iniciação floral, o atraso dos fenómenos de abscisão foliar, a 

ação rizogénica (formação de raízes laterais e adventícias) e a inibição da formação 

de rebentos adventícios e axilares (Augé et al., 1989; Pierik, 1997; Slater et al., 2008).  

A estrutura química básica das auxinas é bastante variável. Nas plantas, os 

compostos isolados com propriedades auxínicas são os ácidos indolil-3-acético (IAA), 

indolil-3-butírico (IBA) e fenilacético (PAA) (Slater et al., 2008). Estes compostos são 

produzidos nos órgãos jovens da planta como folhas e flores jovens, gomos ativos, 

ápices caulinares e frutos jovens e o seu transporte na planta é basípeto (Augé et al., 

1989). Dentro do grupo das auxinas sintéticas encontram-se os ácidos 1-

naftalenoacético (ANA), 2-naftiloxiacético (ANO), indolil-3-propílico (IPA), 2,4-

diclorofenoxiacético (2,4-D), 2,4,5-triclorofenoxiacético (2,4,5-T) (Slater et al., 2008). 

Os ácidos 2,4-diclorofenoxiacético (2,4-D), 2,4,5-triclorofenoxiacético (2,4,5-T), 2-

metoxi-3,6-diclorobenzóico (Dicamba), 2-metil-4-clorofenoxiacético (MCPA) e 4-amino-
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2,5,6-tricloropicolínico (Picloram) para além de propriedades auxínicas apresentam 

também toxicidade em algumas plantas, levando à inibição do alongamento celular, à 

promoção de anomalias no crescimento, à descoloração das folhas e à formação de 

tumores (Augé et al., 1989; Slater et al., 2008). No quadro seguinte, são apresentadas 

as principais auxinas usadas na cultura in vitro. 

 

Quadro 4 - Principais auxinas usadas na cultura in vitro (Adaptado de Slater et al., 2008). 

Abreviatura/Designação Designação Química 

2,4-Db,c Ácido 2,4-diclofenoxiacético 

2,4,5-Tb,c Ácido 2,4,5-triclorofenoxiacético 

Dicambac Ácido 2-metoxi-3,6-diclorobenzóico 

IAAa Ácido indolil-3-acético 

IBAa Ácido indolil-3-butírico 

MCPAc Ácido 2-metil-4-clorofenoxiacético 

NAAb Ácido 1-naftalenacético 

ANOb Ácido 2-naftiloxiacético 

Picloramc Ácido 4-amino-2,5,6-tricloropicolínico 

PAAa Acido fenilacético 

IPAb Ácido indolil-3-propílico 

Legenda: a) Auxina natural; b) Análogo sintético e c) Herbicida com propriedades auxínicas. 

 

1.4.3.4.5.2. Citocininas 

Dos múltiplos efeitos fisiológicos das citocininas nas plantas destacam-se a promoção 

da divisão celular, da formação de gomos axilares e de rebentos adventícios, a 

promoção da síntese proteica, a mobilização de nutrientes, o atraso dos fenómenos de 

senescência de órgãos, a maturação dos cloroplastos, o antagonismo da dominância 

apical e do estado de dormência dos gomos e a manutenção das culturas in vitro por 

tempo indeterminado (Augé et al., 1989; George, 1993; Sutter 1996; Slater et al., 

2008).  

As citocininas são compostos derivados da base adenina (aminopurina) e a sua 

estrutura química básica consiste num anel de purina. Nas plantas, os compostos 

isolados com propriedades citocínicas são a N6-(2-isopentil)adenina (2iP ou IPA) e a 

4-hidroxi-3-metil-trans-2-butenilaminopurina ou Zeatina (Z) (Slater et al., 2008). Estes 

compostos são produzidos nos órgãos jovens da planta como folhas jovens, gomos 

ativos, ápices radiculares e embriões (Augé et al., 1989). Dentro do grupo das 

citocininas sintéticas encontram-se a 6-benzilaminopurina (BAP), a 6-
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furfurilaminopurina ou Cinetina (K), a N-(2-cloro-4-piridil)-N'-fenilureia (CPPU) e a 1-

fenil-3-(1,2,3-tiadiazol-5-il)-ureia ou Tidiazuron (TDZ) (Slater et al., 2008).  As 

citocininas constituem, sob o ponto de vista da cultura in vitro, um elemento muito 

importante na multiplicação vegetativa. No quadro seguinte, são apresentadas as 

principais citocininas usadas na cultura in vitro. 

 

Quadro 5 - Principais citocininas usadas na cultura in vitro (Adaptado de Slater et al., 2008). 

Abreviatura/Designação Designação Química 

2iP (IPA)a N6-(2-isopentil)adenina 

Zeatina (Z)a 4-hidroxi-3-metil-trans-2-butenilaminopurina 

Cinetina (K)b 6-furfurilaminopurina 

BAPb 6-benzilaminopurina 

Tidiazuron (TDZ)b,c 1-fenil-3-(1,2,3-tiadiazol-5-il)-ureia 

CPPUb,c N-(2-cloro-4-piridil)-N'-fenilureia 

Legenda: a) Citocinina natural; b) Análogo sintético e c) Citocinina do tipo fenilureia substituída. 

  

Segundo Augé et al. (1989) e Slater et al. (2008), nenhum regulador de crescimento é, 

por si só, responsável por determinado efeito fisiológico nas plantas. A divisão das 

células vegetais requer tanto a presença de auxinas como de citocininas, e embora as 

citocininas tenham um efeito mais relevante na indução da divisão celular, são menos 

eficazes na ausência de auxinas (George, 1993). Adicionalmente, o efeito destes 

reguladores de crescimento na divisão celular varia com a substância em questão, a 

sua concentração e o estádio de diferenciação celular dos tecidos vegetais.  

Em 1957, Skoog e Miller determinaram que a formação de rebentos a partir de callus 

de tabaco podia ser feita usando níveis relativamente baixos de auxina e níveis 

relativamente elevados de citocinina no meio de cultura, dando a entender que os 

processos de diferenciação celular e organogénese eram controlados pela razão 

auxina:citocinina (Dodds e Roberts, 1986). O esquema proposto por Skoog e Miller 

(1957) da possibilidade de regulação do desenvolvimento das plantas através da 

alteração da razão auxina:citocinina no meio de cultura verifica-se na maioria das 

espécies (Figura 5). De acordo com a razão existente entre estes dois reguladores de 

crescimento no meio de cultura podem ocorrer três situações principais. Se a razão 

auxina:citocinina for bastante superior a 1 ocorre a formação de raízes (rizogénese); 

se a razão auxina:citocinina for bastante inferior a 1 ocorre a proliferação e o 

desenvolvimento de rebentos; e finalmente, se a razão auxina:citocinina for próxima de 

1 ocorre a formação de callus (Taiz e Zeiger, 1991; Slater et al., 2008). Contudo, a 

razão auxina:citocinina no meio de cultura nem sempre conduz aos resultados 
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apresentados no esquema seguinte, variando o tipo de resposta morfogenética com a 

espécie vegetal, as condições de cultura e os restantes compostos presentes no meio. 

Os reguladores de crescimento mais utilizados para promover o crescimento in vitro 

são as citocininas BAP, K, 2iP e Z, individualmente ou em combinação com as auxinas 

IAA, IBA, NAA e 2,4-D (Pierik, 1997).  

Fig.5 - Efeito da razão entre a concentração de auxina e citocinina no meio de cultura nas respostas morfogénicas 

obtidas in vitro (Adaptado de Slater et al., 2008). 

 

1.4.3.4.6. Agentes gelificantes 

Os agentes gelificantes têm como função dar consistência ao meio de cultura, de 

modo a conferir suporte às plantas. Os agentes gelificantes mais comumente usados 

na cultura in vitro são o agar, a gelrite, a agarose e o amido (Quisen e Angelo, 2008; 

Kumar e Reddy, 2011). O agar, um polissacarídeo extraído de algas vermelhas, é o 

agente gelificante tradicionalmente utilizado nos meios de cultura (Kumar e Reddy, 

2011). A gelrite, um hetero-polissacarídeo produzido pela bactéria Pseudomonas 

elodea, constitui uma atraente alternativa ao agar e produz um gel claro que facilita a 

observação adequada das culturas e de possíveis contaminações (George, 1993).  

Paques (1991) apontou a existência de uma forte relação entre a concentração do 

agente gelificante no meio de cultura, a taxa de multiplicação dos rebentos e a 

ocorrência de sintomas de vitrificação dos tecidos vegetais. Segundo Zimmerman 

(1995), normalmente os meios de cultura com uma maior concentração de agar 

apresentam uma menor ocorrência de sintomas vitrificação dos tecidos vegetais. 

Contudo, a taxa de multiplicação dos rebentos pode ser drasticamente reduzida e 

consequentemente, a eficiência da propagação in vitro. Adicionalmente, a 

concentração do agente gelificante no meio de cultura pode afetar a rizogénese e 

portanto, a taxa de enraizamento obtida (Debergh, 2000). 
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1.4.3.5. Condições ambientais 

O sucesso da cultura in vitro é altamente influenciado pelas condições ambientais 

fornecidas aos explantes (Read e Preece, 2003; Kumar e Reddy, 2011; Nezami et al., 

2014), nomeadamente as condições de fotoperíodo, humidade e temperatura. 

 

1.4.3.5.1. Humidade 

Os recipientes de cultura são normalmente sistemas fechados, contudo, não 

hermeticamente, de modo a permitirem algumas trocas gasosas com o exterior. Os 

recipientes de cultura, apesar de fechados, devem permitir a suficiente ventilação dos 

explantes, de forma a prevenir a acumulação significativa de etileno, permitir a entrada 

de CO2 essencial para o processo da fotossíntese e evitar a excessiva acumulação de 

vapor de água resultante deste processo, da respiração e transpiração dos tecidos 

vegetais. Geralmente, a humidade relativa do ar no interior dos recipientes de cultura 

ronda os 98% (Altman, 2000). Humidades relativas do ar superiores afetam 

negativamente o normal crescimento e desenvolvimento dos explantes in vitro, 

conduzindo frequentemente à vitrificação dos tecidos em cultura. Para além disso, as 

plântulas que se desenvolvem in vitro nestas condições apresentam normalmente 

maiores taxas de respiração e anormalidades anatómicas ex vitro, o que pode resultar 

numa elevada taxa de mortalidade durante o processo de aclimatização (Kumar e 

Reddy, 2011). 

 

1.4.3.5.2. Luz  

A luz influencia fortemente o crescimento e desenvolvimento das plantas, uma vez que 

regula processos fisiológicos vitais como a fotossíntese, o fototropismo e a 

morfogénese (Read e Preece, 2003; Kumar e Reddy, 2011).  

As três características da luz que mais influenciam o crescimento in vitro são a 

qualidade da luz ou espetro luminoso que se caracteriza pela gama de comprimentos 

de onda (cores) da radiação; a intensidade luminosa que se caracteriza pelo número 

total de fotões que a planta absorve (radiação de crescimento) na região da radiação 

fotossinteticamente ativa (região PAR do inglês Photosynthetically Active Radiation); e 

o fotoperíodo que consiste no número de horas de luz face ao número de horas de 

escuro (George, 1993; Kumar e Reddy, 2011; Philips Horticulture LED Solutions, 2015) 

A otimização destes três fatores deve ser feita de acordo com a espécie vegetal e o 

genótipo da planta. 
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De todo o espectro vísível (comprimento de onda) da radiação, apenas a radiação 

compreendida entre os comprimentos de onda de 400 nm a 700 nm é utilizada pela 

planta para a realização do processo fotossintético. Esta radiação é chamada de 

radiação PAR (do inglês Photosynthetically Active Radiation). Os fotões que 

correspondem a radiação PAR são chamados de radiação de crescimento. Apenas 

45% da radiação total corresponde a radiação PAR (Philips Horticulture LED Solutions, 

2015). Assim, as lâmpadas que compõem o sistema de iluminação artificial adotado 

pelos laboratórios de cultura in vitro devem converter o máximo de energia elétrica em 

radiação (energia) PAR (Philips Horticulture LED Solutions, 2015) (Figura 6). 

Fig.6 - Eficiência relativa da fotossíntese em função do comprimento de onda da radiação absorvida (Philips 

Horticulture LED Solutions, 2015). 

 

O sistema de iluminação artificial frequentemente adotado pelos laboratórios de cultura 

in vitro é composto por lâmpadas fluorescentes brancas frias. Contudo, o sistema de 

iluminação LED (do inglês light-emitting diodes) demonstra cada vez mais ser uma 

alternativa bastante viável (Figura 7). A iluminação LED é mais eficiente e versátil 

comparativamente às tradicionais lâmpadas fluorescentes em termos de espectro de 

radição, intensidade luminosa e fotoperíodo. Este sistema permite ainda que sejam 

feitas combinações de diferentes espetros de radiação, intensidades luminosas e 

fotoperíodos no mesmo sistema LED. Finalmente, a utilização de iluminação LED em 

detrimento das lâmpadas fluorescentes contribui para um decréscimo acentuado do 

consumo energético e do aquecimento da sala de crescimento devido ao 

sobreaquecimento das lâmpadas (Philips Horticulture LED Solutions, 2015).  
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Fig.7 - Comparação da distribuição da intensidade luminosa entre as lâmpadas fluorescentes e as lâmpadas LED 

(Philips Horticulture LED Solutions, 2015). 

 

De um modo geral, a iluminação LED resulta num aumento da taxa de multiplicação 

dos rebentos, numa melhoria e num maior controlo do processo de alongamento, 

numa maior qualidade do enraizamento, numa maior taxa de sobrevivência durante o 

enraizamento, no aceleramento da fase de “endurecimento”, numa maior taxa de 

sobrevivência durante a fase de aclimatização e finalmente, no encurtamento do ciclo 

de crescimento das plantas (Philips Horticulture LED Solutions, 2015). Contudo, os 

diferentes comprimentos de onda ou cores da radiação de crescimento conduzem a 

respostas fisiológicas distintas das plantas. Por exemplo, o LED Azul apresenta um 

efeito positivo no “endurecimento” das plântulas in vitro, o LED vermelho profundo (do 

inglês deep red) é o mais eficiente para a fotossíntese, propagação vegetativa e para a 

proliferação e desenvolvimento de rebentos e o LED vermelho longuínquo (do inglês 

far red) apresenta um feito positivo na regeneração vegetativa, na floração e no 

enraizamento. Finalmente, o LED branco apresenta a totalidade do espetro de 

radiação (Philips Horticulture LED Solutions, 2015). 

 

1.4.3.5.3. Temperatura  

A temperatura também influencia o crescimento in vitro das plantas, pois regula vários 

processos fisiológicos essenciais como a fotossíntese, a respiração e a transpiração. 

As temperaturas mais comumente utilizadas na cultura in vitro variam entre os 20°C e 

27°C, contudo, a temperatura ótima depende da espécie vegetal e do genótipo da 

planta (Altman, 2000; Read e Preece, 2003; Kumar e Reddy, 2011).  
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1.4.4. Fases da cultura in vitro  

De um modo geral, o processo de propagação in vitro divide-se em quatro fases 

principais: estabelecimento, multiplicação, enraizamento e aclimatização.  

1.4.4.1. Estabelecimento in vitro 

Na fase de estabelecimento in vitro, a planta-mãe depois de selecionada de acordo 

com as características desejadas é submetida a diversos testes de qualidade e 

tratamentos químicos de desinfeção de forma a garantir a sua qualidade fitossanitária, 

fulcral para o sucesso do processo de cultura in vitro (Carlos, 2014).  

Após a escolha do tipo de explante inicial e a sua recolha da planta-mãe, é necessário 

fazer a sua desinfeção química (Iliev et al., 2010). A desinfeção dos explantes tem 

como objetivo eliminar os microrganismos presentes na sua superfície, tais como 

bactérias e fungos, com a indução do mínimo de danos possível no material vegetal. 

Na literatura são apresentados diversos métodos de desinfeção de acordo com a 

espécie e o tipo de explante. O hipoclorito de cálcio ou sódio é o agente desinfetante 

mais frequentemente usado na desinfeção dos explantes. Normalmente, apresenta 

uma concentração de 4% a 8% de cloro ativo e como não penetra praticamente nos 

tecidos permite que estes se desenvolvam in vitro. Contudo, é pouco estável em 

solução aquosa e portanto, tem de ser preparado no momento do uso. Outro agente 

desinfetante, o bicloreto de mercúrio, utilizado comumente na concentração de 0,01% 

a 0,05%, é também muito eficaz na desinfeção dos explantes. Contudo, é mais difícil 

de eliminar dos tecidos vegetais e alguns estudos apontam que seja altamente 

carcinogénico. O mercurobutol é igualmente um excelente desinfetante pois contém 

um detergente que aumenta o seu poder de penetração nos tecidos vegetais e eficácia 

de desinfeção. Todavia, é igualmente difícil de eliminar dos tecidos vegetais (Augé et 

al., 1989; Yari et al., 2014b).  

Quando se utilizam, em combinação com o agente desinfetante, detergentes com 

agentes tensioativos que aumentam a capacidade de fixação do agente desinfetante 

às superfícies vegetais, é vulgar utilizar-se Tween20 na concentração de 0,01 ml/l. 

Deve no entanto salientar-se, que a desinfeção do material vegetal é realizada 

superficialmente, e por isso, se os tecidos vegetais apresentarem contaminações 

endógenas, não é possível fazer a sua desinfeção (Lopes, 2011).  

O sucesso da fase de estabelecimento in vitro depende do compromisso entre uma 

adequada desinfeção do material vegetal e uma boa taxa de sobrevivência dos 

explantes. Obter este compromisso é um processo lento e delicado pois o grau de 

contaminação das superfícies dos tecidos vegetais é muito variável (Carlos, 2014). 

Assim, para cada espécie, tipo, idade e estado fitossanitário dos explantes devem ser 
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testados diferentes agentes desinfetantes, várias concentrações e diferentes tempos 

de contacto (Carlos, 2014), de forma a chegar-se ao método de desinfeção mais 

apropriado. Quanto mais jovem e saudável for o material vegetal, menos agressivo 

deve ser o método de desinfeção utilizado e vice-versa. 

Após a desinfeção, os explantes são inoculados em meio de cultura adequado, em 

condições de assepsia. De seguida, são colocados numa câmara de cultura (ou sala 

de crescimento) com condições de luz, temperatura e humidade controladas. A 

orientação com que o explante é inoculado no meio de cultura também afeta a 

eficiência da regeneração in vitro (Kumar e Reddy, 2011). Geralmente, a eficiência da 

regeneração é mais elevada quando o explante é colocado na posição horizontal ao 

meio de cultura comparativamente a quando se encontra na posição vertical, devido à 

maior área de contacto entre a superfície do explante e o meio de cultura. O local de 

iniciação, a polaridade e a eficiência da regeneração alteram-se também de acordo 

com a orientação do explante no meio de cultura.  

Na maioria das espécies, a fase de estabelecimento in vitro completa-se em quatro a 

seis semanas (Hartmann et al., 2010).  

 

1.4.4.2. Multiplicação in vitro 

Após o estabelecimento da cultura in vitro em condições assepticas, segue-se a fase 

de multiplicação. A fase de multiplicação in vitro caracteriza-se pela rápida 

regeneração e multiplicação dos rebentos obtidos na fase anterior (Kumar e Reddy, 

2011). Durante esta fase, cada rebento colocado em meio de cultura expande-se num 

cluster de pequenos rebentos. Após a obtenção de uma elevada taxa de multiplicação 

dos rebentos, quando estes atingem um tamanho adequado são separados e 

utilizados nas fases da propagação in vitro seguintes para darem origem a novas 

plantas ou como material vegetal stock do laboratório permanecendo nesta fase 

(Hartmann et al., 2010; Kumar e Reddy, 2011).  

A viabilidade dos processos de propagação in vitro depende fortemente das taxas de 

multiplicação conseguidas, pois estes só são comercialmente competitivos se forem 

obtidas elevadas taxas de multiplicação, uma vez que o processo requer um grande 

investimento em equipamento, mão-de-obra e energia (Carlos, 2014). Inúmeros 

fatores endógenos e exógenos podem limitar as taxas de multiplicação obtidas tais 

como o genótipo da planta (Scaltsoyiannes et al., 1997; Kumar e Reddy, 2011; Carlos 

2014; Nezami et al., 2014), a composição mineral do meio de cultura, a fonte de 

hidratos de carbono, o tipo e concentração dos reguladores de crescimento, a 

concentração do agente gelificante (Kumar e Reddy, 2011; Yari et al., 2014a; Nezami 
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et al., 2014), a humidade relativa do ar, a luz e a temperatura fornecidas (Read e 

Preece, 2003; Kumar e Reddy, 2011; Nezami et al., 2014). 

Na fase de multiplicação in vitro, as citocininas são os reguladores de crescimento que 

mais influenciam as respostas morfogénicas obtidas, promovendo a proliferação e o 

desenvolvimento de novos rebentos. De um modo geral, os novos rebentos devem ser 

subcultivados a cada duas a oito semanas (Iliev et al., 2010). Regularmente, é usado o 

mesmo meio de cultura durante as fases de estabelecimento e multiplicação in vitro. 

 

1.4.4.3. Enraizamento in vitro/ex vitro 

Uma vez conseguida uma elevada taxa de multiplicação, segue-se a fase de 

enraizamento dos rebentos. Características dos rebentos como um bom alongamento, 

diâmetro do caule, desenvolvimento foliar e número médio de gomos desenvolvidos 

durante a fase de multiplicação in vitro, estão fortemente correlacionadas com a 

posterior taxa de enraizamento obtida (Carlos, 2014).  

A maior parte das espécies lenhosas são espécies de difícil enraizamento, pelo que os 

meios de cultura usados durante esta fase diferem dos utilizados na fase de 

multiplicação, principalmente na sua composição em macronutrientes. É vulgar utilizar-

se nesta fase um meio de cultura com uma concentração iónica mais baixa, ou então, 

optar-se pela utilização do mesmo meio de cultura usado na multiplicação, contudo, 

com redução da concentração dos macronutrientes para ½ ou ¼ e suplementado com 

auxinas para a promoção da rizogénese (Carlos, 2014).  

A fase de enraizamento pode ser dividida em duas subfases, as subfases de indução 

e expressão radicular. Na subfase de indução radicular ocorre a indução da formação 

dos primórdios radiculares e durante a subfase de expressão radicular dá-se o 

desenvolvimento dos primórdios radiculares neoformados em raízes. De um modo 

geral, este processo pode ser conduzido in vitro em condições próximas daquelas em 

que decorreu a subfase de indução radicular ou ex vitro em condições próximas 

daquelas que a plântula vai encontrar durante a fase de aclimatização. A escolha do 

enraizamento in vitro ou ex vitro tem que ver com a resposta das diferentes espécies 

vegetais à presença de auxinas no meio de cultura após a subfase de indução 

radicular e à sua maior ou menor sensibilidade a mudanças mais ou menos drásticas 

nas condições de desenvolvimento, como o tipo de substrato e a humidade relativa do 

ar (Carlos, 2014). 
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1.4.4.4. Aclimatização ex vitro  

Finalmente, tem lugar a última fase do processo de propagação in vitro, a fase de 

aclimatização. A aclimatização consiste num processo de adaptação gradual das 

plântulas produzidas in vitro às condições climáticas e ambientais naturais e a sua 

transição da condição heterotrófica para a condição autotrófica (Hartmann et al., 2010; 

Carlos, 2014). Para isso, as plântulas produzidas in vitro são inicialmente transferidas 

para um substrato e colocadas numa estufa com luz, temperatura e humidade 

controladas, relativamente similares às fornecidas in vitro mas que ao longo do tempo 

vão sendo progressivamente ajustadas às condições ambientais naturais de forma a 

facilitar posteriormente a passagem das plantas para as condições de campo (Rohr et 

al., 2003).  

De forma a evitar contaminações microbianas, o meio de cultura deve ser 

cuidadosamente removido das raízes das plântulas antes da sua colocação em 

substrato (Murai et al., 1997). A composição do substrato é um aspeto também 

bastante importante pois pode levar a alterações significativas nas taxas de 

sobrevivência ex vitro das plântulas (George e Sherrington, 1984). Normalmente, são 

usados como substrato vermiculite, turfa e perlite, isoladamente ou em misturas com 

diferentes proporções.  

De um modo geral, as folhas das plântulas produzidas in vitro apresentam um fraco 

desenvolvimento da cutícula e uma baixa quantidade de ceras epicuticulares (Alanagh 

et al., 2010), pelo que é muito importante durante esta fase diminuir ao máximo a 

desidratação dos tecidos vegetais, associada frequentemente com uma elevada taxa 

de mortalidade (Conger, 1981; Hartmann et al., 2010; Preece, 2010). Para isso, é 

normalmente usado na estufa um sistema de brumização que regula e fornece uma 

humidade adequada, que durante esta fase é gradualmente reduzida até mimetizar as 

condições naturais. As plantas transferidas das condições in vitro para ex vitro sofrem 

modificações graduais na sua anatomia e morfologia foliares (Iliev et al., 2010).  

Outros factores como a resistência ou a suscetibilidade a doenças e a qualidade do 

sistema radicular formado podem também influenciar a capacidade de aclimatização 

das plântulas (Paygahzadeh e Kazemitabar, 2011).  

 

1.5. Propagação in vitro dos porta-enxertos GF677 e Vlach 

1.5.1. Propagação in vitro de GF677  

As principais dificuldades na propagação in vitro das espécies do género Prunus e 

consequentemente do porta-enxertos GF677 incluem a elevada oxidação dos 

explantes estabelecidos in vitro, as elevadas taxas de contaminação por bactérias e 
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fungos, as baixas taxas de multiplicação, o surgimento de rebentos pequenos e com o 

formato de “roseta” (alargamento exagerado das folhas), a vitrificação, a clorose e a 

necrose dos rebentos e as baixas taxas de enraizamento (George, 1993; Dimassi e 

Economou, 1995; Murai et al., 1997; Perez-Tornero et al., 2000; Couto, 2003; 

Tsipouridis e Thomidis, 2003; Alanagh et al., 2010; Aghaye e Yadollahi, 2012; 

Sepahvand et al., 2012).  

Segundo Sharifmoghaddam et al. (2011), o outono é a estação do ano mais adequada 

à recolha e estabelecimento in vitro dos explantes de GF677. A propagação in vitro 

deste porta-enxertos é usualmente baseada nos meios de cultura MS (Murashige e 

Skoog, 1962), WPM (Woody Plant Medium, Lloyd e McCown, 1981) e GNH (Alanagh 

et al., 2010). De acordo com Nezami et al. (2014), o problema da vitrificação e necrose 

dos tecidos de GF677 em cultura podem ser resolvidos com a utilização do meio GNH 

(Alanagh et al., 2010), um derivado do meio MS. 

Segundo alguns autores (Tsiporidis e Thomidis, 2003; Aghaye e Yadollahi, 2012; 

Sepahvand et al., 2012), durante as fases de estabelecimento e multiplicação in vitro 

de GF677 em meio MS observa-se frequentemente o surgimento de rebentos 

pequenos e com o formato de “roseta”, devido às elevadas fontes de carbono 

presentes neste meio de cultura. Tsiporidis et al. (2003) e Kas et al. (2004) (citado em 

Sepahvand et al., 2012) compararam diferentes meios de cultura para a propagação in 

vitro de GF677, tendo concluído que o meio ½ MS e Knop eram meios de cultura mais 

adequados comparativamente ao meio MS, pois nestes surgiam rebentos com um 

crescimento normal. Já Aghaye e Yadollahi (2012) e Sepahvand et al. (2012) 

recomendavam o uso do meio MS para a propagação in vitro de GF677, referindo que 

o crescimento anormal dos rebentos estava associado com a elevada concentração de 

mio-inositol (vitamina e fonte de carbono) neste meio (100 mg/l). Sepahvand et al. 

(2012) avaliaram os efeitos da redução da concentração de mio-inositol no meio MS 

na formação de rebentos com crescimento anormal, durante as fases de 

estabelecimento e multiplicação in vitro de GF677. Estes autores determinaram que a 

redução da concentração de mio-inositol de 100 mg/l para 10 mg/l no meio MS, 

conduzia ao surgimento de rebentos normais e com um maior comprimento médio (4,6 

cm).  

A citocinina BAP é comumente usada na propagação in vitro dos híbridos entre o 

pessegueiro e a amendoeira (Prunus persica x Prunus dulcis) (Fotopoulos e 

Sotiropoulos, 2005). Na propagação in vitro de GF677, o BAP é frequentemente 

utilizado entre as concentrações de 0,1 e 3 mg/l (Ahmad et al., 2003; Aghaye e 

Yadollahi, 2012). Ahmad et al. (2003) determinaram que a concentração de BAP que 

conduzia a um maior número e comprimento médios dos rebentos durante as fases de 
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estabelecimento e multiplicação in vitro era de 0,6 mg/l. Já Sepahvand et al. (2012) 

apontavam como melhor concentração de BAP 0,1 mg/l e Aghaye e Yadollahi (2012) 

indicavam 1 mg/l. Segundo Aghaye e Yadollahi (2012), as concentrações de BAP 

superiores a 1 mg/l provocavam a redução no número de rebentos por explante e 

levavam à formação de uma grande quantidade de callus. Esta disparidade nas 

concentrações indicadas de BAP pode, provavelmente, dever-se ao diferente grau de 

pureza da citocinina usada em cada laboratório.  

Finalmente, segundo Alanagh et al. (2010), o maior número de rebentos normais de 

GF677 foi obtido com o meio GNH suplementado com BAP na concentração de 0,5 

mg/l e IBA na concentração de 0,1 mg/l. De acordo com Sharifmoghaddam et al. 

(2011), o meio mais adequado para a fase de multiplicação in vitro de GF677 foi o 

meio MS suplementado com BAP na concentração de 2 mg/l e IBA na concentração 

de 0,01 mg/l, tendo obtido uma taxa de multiplicação média dos rebentos de GF677 de 

3,15 (3,15 rebentos por explante), após quarto semanas de cultura. Já Isikalan et al. 

(2008), reportaram ter obtido uma taxa de multiplicação média dos rebentos de 5,7 

(5,7 rebentos por explante) com o meio MS suplementado com BAP na concentração 

de 2 mg/l. 

Segundo vários autores (Caboni et al., 1997; Bellamine et al., 1998; De Klerk et al., 

1999; Fotopoulos e Sotiropoulos, 2005), as auxinas apresentam um papel positivo no 

enraizamento durante a subfase de indução radicular da fase de enraizamento, 

contudo, o seu contacto prolongado com os rebentos pode inibir o posterior 

desenvolvimento radicular durante a subfase de expressão radicular nas espécies do 

género Prunus. O IBA é a auxina que mais eficazmente promove a formação de raízes 

adventícias em GF677 (Spethmann e Hamzah, 1988; Riov, 1993; De Klerk et al., 1999; 

Ahmad et al., 2004; Alanagh et al., 2010). Isto pode dever-se ao facto do IBA ser mais 

estável e menos sensível à foto-oxidação (Riov, 1993 Caboni et al., 1997; Nag et al., 

2001). Vaez-Livari e Salehi-Soghadi (2005) recomendavam a utilização de IBA na 

concentração de 5 mg/l para a indução do enraizamento em GF677. Já 

Sharifmoghaddam et al. (2011) melhores resultados de enraizamento com a adição ao 

meio MS de IBA na concentração de 0,5 mg/l. Mais recentemente, Aghaye e Yadollahi 

(2012) indicavam que o enraizamento de GF677 era favorecido pela adição ao meio ½ 

MS de IBA na concentração de 3 mg/l, conduzindo à maior taxa de enraizamento 

(44%), bem como ao maior número (2,2 raízes por explante) e comprimento médios 

das raízes formadas (11,2 cm). Estes autores avaliaram também o efeito do uso 

isolado e em combinação de diferentes auxinas (IBA, NAA e IAA) no enraizamento de 

GF677, tendo concluído que o efeito do IBA era potenciado quando esta auxina era 

adicionada ao meio de enraizamento isoladamente, resultando numa maior taxa de 
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enraizamento e num maior comprimento médio das raízes formadas. Segundo Aghaye 

e Yadollahi (2012), estes resultados podem dever-se à ocorrência de reações 

químicas entre as diferentes auxinas adicionadas ao meio de cultura, resultando numa 

menor taxa de enraizamento. De acordo com Alanagh et al. (2010), a maior taxa de 

enraizamento (44%) foi obtida em meio GNH suplementado com IBA na concentração 

de 2 mg/l.  

Sepahvand et al. (2012) avaliaram o efeito da vitamina tiamina em meio LS (Linsmaier 

e Skoog, 1965) no enraizamento de GF677. Estes autores determinaram que a tiamina 

favorecia significativamente o enraizamento e que a taxa de enraizamento mais baixa 

se verificava em meio LS sem tiamina. Já a maior taxa de enraizamento (100%) foi 

obtida em meio LS suplementado com tiamina na concentração de 1,6 mg/l e IBA na 

concentração de 1,3 mg/l. 

Antonopoulou et al. (2004) avaliaram o efeito do Fe-EDDHA e do ácido ascórbico no 

enraizamento de GF677. Estes autores concluíram que a adição ao meio MS de Fe-

EDDHA na concentração de 280 mg/l conduzia à maior taxa de enraizamento e ao 

maior comprimento médio das raízes formadas. Já a adição de ácido ascórbico não 

apresentou um efeito significativo no enraizamento de GF677. Sepahvand et al. (2012) 

também propunham a adição ao meio LS de Fe-EDDHA na concentração de 100 mg/l 

e Aghaye e Yadollahi (2012) recomendavam a adição ao meio ½ MS de Fe-EDDHA na 

concentração de 200 mg/l. 

Segundo vários autores (Caboni et al., 1997; Kamali et al., 2001; Channuntapipat et 

al., 2003; Antonopoulou et al., 2004; Vaez-Livari e Salehi-Soghadi, 2005; Aghaye e 

Yadollahi, 2012), fatores como o fotoperíodo, a intensidade luminosa e a qualidade da 

luz (comprimento de onda) também afetam o enraizamento de GF677. Segundo estes 

autores, a manutenção dos rebentos de GF677 em meio de enraizamento no escuro 

durante um período curto (subfase de indução radicular) e a sua posterior 

transferência para a luz favorecia o seu enraizamento (subfase de expressão 

radicular), refletindo-se em taxas de enraizamento mais elevadas e num maior número 

e comprimento médios das raízes formadas. A condição de escuro essencial para a 

indução da rizogénese pode também ser mimetizada pela adição de carvão ativado ao 

meio de enraizamento (Payghamzadeh e Kazemitabar, 2011). 

Relativamente à fase de aclimatização ex vitro, segundo Alanagh et al. (2010) e 

Nezami et al. (2014) após a lavagem com água corrente das raízes das plântulas para 

a remoção do meio de cultura, estas deviam ser colocadas em tabuleiro alveolar com 

uma mistura de turfa e perlite na proporção de 1:3 (v/v), cobertas com uma tela de 

polietileno transparente (1 semana) e incubadas numa câmara de cultura com 

humidade relativa de 96%, fotoperíodo de 16/8 horas, intensidade luminosa de 60 
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μmolm-2s-1 e temperatura de 25 ± 2 °C. A humidade da câmara de cultura devia ser 

gradualmente reduzida até 60% e as plântulas regadas semanalmente. Após quatro a 

cinco semanas, as plântulas deviam ser transferidas para as condições de estufa. 

Após 2 meses, tanto Alanagh et al. (2010) como Nezami et al. (2014) obtiveram taxas 

de aclimatização ex vitro de 90% e as plântulas de GF677 tinham entre 20 a 30 cm e 

15 a 25 cm de altura, respetivamente.  

 

 1.5.2. Propagação in vitro de Vlach 

As principais dificuldades na propagação in vitro de J. regia e consequentemente do 

porta-enxertos Vlach incluem as elevadas contaminações microbianas endógenas dos 

explantes, a grande exsudação de compostos fenólicos, as baixas taxas de 

multiplicação nas primeiras subculturas e as baixas taxas de enraizamento e de 

aclimatização das plântulas (Claudot et al., 1992; Ripetti et al., 1994; Chenevard et al., 

1995; Saadat e Hennerty, 2001; Leal et al., 2007; Peixe et al., 2016).  

Segundo Bourrain (2009), a Primavera (março e maio) é a estação do ano mais 

adequada à recolha e estabelecimento in vitro de explantes de J. regia. As elevadas 

contaminações microbianas endógenas e a grande exsudação de compostos fenólicos 

pelos explantes de J. regia podem ser atenuadas através da utilização de material 

vegetal regenerado por podas consecutivas ou macroenxertia, de forma a obter ápices 

caulinares com elevadas taxas de crescimento (Claudot et al., 1992; Leslie e 

McGranahan, 1992) e pela utilização de antioxidantes no processo de desinfeção dos 

explantes e/ou a sua adição ao meio de cultura (Yari et al., 2014a; Kepenek e 

Kolağasi, 2016). Os ápices caulinares de crescimento anual (Leslie e McGranahan, 

1992), os meristemas (Meynier, 1984) e os ápices de rebentos epicórmicos parecem 

constituir as melhores alternativas para a introdução in vitro de explantes de J. regia 

(Heile-Sudholt et al., 1986). Contudo, a propagação in vitro de J. regia e dos híbridos 

Paradox pode também ser iniciada a partir de embriões zigóticos, rebentos e 

segmentos nodais obtidos da planta-mãe (McGranahan e Leslie, 1988; Leslie e 

McGranahan, 1992).  

Relativamente à formulação mineral do meio de cultura, vários meios foram utilizados 

na propagação in vitro de J. regia tais como o meio MS (Murashige e Skoog, 1962), B5 

(Gamborg et al., 1968), WPM (Woody Plant Medium, Lloyd e McCown, 1981) e DKW 

(Driver e Kuniyuki, 1984) (Paygahzadeh e Kazemitabar, 2011; Yari et al., 2014a). 

Desde 1984, que o meio DKW (Driver e Kuniyuki, 1984) é frequentemente utilizado 

para a propagação in vitro de J. regia. Este meio foi inicialmente desenvolvido para os 

híbridos Paradox mas, de um modo geral, conduz a uma boa resposta na maioria das 
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Juglandaceas (Driver e Kuniyuki, 1984; Heile-Sudholt et al., 1986; McGranahan e 

Leslie, 1988; Leslie e McGranahan, 1992; Payghamzadeh e Kazemitabar, 2011; 

Carlos, 2014). Segundo Saadat e Hennerty (2002) e Yari et al. (2014a), o meio DKW é 

o mais apropriado, pois estas espécies necessitam de um elevado nível de azoto 

durante as fases de estabelecimento e multiplicação in vitro. O meio DKW apresenta 

uma elevada concentração iónica de azoto semelhante à do meio MS, mas também 

altas concentrações de outros iões ausentes na formulação MS (Payghamzadeh e 

Kazemitabar, 2011). Contrariamente, o meio WPM frequentemente utilizado na 

propagação in vitro de espécies lenhosas, não é adequado para J. regia pois 

apresenta uma baixa concentração iónica (Driver e Kuniyuki, 1984; Saadat e Hennerty, 

2002; Payghamzadeh e Kazemitabar, 2011; Yari et al., 2014a). Apesar do meio DKW 

ser o mais adequado à propagação in vitro de J. regia, Saadat e Hennerty (2002) não 

observaram diferenças estatisticamente significativas relativamente às taxas de 

multiplicação obtidas com este meio e o meio MS (2,70 rebentos por explante). 

Adicionalmente, vários outros autores obtiveram sucesso na propagação in vitro de J. 

regia utilizando o meio MS (Cossio e Minotta, 1983; Penuela et al., 1988; Revilla et al., 

1989; Gruselle e Boxus, 1990; Fatima et al., 2006). Contudo, segundo Navatel e 

Bourrain (2001) apesar de não se verificarem diferenças estatisticamente significativas 

ao nível das taxas de multiplicação obtidas, com o meio DKW eram obtidos rebentos 

com um maior diâmetro e mais homogéneos.  

Relativamente à fonte de hidratos de carbono, segundo Marques e Dias (2001) e 

Lopes (2011) a sacarose constitui o hidrato de carbono mais adequado à propagação 

in vitro de J. regia. A sacarose é comumente usada na concentração de 30 g/l 

(Bourrain, 2009; Payghamzadeh e Kazemitabar, 2011). 

Para determinar as concentrações de BAP mais adequadas às fases de 

estabelecimento e multiplicação in vitro de J. regia, Saadat e Hennerty (2002) testaram 

cinco concentrações de BAP (0,2 mg/l, 0,4 mg/l, 0,6 mg/l, 0,8 mg/l e 1 mg/l), 

suplementadas com a auxina IBA na concentração de 0,01 mg/l. As maiores taxas de 

multiplicação dos rebentos foram obtidas com as concentrações de BAP mais 

elevadas de 0,8 mg/l e 1 mg/l, em consequência de uma maior taxa de gomos axilares 

desenvolvidos. Em J. regia, o uso de BAP a concentrações superiores (2 a 5 mg/l) leva 

frequentemente a alterações morfológicas nas folhas e rebentos (Revilla et al., 1989). 

A utilização de BAP na concentração de 1 mg/l, normalmente suplementada com IBA 

na concentração de 0,01 mg/l, apresenta uma aplicação mais ou menos generalizada 

nas fases de estabelecimento e multiplicação in vitro dos porta-enxertos e variedades 

de J. regia (Driver e Kuniyuki, 1984; Gruselle et al., 1987; McGranahan e Leslie, 1988; 
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Penuela et al., 1988; Revilla et al., 1989; Rodríguez et al., 1989; Saadat e Hennerty, 

2002; Leal et al., 2007; Carlos, 2014).  

Segundo vários autores (Jay-Allemand et al., 1992; Ripetti et al., 1994; Scaltsoyiannes 

et al., 1997; Dolcet-Sanjuan et al., 2004), as auxinas apresentam um efeito positivo no 

enraizamento durante a subfase de indução radicular da fase de enraizamento, 

contudo, o seu contacto prolongado com os rebentos inibe o desenvolvimento 

radicular durante a subfase de expressão radicular em J. regia. Assim, durante a fase 

de enraizamento de J. regia são comumente utilizados dois meios de cultura. Um meio 

suplementando com auxina utilizado durante a subfase de indução radicular para 

promover a formação de primórdios radiculares e outro sem auxina e com a adição de 

vermiculite para um maior arejamento do meio, utilizado durante a subfase de 

expressão radicular para promover o desenvolvimento dos primórdios radiculares 

neoformados em raízes e facilitar posteriormente, a aclimatização das plântulas (Jay-

Allemand et al., 1992). 

Segundo Scaltsoyiannes et al. (1997), na subfase de indução radicular os rebentos 

com 4 a 5 cm deviam ser transferidos para meio DKW com os macronutrientes 

reduzidos a ¼, suplementado com IBA na concentração de 5 mg/l e sacarose na 

concentração de 30 g/l e de seguida, colocados no escuro durante 6 a 10 dias a 24 °C 

durante 16 horas e 21 °C nas restantes 8 horas. De acordo com Payghamzadeh e 

Kazemitabar (2011), ainda que por uma questão de equilíbrio nutricional se faça a 

redução generalizada dos macronutrientes, na verdade, é o decréscimo na 

concentração de nitrato de potássio (KNO3) e de nitrato de amónia (NH4NO3) o fator 

que verdadeiramente conduz ao aumento da taxa de enraizamento. Segundo Carlos 

(2014), apesar de J. regia responder positivamente ao escuro e à aplicação de IBA na 

subfase de indução radicular, a concentração de IBA ótima a utilizar e a duração do 

período de indução no escuro são fortemente influenciados pelo genótipo. De acordo 

com Vahdati et al. (2004), o período de indução do enraizamento no escuro depende 

da concentração de auxina no meio de enraizamento.  

A concentração de sacarose nos meios de indução e expressão radicular afeta 

também significativamente a taxa de enraizamento de J. regia (Vahdati et al., 2004). A 

utilização de uma concentração mais baixa de sacarose nos meios de enraizamento 

não é consensual. Segundo Dolcet-Sanjuan et al. (2004), durante a fase de 

enraizamento a concentração de sacarose devia ser reduzida para 15 g/l. 

Contrariamente, Vahdati et al. (2004) reportaram uma taxa de enraizamento superior 

em J. regia com sacarose na concentração de 30 g/l e máxima com sacarose na 

concentração de 40 g/l até 60 g/l. Contudo, a concentração de sacarose não 

influenciou significativamente o número e a qualidade das raízes formadas. Segundo 
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estes autores, o aumento da taxa de enraizamento com a elevada concentração de 

sacarose pode dever-se à elevada razão C:N no meio de cultura. Peixe (comunicação 

pessoal, citado em Carlos, 2014) testou várias concentrações de sacarose (10, 20, 30 

e 40 mg/1) em meio DKW com os macronutrientes reduzidos a ¼ no enraizamento in 

vitro de Vlach, tendo obtido a maior taxa de enraizamento com a concentração de 

sacarose de 30 g/l, a mesma que tinha utilizado durante a fase de multiplicação in 

vitro.  

Segundo Scaltsoyiannes et al. (1997), na subfase de expressão radicular os rebentos 

deviam ser transferidos para vermiculite humedecida com o meio DKW com os 

macronutrientes reduzidos a ¼ e sem reguladores de crescimento. Leal et al. (2007) 

indicavam o uso nesta subfase de uma mistura de vermiculite e perlite na proporção 

de 220:250 (v/v), humedecida com o meio DKW com os macronutrientes reduzidos a 

¼ e sem reguladores de crescimento, e o uso de um fotoperíodo de 16/8 horas. Mais 

recentemente, Carlos (2014) testou diferentes substratos na subfase de expressão 

radicular de Vlach, nomeadamente cubos de lã de rocha, Jiffy Preformas®, pastilhas 

de turfa prensada e vermiculite humedecida (controlo). A maior taxa de enraizamento 

(78%) e de aclimatização (75%) de Vlach foi obtida com o substrato Jiffy Preformas®. 

Segundo Carlos (2014), durante a subfase de expressão radicular de J. regia devem 

ser fornecidas condições intermédias às condições in vitro e ex vitro, através da 

introdução de vermiculite e/ou perlite no meio de cultura. 

Relativamente à fase de aclimatização ex vitro, segundo Leal et al. (2007) após a 

lavagem com água corrente das raízes das plântulas para a remoção do meio de 

cultura, estas deviam ser colocadas em tabuleiros de alvéolos de poliestireno com 

uma mistura de vermiculite e perlite na proporção de 220:250 (v/v), humedecida com o 

meio DKW com os macronutrientes reduzidos a ¼ e sem reguladores de crescimento, 

e depois colocadas na estufa. Durante a primeira semana, as plantas deviam ser 

regadas por nebulização (sistema de brumização) em intervalos de 15 minutos durante 

cerca de 10 segundos, de forma a assegurar uma humidade perto de 100%. Após a 

observação de crescimento apical, os eventos de rega deviam ser gradualmente 

distanciados e a ventilação da estufa devia aumentar. 

A grande sensibilidade das plântulas de J. regia resulta frequentemente na paragem 

do crescimento apical durante a fase de aclimatização (Vahdati et al., 2004). Segundo 

estes autores, o tratamento com Promalina na concentração de 25 ml/l quebra 

eficazmente a dormência do meristema apical, promovendo o crescimento das 

plântulas através da estimulação do alongamento das zonas internodais.  

Relativamente à fase de pós-aclimatização, alguns autores referiam um aumento na 

taxa de sobrevivência de J. regia mediante a inoculação das plântulas com micorrizas 
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de uma grande variedade de fungos do filo Glomeromycota (Schübler et al., 2001; 

Bourrain, 2009). Schübler et al. (2001) obtiveram taxas de sobrevivência no campo de 

80% para as plantas micorrizadas e apenas 20% de sobrevivência no controlo. 

Segundo estes autores, a elevada taxa de sobrevivência conseguida na fase de pós-

aclimatização podia dever-se ao facto do fungo inoculado promover o desenvolvimento 

de um sistema radical mais forte e eficiente na capacidade de absorção de água e 

nutrientes, reduzindo assim, a chamada crise de transplantação. Contrariamente, em 

Carlos (2014) a inoculação com fungos micorrízicos não melhorou significativamente a 

taxa de sobrevivência das plantas. 

As dificuldades descritas inerentes à propagação in vitro destes porta-enxertos 

justificam a ainda residual utilização desta técnica na produção comercial em larga 

escala destas plantas. Apesar dos porta-enxertos GF677 e Vlach serem já 

reproduzidos in vitro, existem ainda algumas limitações como os elevados custos de 

produção e a dificuldade em obter um elevado número de plantas.  

 

1.6. Objetivos do estágio 

A crescente procura do mercado pelos porta-enxertos GF677 e Vlach justificou a 

necessidade da Deifil em implementar, desenvolver e otimizar protocolos de produção 

in vitro para estas duas culturas. Desta forma, o principal objetivo deste estágio foi o 

desenvolvimento de protocolos de produção in vitro dos porta-enxertos GF677 e Vlach 

eficazes e rentáveis, tendo em consideração a literatura publicada e as condições e 

recursos existentes na empresa. O objetivo final era a produção de um elevado 

número de plantas com baixos custos de produção unitária. Nesse sentido, foi feita a 

indução da formação de rebentos epicórmicos, a otimização do pré-tratamento das 

plantas-mãe, a otimização do método de desinfeção dos explantes, a realização de 

estabelecimentos em diferentes épocas do ano, a propagação in vitro destes porta-

enxertos mediante diferentes vias de regeneração clonal como a rebentação axilar e a 

organogénese indireta e a otimização da composição do meio de cultura ou substrato 

ao longo das várias fases do processo. Adicionalmente, foi feita a comparação de 

diferentes clones do porta-enxertos GF677 de modo a detetar diferenças entre os 

genótipos e desta forma selecionar os melhores clones para a propagação in vitro em 

grande escala. 

O objetivo definido para GF677 foi alcançado, isto é, foram otimizadas todas as fases 

do processo de propagação in vitro. No caso de Vlach, apenas se otimizou o processo 

de propagação in vitro até à fase de estabelecimento.  
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Para além disso, este estágio permitiu-me adquirir novos conhecimentos teóricos e 

práticos na área da biotecnologia vegetal e desenvolver competências técnicas e 

profissionais em contexto real de trabalho. Para a Deifil, o trabalho desenvolvido 

contribuiu para o desenvolvimento de protocolos de produção in vitro eficientes e 

rentáveis para estes dois porta-enxertos. 

Futuramente, os protocolos de produção in vitro desenvolvidos durante este estágio 

deverão continuar a ser otimizados, de forma a poderem ser utilizados pela empresa 

para a produção destas plantas à escala industrial e com um custo competitivo no 

mercado. 
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Capítulo 2 - Material e Métodos 

 

2.1. Material vegetal 
2.1.1. Seleção e pré-tratamento das plantas-mãe  
As plantas-mãe dos porta-enxertos GF677 (5 clones: I, II, III, IV e V) e Vlach (4 clones: 

0, 1, 2 e 3), com idades compreendidas entre 3 meses e 1 ano, encontravam-se em 

condições de estufa e de campo e estufa, respetivamente (Anexo 1). No caso de 

GF677, uma parte das plantas-mãe não foi sujeita a nenhum pré-tratamento 

fitossanitário antes da recolha de explantes para o estabelecimento in vitro. A outra 

parte das plantas foi sujeita a um pré-tratamento com o antifúngico Switch® 

(Syngenta®) na concentração de 3 g/l, duas e quatro semanas antes da recolha dos 

explantes. No caso do porta-enxertos Vlach, as plantas-mãe foram apenas sujeitas a 

um pré-tratamento com o antifúngico Switch® na concentração de 3 g/l, duas semanas 

antes da recolha dos explantes para o estabelecimento in vitro.  

O antifúngico Switch® é um antifúngico sistémico e de superfície, indicado para 

combater a podridão cinzenta (Botrytis spp.). Este antifúngico apresenta uma elevada 

eficácia e uma persistência de acção de 10 a 12 dias. O tratamento consistiu na 

pulverização das plantas com o produto. 

 

2.1.2. Recolha de material vegetal 

A recolha de material vegetal do porta-enxertos GF677 foi realizada nos meses de 

setembro de 2016 e de março e abril de 2017. Os ramos mais jovens das plantas-mãe 

de GF677 (5 clones) foram cortados com uma tesoura previamente desinfetada com 

etanol a 70% (v/v) em fragmentos com 15 a 20 cm de comprimento, cortadas as suas 

folhas e colocados em frascos de vidro separados, identificados e transferidos para o 

laboratório.  

A recolha de material vegetal do porta-enxertos Vlach foi realizada nos meses de 

setembro e outubro de 2016 e de maio e junho de 2017. Os gomos axilares e apicais 

dos ramos jovens da planta-mãe de Vlach (clone 0) foram excisados com um bisturi 

previamente desinfetado com etanol a 70% (v/v) e colocados num frasco de vidro 

transferido para o laboratório. As folhas mais jovens de Vlach (clone 0) foram 

igualmente cortadas com uma tesoura previamente desinfetada com etanol a 70% 

(v/v) e colocadas num frasco de vidro levado para o laboratório. Finalmente, os ramos 

mais jovens das plantas-mãe (4 clones) foram cortados com uma tesoura previamente 
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desinfetada com etanol a 70% (v/v) em fragmentos com 15 a 20 cm de comprimento, 

cortadas as suas folhas e colocados num frasco de vidro transferido para o laboratório. 

 

2.1.2.1. Indução da formação de rebentos epicórmicos 

Devido à escassez de material juvenil de Vlach e GF677 para a realização de 

estabelecimentos in vitro, no outono (outubro e dezembro, respetivamente) foram 

recolhidos alguns ramos adultos de algumas plantas-mãe, com o objetivo de induzir a 

formação de rebentos epicórmicos. No caso de GF677, foi recolhido material apenas 

dos clones I, II, III e IV e no caso de Vlach foi recolhido material apenas do clone 0. 

Após o corte das folhas, este material foi sujeito a um pré-tratamento por imersão no 

antifúngico Switch® na concentração de 3 g/l, durante cerca de 1 hora. De seguida, o 

material vegetal foi retirado da solução e deixado a secar ao ar livre sobre uma folha 

de papel adsorvente. Finalmente, foi acondicionado num saco plástico, devidamente 

identificado e colocado no frigorífico a 4ºC ± 1ºC, durante 43 (GF677), 90 e 99 (Vlach) 

dias.  

Após esse período de tempo, o material vegetal foi retirado do frigorífico e de seguida, 

lavado abundantemente em água corrente (aproximadamente 30 segundos) de forma 

a remover os resíduos de antifúngico. Posteriormente, foi colocado em frascos de 

vidro com 100 ml de água da torneira. De seguida, no caso de GF677 todo o material 

vegetal foi pulverizado com BAP na concentração de 2 mg/l (4 a 5 pulverizações). 

Relativamente a Vlach, uma parte do material vegetal foi pulverizado com BAP na 

concentração de 2 mg/l (4 a 5 pulverizações) e a outra parte não (controlos). No caso 

de GF677, não foi possível realizar controlos (sem a aplicação de BAP) devido à 

escassez de material vegetal disponível para os ensaios. A pulverização dos ramos 

adultos com BAP foi efetuada uma vez por semana durante seis semanas. 

O material vegetal foi incubado numa sala de crescimento à temperatura de 25ºC ± 

1ºC e com um fotoperíodo de 16/8 horas (lâmpadas fluorescentes brancas frias), de 

forma a induzir a formação de rebentos epicórmicos para a realização de novos 

estabelecimentos in vitro (Anexo 2). Estes testes tiveram como base os ensaios 

realizados por Gomes e Canhoto (2009) na cultura do medronheiro. 

Após seis semanas, os rebentos epicórmicos apenas de Vlach (em todos os estados 

de desenvolvimento) foram sujeitos a um processo químico de desinfeção e de 

seguida, inoculados em meio de cultura. O mesmo não pôde ser realizado com os 

rebentos epicórmicos de GF677 pois contaminaram e foram descartados. 
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2.2. Propagação in vitro das culturas 

2.2.1. Materiais e procedimentos relativos ao processo de 

propagação in vitro 

 A desinfeção das mãos do operador e da bancada de trabalho na câmara de fluxo 

laminar foi feita com etanol a 70% (v/v). As pinças e bisturis utilizados para a 

manipulação do material vegetal foram esterilizados utilizando um esterelizador por 

infravermelhos a 900 ºC durante 4 a 6 segundos.  

Os meios de cultura preparados, após distribuíção nos recipientes de cultura, foram 

esterilizados em autoclave a 121 ºC durante 20 minutos. Como recipientes de cultura 

foram utilizados tubos de ensaio e frascos de cultura de vidro. Os tubos de ensaio 

continham 5 a ml de meio e os frascos de cultura 50 ml. 

 

2.2.2. Estabelecimento in vitro  

2.2.2.1. Desinfeção do material vegetal 

Para o estabelecimento in vitro dos porta-enxertos GF677 e Vlach, procedeu-se à 

desinfeção do material vegetal recolhido das plantas-mãe. No caso de GF677, os 

ramos jovens recolhidos foram inicialmente passados em água corrente e de seguida, 

emergidos numa solução de água e sabão comercial (Cif®), durante 10 minutos. A 

função do detergente é diminuir a tensão superficial da água, facilitando a desinfeção 

do material vegetal. Depois, efetuaram-se pelo menos quatro lavagens com água 

destilada para a remoção de resíduos de detergente. De seguida, fez-se a lavagem do 

material vegetal com o antifúngico Switch® na concentração de 3 g/l, durante 5 

minutos. Novamente, realizaram-se pelo menos quatro lavagens com água destilada 

para a remoção de resíduos de Switch®. Seguiu-se a lavagem do material vegetal 

com o antibacteriano VEG´LYS® na concentração de 10 μl/l, durante 5 minutos. O 

VEG´LYS® (Phytoauxillium®) é uma solução natural, mais especificamente um extrato 

de alho com atividade antibacteriana. De seguida, efetuaram-se novamente pelo 

menos quatro lavagens com água destilada para a remoção de resíduos de VEG’LYS 

e posteriormente, o material vegetal foi colocado em frascos de vidro estéreis em 

etanol a 70% (v/v), durante 1 minuto. Realizaram-se novamente pelo menos quatro 

lavagens com água destilada e adicionou-se ao material vegetal lixívia comercial 

(DIA®) a 30% com 5% de hipoclorito de sódio, durante 10 e 20 minutos.  

As várias lavagens descritas foram feitas sob agitação de forma a garantir a total 

desinfeção do material vegetal e para evitar a mistura entre os agentes desinfetantes, 

o que poderia originar diversas reações químicas e provocar toxicidade nos tecidos 
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vegetais. Finalmente, os frascos de vidro estéreis com o material vegetal em lixívia 

foram levados para a câmara de fluxo laminar (condições de assepsia). Aí efetuaram-

se pelo menos 4 lavagens com água destilada estéril para a remoção de resíduos de 

lixívia.  

O método de desinfeção dos gomos e rebentos epicórmicos de Vlach foi idêntico ao 

descrito anteriormente para GF677, à exceção de que nestes casos se adicionou ao 

material vegetal, lixívia comercial a 40% durante 20 minutos. O aumento na 

percentagem de lixívia teve que ver com o maior grau de contaminação dos explantes 

do género Juglans (Claudot et al., 1992; Ripetti et al., 1994; Chenevard et al., 1995; 

Saadat e Hennerty, 2001; Leal et al., 2007; Peixe et al., 2016). Adicionalmente, no 

caso dos gomos, estes foram colocados numa placa de micropoços com o antibiótico 

Ampicilina-Sódio na concentração de 50 mg/l (Caisson Labs®) durante 30 minutos, de 

forma a eliminar possíveis contaminações bacterianas comuns nos explantes do 

género Juglans.  

O método de desinfeção das folhas de Vlach foi igualmente semelhante ao descrito 

para GF677, à exceção de que neste caso se adicionou ao material vegetal, lixívia 

comercial a 20% durante 20 minutos. A diminuição na percentagem de lixívia teve que 

ver com a maior sensibilidade das folhas.  

Finalmente, o método de desinfeção dos ramos jovens de Vlach foi exatamente igual 

ao descrito para GF677.  

 

2.2.2.2. Indução da rebentação axilar  

Para a indução da rebentação axilar da cultura de GF677 foram utilizados como 

explantes segmentos nodais e apicais, com 2 a 3 cm de comprimento. Na fase de 

estabelecimento in vitro de GF677 foram testados 4 meios de cultura, apresentados no 

quadro 6. Todos os meios de cultura apresentavam um pH compreendido entre 5,6 e 

5,8. Os explantes permaneceram quatro semanas nestes meios de cultura numa sala 

de crescimento à temperatura de 25ºC ± 1ºC e com um fotoperíodo de 16/8 horas 

(lâmpadas fluorescentes brancas frias). Em cada semana foi avaliada a taxa de 

contaminação, sobrevivência e de explantes com formação de rebentos axilares de 

cada clone. 
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Quadro 6 - Meios de cultura testados na fase de estabelecimento in vitro de GF677. 

Meio de 

cultura 
Sigla da empresa Composição Concentração 

 

 

 

M1 

 

 

 

M(Myo)0,1B 

MS (Caisson Labs®-Anexo 3) 4,33 g/l 

Vitaminas meio MS (Anexo 3) 1 mg/ml 

Mio-inositol 10 mg/l 

BAP 0,1 mg/l 

Sacarose 30 g/l 

Agar Phytoblend® (Caisson 

Labs®) 

7 g/l 

 

 

 

M2 

 

 

 

M(Myo)0,5B 

MS  4,33 g/l 

Vitaminas meio MS 1 mg/ml 

Mio-inositol 10 mg/l 

BAP 0,5 mg/l 

Sacarose 30 g/l 

Agar Phytoblend®  7 g/l 

 

 

M3 

 

 

W0,5Z 

WPM (Caisson Labs®-Anexo 4) 2,30 g/l 

Vitaminas meio WPM (Anexo 4) 1 mg/ml 

Mio-inositol 1 mg/ml 

Zeatina 0,5 mg/l 

Sacarose 30 g/l 

Agar Phytoblend®  7 g/l 

 

 

M4 

 

 

W0,5ZMEAA 

WPM  2,30 g/l 

Vitaminas meio WPM 1 mg/ml 

Mio-inositol 1 mg/ml 

Zeatina 0,5 mg/l 

Tampão MÊS 1 mg/ml 

Àcido ascósbico 1 mg/ml 

Sacarose 30 g/l 

Agar Phytoblend®  7 g/l 

 

Para a indução da rebentação axilar da cultura de Vlach foram utilizados como 

explantes gomos axilares e apicais, rebentos epicórmicos e segmentos nodais e 

apicais com 2 a 3 cm de comprimento. Na fase de estabelecimento in vitro de Vlach, 

no caso dos gomos axilares e apicais foi testado apenas 1 meio de cultura (meio M1). 

No caso dos rebentos epicórmicos (todos os estados de desenvolvimento) foram 
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testados 2 meios de cultura (meios M2 e M3). Finalmente, no caso dos segmentos 

nodais e apicais foram testados 3 meios de cultura (meios M4, M5 e M6). Estes 6 

meios de cultura são apresentados no quadro 7. Todos os meios de cultura 

apresentavam um pH compreendido entre 5,6 e 5,8. No caso dos gomos axilares e 

apicais e dos rebentos epicórmicos, estes explantes permaneceram seis a nove 

semanas nos respetivos meios de cultura numa sala de crescimento à temperatura de 

25ºC ± 1ºC e com um fotoperíodo de 16/8 horas (lâmpadas fluorescentes brancas 

frias). Após seis a nove semanas foram subcultivados para meio de cultura novo. 

Relativamente aos segmentos nodais e apicais, estes explantes permaneceram 

apenas quatro semanas no respetivo meio de cultura. Em cada semana foi avaliada a 

taxa de contaminação, sobrevivência e de explantes com formação de rebentos 

axilares de cada clone. 

 

Quadro 7 - Meios de cultura testados na fase de estabelecimento in vitro de Vlach. 

Meio de 

cultura 
Sigla empresa Composição Concentração 

 

 

 

M1 

 

 

 

D1B0,01I 

 

DKW (Caisson Labs®-Anexo 5) 5,22 g/l 

Vitaminas meio DKW (Anexo 5) 10 mg/l 

Mio-inositol 100 mg/l 

BAP 1 mg/l 

IBA 0,01 mg/l 

Sacarose 30 g/l 

Agar Phytoblend® 7 g/l 

 

 

M2 

 

 

M0 

 

MS 4,33 g/l 

Vitaminas meio MS 1 mg/ml 

Mio-inositol 100 mg/l 

Sacarose 30 g/l 

Agar Phytoblend® 7 g/l 

 

 

M3 

 

 

1/2M  

 

MS 2,165 g/l 

Vitaminas meio MS 0,5 mg/ml 

Mio-inositol 50 mg/l 

Sacarose 30 g/l 

Agar Phytoblend® 7 g/l 
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M4 

 

 

 

W0,5B1PTC3 

WPM 2,30 g/l 

Vitaminas meio WPM 1 mg/ml 

Mio-inositol 1 mg/ml 

BAP 0,5 mg/l 

PTC3® - plant tissue culture 

contamination control 

(PhytoTechnology 

Laboratories®) 

 

1 ml/l 

Sacarose 30 g/l 

Agar Phytoblend®  7 g/l 

 

 

M5 

 

 

W0,5B1PTC3 

(líquido) 

WPM  2,30 g/l 

Vitaminas meio WPM 1 mg/ml 

Mio-inositol 1 mg/ml 

BAP 0,5 mg/l 

PTC3® 1 ml/l 

Sacarose 30 g/l 

 

 

 

M6 

 

 

 

M(Myo)0,5B 

1PTC3 

MS  4,33 g/l 

Vitaminas meio MS 1 mg/ml 

Mio-inositol 10 mg/l 

BAP 0,5 mg/l 

PTC3®  1 ml/l 

Sacarose 30 g/l 

Agar Phytoblend®  7 g/l 

 

2.2.2.3. Indução da organogénese indireta 

Para a indução da organogénese indireta da cultura de GF677 foram utilizados como 

explantes fragmentos foliares com aproximadamente 1 cm2 contendo a nervura 

principal, obtidos de plantas in vitro. Os explantes foram inoculados com a página 

adaxial em contacto com o meio de cultura M2C0,5IA. O meio de cultura M2C0,5IA era 

composto pelo meio basal MS na concentração de 4,33 g/l, Vitaminas do meio MS na 

concentração de 1 mg/ml, Mio-inositol na concentração de 100 mg/l, CPPU na 

concentração de 2 mg/l, IAA na concentração de 0,5 mg/l, Sacarose na concentração 

de 30 g/l e Agar Phytoblend® na concentração de 7 g/l. Este meio apresentava um pH 

compreendido entre 5,6 e 5,8. A formulação nutritiva M2C0,5I apresentou bons 

resultados noutras espécies testadas anteriormente (Deifil, resultados não publicados). 

Os explantes permaneceram oito semanas neste meio de cultura numa sala de 
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crescimento à temperatura de 25ºC ± 1ºC e com um fotoperíodo de 16/8 horas 

(lâmpadas fluorescentes brancas frias).  

Para a indução da organogénese indireta da cultura de Vlach foram utilizados como 

explantes fragmentos foliares com aproximadamente 1 cm2 contendo a nervura 

principal, obtidos de plantas ex vitro. Os explantes foram inoculados com a página 

adaxial em contacto com o meio de cultura D2C0,5IA. O meio de cultura D2C0,5IA era 

composto pelo meio basal DKW na concentração de 5,22 g/l, Vitaminas do meio DKW 

na concentração de 10 mg/l, Mio-inositol na concentração de 100 mg/l, CPPU na 

concentração de 2 mg/l, IAA na concentração de 0,5 mg/l, Sacarose na concentração 

de 30 g/l e Agar Phytoblend® na concentração de 7 g/l. Este meio apresentava um pH 

compreendido entre 5,6 e 5,8. O meio de cultura D2C0,5IA é uma adaptação para o 

género Juglans da formulação M2C0,5I. Os explantes permaneceram seis semanas 

neste meio de cultura numa sala de crescimento à temperatura de 25ºC ± 1ºC e com 

um fotoperíodo de 16/8 horas (lâmpadas fluorescentes brancas frias). 

 

2.2.3. Multiplicação in vitro  

Após quatro semanas de cultura, os rebentos de GF677 obtidos na fase anterior foram 

transferidos para meio de multiplicação. Para isso, os rebentos foram excisados do 

explante inicial, cortadas as suas folhas e inoculados 5 rebentos por frasco de cultura. 

Na fase de multiplicação in vitro de GF677 foram testados 14 meios de cultura, 

apresentados no quadro 8. Todos os meios de cultura apresentavam um pH 

compreendido entre 5,6 e 5,8. De forma a distinguir os diferentes meios de cultura 

testados, foi adicionado a cada um deles um corante na concentração de 0,2 g/ml 

(F320 - verde, F321 - amarelo, F322 - azul, F323 - vermelho da PhytoTechnology 

Laboratories®). Após inoculação, os explantes foram colocados na sala de 

crescimento. As condições da sala de crescimento foram as referidas anteriormente.  

A cada quatro a sete semanas foi feita a subcultura dos rebentos de GF677 para meio 

de cultura novo. Para isso, os rebentos obtidos foram separados, cortadas as suas 

folhas e inoculados 5 rebentos por frasco de cultura. No total foram feitas cerca de 10 

repicagens dos rebentos de GF677 para meio de multiplicação. Em cada repicagem foi 

avaliada a taxa de contaminação, sobrevivência e multiplicação de cada clone.  

 

 

 

 

 

 



FCUP 
Capítulo 2 – Material e Métodos 

 

67 

 

 
 

Quadro 8 - Meios de cultura testados na fase de multiplicação in vitro de GF677. 

Meio de 

cultura 
Sigla da empresa Composição Concentração 

 

 

M1 

 

 

M0 

MS 4,33 g/l 

Vitaminas meio MS 1 mg/ml 

Mio-inositol 100 mg/l 

Sacarose 30 g/l 

Agar Phytoblend® 7 g/l 

 

 

M2 

 

 

M0,1B 

MS 4,33 g/l 

Vitaminas meio MS 1 mg/ml 

Mio-inositol 100 mg/l 

BAP 0,1 mg/l 

Sacarose 30 g/l 

Agar Phytoblend® 7 g/l 

 

 

M3 

 

 

M(Myo)0,1B 

MS 4,33 g/l 

Vitaminas meio MS 1 mg/ml 

Mio-inositol 10 mg/l 

BAP 0,1 mg/l 

Sacarose 30 g/l 

Agar Phytoblend® 7 g/l 

 

 

M4 

 

 

M0,5B 

MS 4,33 g/l 

Vitaminas meio MS 1 mg/ml 

Mio-inositol 100 mg/l 

BAP 0,5 mg/l 

Sacarose 30 g/l 

Agar Phytoblend® 7 g/l 

 

 

 

M5 

 

 

 

M(Myo)0,5B 

MS 4,33 g/l 

Vitaminas meio MS 1 mg/ml 

Mio-inositol 10 mg/l 

BAP 0,5 mg/l 

Sacarose 30 g/l 

Agar Phytoblend® 7 g/l 
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M6 

 

 

M(Myo)0,5B6Ag 

MS 4,33 g/l 

Vitaminas meio MS 1 mg/ml 

Mio-inositol 10 mg/l 

BAP 0,5 mg/l 

\Sacarose 30 g/l 

Agar Phytoblend® 6 g/l 

 

 

 

M7 

 

 

 

 

M(Myo)0,5B5Ag 

MS 4,33 g/l 

Vitaminas meio MS 1 mg/ml 

Mio-inositol 10 mg/l 

BAP 0,5 mg/l 

Sacarose 30 g/l 

Agar Phytoblend® 5 g/l 

 

 

M8 

 

 

M(Myo)1B 

MS 4,33 g/l 

Vitaminas meio MS 1 mg/ml 

Mio-inositol 10 mg/l 

BAP 1 mg/l 

Sacarose 30 g/l 

Agar Phytoblend® 7 g/l 

 

 

M9 

 

 

½M 

MS 2,165 g/l 

Vitaminas meio MS 0,5 mg/ml 

Mio-inositol 50 mg/l 

Sacarose 30 g/l 

Agar Phytoblend® 7 g/l 

 

 

M10 

 

 

½M0,5B 

MS 2,165 g/l 

Vitaminas meio MS 0,5 mg/ml 

Mio-inositol 50 mg/l 

BAP 0,5 mg/l 

Sacarose 30 g/l 

Agar Phytoblend® 7 g/l 

 

 

M11 

 

 

½M0,5B6Ag 

MS 2,165 g/l 

Vitaminas meio MS 0,5 mg/ml 

Mio-inositol 50 mg/l 

BAP 0,5 mg/l 

Sacarose 30 g/l 

Agar Phytoblend® 6 g/l 
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M12 

 

 

½M0,5B5Ag 

MS 2,165 g/l 

Vitaminas meio MS 0,5 mg/ml 

Mio-inositol 50 mg/l 

BAP 0,5 mg/l 

Sacarose 30 g/l 

Agar Phytoblend® 5 g/l 

 

 

M13 

 

 

W0 

WPM  2,30 g/l 

Vitaminas meio WPM 1 mg/ml 

Mio-inositol 1 mg/ml 

Sacarose 30 g/l 

Agar Phytoblend®  7 g/l 

 

 

M14 

 

 

W0,5B 

WPM  2,30 g/l 

Vitaminas meio WPM 1 mg/ml 

Mio-inositol 1 mg/ml 

BAP 0,5 mg/l 

Sacarose 30 g/l 

Agar Phytoblend®  7 g/l 

 

No caso de Vlach, após quatro semanas de cultura os rebentos obtidos na fase 

anterior foram transferidos para meio de multiplicação. Para isso, os rebentos foram 

excisados do explante inicial, cortadas as suas folhas e inoculados 5 rebentos por 

frasco de cultura. Na fase de multiplicação in vitro de Vlach foi testado apenas 1 meio 

de cultura, utilizado com sucesso na fase de estabelecimento in vitro (meio de 

estabelecimento M4). Após inoculação, os explantes foram colocados na sala de 

crescimento. As condições da sala de crescimento foram as referidas anteriormente. 

Após quatro semanas foi feita a subcultura dos rebentos de Vlach para meio de cultura 

novo. Para isso, os rebentos obtidos foram separados, cortadas as suas folhas e 

inoculados 5 rebentos por frasco de cultura. No total foi feita apenas 1 repicagem dos 

rebentos de Vlach para meio de multiplicação. Nesta repicagem foi avaliada a taxa de 

contaminação, sobrevivência e multiplicação de cada clone.  

 

2.2.4. Enraizamento in vitro  

Após quatro semanas de cultura, os rebentos de GF677 obtidos na fase anterior, com 

2 a 3 cm de comprimento, foram transferidos para meio de enraizamento. Para isso, 

os rebentos foram separados, cortadas as suas folhas e inoculados 5 rebentos por 

frasco de cultura. Na fase de enraizamento in vitro de GF677 foram testados 8 meios 
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de cultura, apresentados no quadro 9. Todos os meios de cultura apresentavam um 

pH compreendido entre 5,6 e 5,8. Após inoculação, os explantes foram colocados na 

sala de crescimento. As condições da sala de crescimento foram as referidas 

anteriormente. 

Após quatro semanas de cultura, foi avaliada a taxa de enraizamento, o número de 

raízes por plântula, o seu comprimento médio e diâmetro em cada meio de cultura. Os 

testes de enraizamento foram efetuados apenas com o clone II de GF677 por este ser 

o clone com o maior número de explantes disponível. 

 

Quadro 9 - Meios de cultura testados na fase de enraizamento in vitro de GF677. 

Meio de 

cultura 
Sigla da empresa Composição Concentração 

 

 

M1 

 

 

½M 

MS 2,165 g/l 

Vitaminas meio MS 0,5 mg/ml 

Mio-inositol 50 mg/l 

Sacarose 30 g/l 

Agar Phytoblend® 7 g/l 

 

 

M2 

 

 

½M1CA 

MS 2,165 g/l 

Vitaminas meio MS 0,5 mg/ml 

Mio-inositol 50 mg/l 

Carvão ativado 1 g/l 

Sacarose 30 g/l 

Agar Phytoblend® 7 g/l 

 

 

M3 

 

 

½M0,1I 

MS 2,165 g/l 

Vitaminas meio MS 0,5 mg/ml 

Mio-inositol 50 mg/l 

IBA 0,1 mg/l 

Sacarose 30 g/l 

Agar Phytoblend® 7 g/l 

 

 

M4 

 

 

½M0,2I 

MS 2,165 g/l 

Vitaminas meio MS 0,5 mg/ml 

Mio-inositol 50 mg/l 

IBA 0,2 mg/l 

Sacarose 30 g/l 

Agar Phytoblend® 7 g/l 

 



FCUP 
Capítulo 2 – Material e Métodos 

 

71 

 

 
 

 

 

M5 

 

MS1/2nitratos 

 

(½ KNO3 + ½ 

NH4NO3) 

MS1/2nitratos (Caisson Labs®-

Anexo 6) 

2,56 g/l 

Vitaminas meio MS 0,5 mg/ml 

Mio-inositol 50 mg/l 

Sacarose 30 g/l 

Agar Phytoblend® 7 g/l 

 

 

 

M6 

 

 

 

MS1/2nitratos0,2I 

MS1/2nitratos 2,56 g/l 

Vitaminas meio MS 0,5 mg/ml 

Mio-inositol 50 mg/l 

IBA 0,2 mg/l 

Sacarose 30 g/l 

Agar Phytoblend® 7 g/l 

 

 

M7 

 

 

MS1/2nitratos0,5I 

MS1/2nitratos 2,56 g/l 

Vitaminas meio MS 0,5 mg/ml 

Mio-inositol 50 mg/l 

IBA 0,5 mg/l 

Sacarose 30 g/l 

Agar Phytoblend® 7 g/l 

 

 

M8 

 

 

MS1/2nitratos1I 

MS1/2nitratos 2,56 g/l 

Vitaminas meio MS 0,5 mg/ml 

Mio-inositol 50 mg/l 

IBA 1,0 mg/l 

Sacarose 30 g/l 

Agar Phytoblend® 7 g/l 

 

No caso de Vlach não se chegaram a realizar testes de otimização relativos a esta 

fase da propagação in vitro. 

 

2.2.5. Aclimatização ex vitro 

Após quatro semanas de cultura no meio de enraizamento, foi feita a aclimatização ex 

vitro das plântulas de GF677. Nesta fase, as plântulas de GF677 enraizadas e não 

enraizadas foram lavadas com água corrente para a remoção do meio de cultura de 

enraizamento das plântulas e das raízes. Posteriormente, as plântulas de GF677 com 

raíz foram colocadas em caixas com uma mistura de turfa (turfa média Bor na Móna®) 

e perlite na proporção de 1:1 (v/v). Por outro lado, as plântulas de GF677 sem raíz 
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foram tratadas com o produto Clonex®. O Clonex® é um produto comercial com IBA 

na concentração de 3 g/l e que promove alegadamente o enraizamento ex vitro das 

plântulas. No caso das plântulas de GF677 sem raíz foram testados 2 substratos 

diferentes nesta fase, nomeadamente uma mistura de turfa e perlite na proporção de 

1:1 (v/v) e o substrato VECO3 (Jiffy Preformas®).  

Finalmente, as plântulas de GF677 foram cobertas com uma tela de polietileno 

transparente e colocadas num estufim no interior da estufa, com uma humidade 

relativa superior a 90% e à temperatura ambiente (não controlada). A humidade 

relativa do ar foi gradualmente reduzida até 60% e as plântulas regadas 

semanalmente. A abertura de furos na tela foi feita gradualmente a cada 2 dias e sua 

remoção total ocorreu após 5 semanas. Após quatro semanas, foi avaliada a taxa de 

aclimatização ex vitro (taxa de sobrevivência ex vitro) e o crescimento das plântulas 

aclimatizadas. Os testes de aclimatização ex vitro foram efetuados apenas com o 

clone II de GF677 por este ser o clone com o maior número de explantes disponível. 

No caso de Vlach não se chegaram a realizar testes de otimização relativos a esta 

fase da propagação in vitro. 

 

2.3. Análise estatística dos resultados 

O tratamento estatístico dos resultados obtidos foi efetuado com recurso ao programa 

Excel. A análise estatística foi realizada através do cálculo das médias aritméticas 

ponderadas e dos desvios-padrões ponderados das taxas obtidas. Foi considerada a 

utilização das médias aritméticas e desvios-padrões ponderados ao invés das médias 

aritméticas e desvios-padrões simples, por se considerar a análise e o tratamento dos 

dados estatististicos mais rigorosa, uma vez que estes têm em consideração o 

tamanho das respetivas amostras. Cada amostra apresentava um n ≥ 100 explantes. 
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Capítulo 3 - Resultados e Discussão 

 

3.1. Propagação in vitro do porta-enxertos GF677 

3.1.1. Indução da formação de rebentos epicórmicos  

Devido à escassez de material juvenil de GF677 e de forma a aumentar o número de 

explantes disponíveis para iniciar a propagação in vitro, foram recolhidos alguns ramos 

adultos de algumas plantas-mãe (4 clones: I, II, III e IV), com o objetivo de induzir a 

formação de rebentos epicórmicos. Este material vegetal, após um pré-tratamento com 

o antifúngico Switch®, foi sujeito a um tratamento pelo frio durante 43 dias. Após esse 

período de tempo, foi pulverizado com BAP uma vez por semana durante seis 

semanas (Figura 8 e Anexo 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.8 - Indução da formação de rebentos epicórmicos nos ramos adultos dos clones I, II, III e IV de GF677. 

 

Este método de indução da formação de rebentos epicórmicos nos ramos adultos de 

GF677 revelou-se adequado exclusivamente para o clone IV, pois este foi o único 

clone onde se verificou o inicío da formação de rebentos epicórmicos somente após 

sete dias da sua indução. Contudo, os rebentos formados começaram a secar após 

quatro semanas e acabaram por ser descartados por elevada contaminação fúngica 

após seis semanas (Figura 9). Os resultados obtidos com o clone IV, pareceram 

indicar que as contaminações dos tecidos vegetais podem estar na origem do 

insucesso na formação de rebentos epicórmicos nos clones I, II e III de GF677. Apesar 

dos escassos resultados, o facto de se ter verificado a formação de rebentos 

epicórmicos após apenas sete dias, parece indicar que a pulverização com BAP nos 

ramos adultos apresentou um efeito positivo na formação de rebentos epicórmicos nos 

ramos adultos de GF677. 

Futuramente, dever-se-iam testar outros pré-tratamentos com concentrações 

superiores de Switch®, outros antifúngicos ou a combinação de dois ou mais 
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antifúngicos. Dever-se-iam também realizar novos testes com e sem pulverização com 

diferentes concentrações de BAP, de modo a confirmar o efeito desta citocinina na 

formação de rebentos epicórmicos nos ramos adultos de GF677. 

 

  

 

 

 

 

 

Fig.9 - Rebentos epicórmicos formados exclusivamente nos ramos adultos do clone IV de GF677, após sete dias de 

indução. 

 

3.1.2. Estabelecimento in vitro  

3.1.2.1. Pré-tratamento das plantas-mãe e desinfeção do 

material vegetal 

Uma parte das plantas-mãe de GF677 não foi sujeita a nenhum pré-tratamento 

fitossanitário antes da recolha dos explantes para o estabelecimento in vitro. A outra 

parte das plantas foi sujeita a um pré-tratamento com o antifúngico Switch®, duas e 

quatro semanas antes da recolha dos explantes. O objetivo destes 3 testes com 

diferentes pré-tratamentos das plantas-mãe (sem pré-tratamento, com pré-tratamento 

duas e quatro semanas antes da recolha de explantes) foi determinar o efeito do pré-

tratamento fitossanitário das plantas-mãe na taxa de contaminação dos explantes de 

GF677 na fase de estabelecimento in vitro (Gráfico 1). 

Gráfico 1 - Avaliação do efeito do pré-tratamento fitossanitário das plantas-mãe na taxa de contaminação dos explantes 

de GF677 na fase de estabelecimento in vitro. 
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Como se pode verificar através da análise do gráfico 1, ambos os pré-tratamentos das 

plantas-mãe com o antifúngio Switch® conduziram a baixas taxas de contaminação e 

elevadas taxas de sobrevivência médias dos explantes in vitro. Foi obtida uma taxa de 

contaminação média dos explantes in vitro ligeiramente superior (25,73%) na situação 

controlo, todavia, não pareceram existir diferenças estatisticamente significativas 

relativamente às taxas de contaminação médias dos explantes in vitro entre os pré-

tratamentos fitossanitários testados e a situação controlo. Após a análise destes 

resultados, pode-se concluir que o pré-tratamento fitossanitário das plantas-mãe não 

pareceu afetar significativamente a taxa de contaminação dos explantes in vitro e 

consequentemente, a fase de estabelecimento in vitro de GF677.  

Desta forma, pelo menos nas duas épocas do ano em que foram efetuados os testes 

(setembro de 2016 e março e abril de 2017), não se justifica a realização de qualquer 

um destes pré-tratamentos das plantas-mãe antes da recolha dos explantes para o 

estabelecimento in vitro. Muito provavelmente, se os estabelecimentos de GF677 

tivessem sido efetuados em outras épocas do ano de maior humidade (outono e 

inverno), ter-se-iam verificado diferenças estatisticamente significativas relativamente 

às taxas de contaminação dos explantes in vitro entre os pré-tratamentos 

fitossanitários das plantas-mãe testados, bem como taxas de contaminação dos 

explantes in vitro mais elevadas nas plantas-mãe sem pré-tratamento. Futuramente, 

dever-se-iam testar outros pré-tratamentos das plantas-mãe utilizando, por exemplo, 

outros agentes antifúngicos ou combinações de vários agentes desinfetantes. 

Para o estabelecimento in vitro de GF677 procedeu-se à desinfeção do material 

vegetal recolhido das plantas-mãe (ramos jovens). O método de desinfeção dos ramos 

jovens de GF677 envolveu a sua passagem em água corrente, a imersão numa 

solução de água e sabão comercial, lavagem com o antifúngico Switch®, lavagem com 

o antibacteriano VEG´LYS®, lavagem com etanol a 70% (v/v) e finalmente, a lavagem 

com lixívia comercial a 30% durante 10 e 20 minutos. O objetivo destes 2 testes com 

diferentes tempos de contacto dos explantes com a lixívia (0 e 20 minutos) foi 

determinar o efeito do tempo de contacto com a lixívia na taxa de contaminação dos 

explantes de GF677 na fase de estabelecimento in vitro (Gráfico 2). 
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Gráfico 2 - Avaliação do efeito do tempo de contacto com a lixívia na taxa de contaminação dos explantes de GF677 na 

fase de estabelecimento in vitro. 

 

Como se pode verificar através da análise do gráfico 2, ambos os métodos de 

desinfeção dos ramos jovens de GF677 conduziram a baixas taxas de contaminação e 

elevadas taxas de sobrevivência médias dos explantes in vitro. O método de 

desinfeção dos explantes que envolvia um tempo de contacto de 20 minutos com 

lixívia a 30% demonstrou ser mais eficaz, pois resultou numa menor taxa de 

contaminação média dos explantes in vitro (21,72%). Contudo, não pareceram existir 

diferenças estatisticamente significativas relativamente às taxas de contaminação dos 

explantes in vitro entre os dois métodos de desinfeção dos explantes testados.  

Estes resultados demonstram uma correlação negativa entre o tempo de contacto dos 

explantes com a lixívia e a taxa de contaminação dos explantes in vitro. No entanto, 

esta correlação não foi proporcional, pois não se verificou uma redução para metade 

da taxa de contaminação média dos explantes no teste com um tempo de contacto 

com a lixívia de 20 minutos relativamente ao teste com um tempo de contacto de 10 

minutos.  

Adicionalmente, a taxa de contaminação média dos explantes de GF677 foi 

substancialmente inferior à verificada em outras culturas lenhosas (Deifil, resultados 

não publicados). Perante estes resultados, pode-se concluir que a percentagem de 

lixívia testada (30%) foi adequada, uma vez que resultou em baixas taxas de 

contaminação e elevadas taxas de sobrevivência dos explantes in vitro em ambos os 

tempos de contacto testados. 

Futuramente, poder-se-iam testar outros métodos de desinfeção dos explantes 

utilizando, por exemplo, outras combinações de agentes desinfetantes, outras 

concentrações e/ou tempos de contacto com os explantes. 
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3.1.2.2. Indução da rebentação axilar  

Para a indução da rebentação axilar da cultura de GF677 foram utilizados como 

explantes segmentos nodais e apicais, com 2 a 3 cm de comprimento (Figura 10). Na 

fase de estabelecimento in vitro de GF677 foram testados 4 meios de cultura (ver 

Quadro 6, página 63). O objetivo destes 4 testes com diferentes formulações minerais 

(MS e WPM), concentrações de BAP (0,1 mg/l e 0,5 mg/l) e concentrações dos 

compostos orgânicos tampão MES e ácido ascórbico (0 mg/ml e 1 mg/ml) foi otimizar 

a composição do meio de cultura a utilizar na fase de estabelecimento in vitro de 

GF677 (Gráficos 3 e 4). 

A propagação in vitro de GF677 é usualmente baseada nos meios de cultura MS 

(Murashige e Skoog, 1962), WPM (Woody Plant Medium, Lloyd e McCown, 1981) e 

GNH (Alanagh et al., 2010). Segundo alguns autores (Tsiporidis e Thomidis, 2003; 

Aghaye e Yadollahi, 2012; Sepahvand et al., 2012), durante as fases de 

estabelecimento e multiplicação in vitro de GF677 em meio MS observa-se 

frequentemente o surgimento de rebentos pequenos e com o formato de “roseta” 

(alargamento exagerado das folhas), devido às elevadas fontes de carbono presentes 

neste meio de cultura. Tsiporidis et al. (2003) e Kas et al. (2004) (citado em 

Sepahvand et al., 2012) compararam diferentes meios de cultura para a propagação in 

vitro de GF677, tendo concluído que o meio ½ MS e Knop eram meios de cultura mais 

adequados comparativamente ao meio MS, pois nestes surgiam rebentos com um 

crescimento normal. Já Aghaye e Yadollahi (2012) e Sepahvand et al. (2012) 

recomendavam o uso do meio MS para a propagação in vitro de GF677, referindo que 

o crescimento anormal dos rebentos estava associado com a elevada concentração de 

mio-inositol neste meio (100 mg/l). Sepahvand et al. (2012) avaliaram os efeitos da 

redução da concentração de mio-inositol no meio MS na formação de rebentos com 

crescimento anormal, durante as fases de estabelecimento e multiplicação in vitro de 

GF677. Estes autores determinaram que a redução da concentração de mio-inositol de 

100 mg/l para 10 mg/l no meio MS, conduzia ao surgimento de rebentos normais e 

com um maior comprimento médio (4,6 cm).  

A citocinina BAP é comumente usada na propagação in vitro dos híbridos entre o 

pessegueiro e a amendoeira (Prunus persica x Prunus dulcis) (Fotopoulos e 

Sotiropoulos, 2005). Ahmad et al. (2003) determinaram que a concentração de BAP 

que conduzia a um maior número e comprimento médios dos rebentos durante as 

fases de estabelecimento e multiplicação in vitro de GF677 era de 0,6 mg/l. Já 

Sepahvand et al. (2012) apontavam como melhor concentração de BAP 0,1 mg/l e 

Aghaye e Yadollahi (2012) indicavam 1 mg/l. Esta disparidade nas concentrações 
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indicadas de BAP pode, provavelmente, dever-se ao diferente grau de pureza da 

citocinina usada em cada laboratório. Adicionalmente, estudos prévios feitos na Deifil 

(Deifil, resultados não publicados) determinaram que entre as concentrações de BAP 

de 0,1 mg/l e 1 mg/l, a mais indicada para a propagação in vitro de GF677 era a de 0,1 

mg/l pois levava à redução do formato de “roseta” dos rebentos, ao maior número de 

rebentos por explante (taxa de multiplicação dos rebentos) e comprimento médios 

destes em meio MS. Finalmente, segundo Alanagh et al. (2010), o maior número de 

rebentos normais de GF677 foi obtido com o meio GNH suplementado com BAP na 

concentração de 0,5 mg/l e IBA na concentração de 0,1 mg/l.  

Assim, e de acordo com a literatura citada, testou-se o meio de cultura M1, composto 

pelo meio MS com redução da concentração de mio-inositol para 10 mg/l e 

suplementado com BAP na concentração de 0,1 mg/l, na fase de estabecimento in 

vitro de GF677 (Figura 10). Adicionalmente, de forma a otimizar a concentração de 

BAP a utilizar na fase de estabelecimento in vitro de GF677, testou-se um segundo 

meio de cultura, o meio M2, com uma concentração de BAP cinco vezes superior à do 

meio M1. Para além disso, foram testados outros dois meios de cultura compostos 

pelo meio WPM, muito utilizado na propagação in vitro de lenhosas, suplementado 

com uma outra citocinina, a zeatina, na concentração de 0,5 mg/l (meios M3 e M4). 

Como os rebentos de GF677 obtidos apresentavam um pequeno comprimento médio 

e à semelhança de outros testes realizados com sucesso na empresa noutras culturas 

lenhosas (Deifil, resultados não publicados), optou-se por testar um quarto meio de 

cultura composto também pelo antioxidante ácido ascórbico e o tampão MES na 

concentração de 1 mg/ml (meio M4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.10 - Estabelecimento in vitro de segmento nodal de GF677 no meio de cultura M1. 
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Gráfico 3 - Avaliação do efeito do meio de cultura M1 na fase de estabelecimento in vitro de GF677, após uma e três 

semanas de cultura. 

 

Como se pode verificar através da análise do gráfico 3, o meio de cultura M1 

demonstrou ser adequado à fase de estabelecimento in vitro de todos os clones de 

GF677, pois conduziu a elevadas taxas médias de explantes com formação de 

rebentos axilares. A formação dos primeiros rebentos axilares verificou-se logo após 

uma semana de cultura, em todos os clones de GF677. Contudo, o clone de GF677 

com a melhor resposta na fase de estabelecimento in vitro neste meio de cultura, isto 

é, com a maior taxa média de explantes com formação de rebentos axilares após uma 

semana de cultura foi o clone V (73,18%). Assim sendo, foram testados os restantes 

meios de cultura M2, M3 e M4 exclusivamente neste clone (Gráfico 4).  

Gráfico 4 - Avaliação do efeito dos meios de cultura M1, M2, M3 e M4 na fase de estabelecimento in vitro do clone V de 

GF677, após uma e três semanas de cultura. 

 

Como se pode verificar através da análise do gráfico 4, os quatro meios de cultura 

testados demonstraram ser adequados à fase de estabelecimento in vitro do clone V 

de GF677, pois conduziram a elevadas taxas médias de explantes com formação de 

rebentos axilares e bons comprimentos médios destes, após uma e três semanas de 
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cultura. Nos quatro meios testados, a formação dos primeiros rebentos axilares 

verificou-se logo após uma semana de cultura. Para além disso, não pareceram existir 

diferenças estatisticamente significativas relativamente às taxas médias de explantes 

com formação de rebentos axilares no clone V, entre os meios testados, após uma e 

três semanas de cultura. No entanto, os meios de cultura com zeatina (meios M3 e 

M4) conduziram a taxas médias de explantes com formação de rebentos axilares 

ligeiramente superiores comparativamente aos meios com BAP (Meios M1 e M2). 

Todavia, o aumento verificado na taxa de explantes com formação de rebentos 

axilares não justificou a utilização da zeatina pois o seu custo é de 2812 $/g, enquanto 

que o custo de BAP é de 5,2 $/g (Phytotechnology Laboratories®). Para além disso, 

não se verificaram diferenças significativas relativamente ao comprimento médio dos 

rebentos entre os quatro meios, após uma e três semanas de cultura. Desta forma, 

não se repetiram os testes realizados com os meios M3 e M4, uma vez que a zeatina 

é uma citocinina muito cara.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.11 - Rebento axilar formado em segmento nodal de GF677 no meio de cultura M1, após três semanas de cultura. 

 

Concluindo, o meio de cultura mais adequado (mais eficaz e económico) à fase de 

estabelecimento in vitro de GF677 foi o meio de cultura M1, composto pelo meio MS 

com redução da concentração de mio-inositol para 10 mg/l e suplementado com BAP 

na concentração de 0,1 mg/l (Figura 11). Estes resultados estão de acordo com 

resultados obtidos por Aghaye e Yadollahi (2012) e Sepahvand et al. (2012). 

 

3.1.2.3. Indução da organogénese indireta 

Para a indução da organogénese indireta da cultura de GF677 foram utilizados como 

explantes fragmentos foliares com aproximadamente 1 cm2 contendo a nervura 

principal, obtidos de plantas in vitro (Figura 12). Os explantes foram inoculados com a 

página adaxial em contacto com o meio de cultura M2C0,5IA, composto pelo meio MS 

suplementado com CPPU na concentração de 2 mg/l e IAA na concentração de 0,5 
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mg/l. Esta formulação nutritiva apresentou bons resultados noutras espécies (Deifil, 

resultados não publicados). O objetivo deste teste foi determinar se o meio de cultura 

M2C0,5IA promovia a organogénese indireta a partir de folha em GF677. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.12 - Estabelecimento in vitro de fragmento foliar de GF677 no meio de cultura M2C0,5IA. 

 

Os fragmentos foliares de GF677 foram obtidos de plantas in vitro, pelo que não foram 

sujeitos a nenhum processo de desinfeção. No total, realizaram-se dois ensaios com o 

meio de cultura M2C0,5IA. Este meio de cultura induziu a formação residual de calli 

(calogénese), entre a segunda e a quarta semanas de cultura (Figura 13). Apesar de 

se ter verificado a iniciação da formação de calli, ou seja, o processo de 

desdiferenciação celular em alguns explantes, não ocorreu a diferenciação celular. 

Este meio de cultura não promoveu a organogénese indireta a partir de folha em 

GF677, contrariamente aos resultados obtidos anteriormente com outras espécies 

(Deifil, resultados não publicados). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.13 - Formação residual de calli em fragmentos foliares de GF677 no meio de cultura M2C0,5IA, após quatro 

semanas de cultura. 

 

Uma vez que o processo de organogénese indireta é muito moroso comparativamente 

à via direta de regeneração in vitro (rebentação axilar), e que, entretanto, foram 

obtidos bons resultados de propagação de GF677 por esta via, não foram efetuados 

novos ensaios de organogénese indireta com outros meios de cultura. 
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3.1.3. Multiplicação in vitro 

Após quatro semanas de cultura, os rebentos de GF677 obtidos na fase anterior foram 

transferidos para meio de multiplicação. Na fase de multiplicação in vitro de GF677 

foram testados 14 meios de cultura (ver Quadro 8, página 67). A cada quatro a sete 

semanas foi feita a subcultura dos rebentos de GF677 para meio de cultura novo. No 

total foram feitas cerca de 10 repicagens dos rebentos de GF677 para meio de 

multiplicação. Em cada repicagem foi avaliada a taxa de contaminação, sobrevivência 

e multiplicação de cada clone. O objetivo destes 14 testes com diferentes formulações 

minerais (MS, ½ MS e WPM), concentrações de BAP (0 mg/l, 0,1 mg/l, 0,5 mg/l e 1 

mg/l), com e sem redução da concentração de mio-inositol (de 100 mg/l para 10 mg/l) 

e diferentes concentrações do agente gelificante (7 g/l, 6 g/l e 5 g/l) foi otimizar a 

composição do meio de cultura a utilizar na fase de multiplicação in vitro de GF677 

(Gráfico 5). 

Gráfico 5 - Avaliação do efeito do meio de cultura na fase de multiplicação in vitro de GF677. 

 

De acordo com os resultados obtidos anteriormente na fase de estabelecimento in 

vitro, optou-se por testar novamente o meio de estabelecimento M1 na fase de 

multiplicação in vitro de GF677 (meio de multiplicação M3). 

Como se pode verificar através da análise do gráfico 5, o meio de cultura M3 

demonstrou ser inadequado à fase de multiplicação in vitro de GF677, pois conduziu a 

uma baixa taxa de multiplicação média dos rebentos (1,32). Para além disso, os 

rebentos de GF677 formados apresentavam um pequeno comprimento médio (≤ 1 cm) 

e o formato de “roseta” (alargamento exagerado das folhas), após quatro semanas de 

cultura (Figura 14).  
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Fig.14 - Multiplicação in vitro de GF677 no meio de cultura M3, após quatro semanas de cultura. 

 

Perante os resultados obtidos, testou-se um novo meio de cultura, o meio M5, com 

uma concentração de BAP cinco vezes superior à do meio M3. Como se pode verificar 

através da análise do gráfico 5, o meio de cultura M5 demonstrou ser mais adequado 

à fase de multiplicação in vitro de GF677 relativamente ao meio M3, pois conduziu a 

uma boa taxa de multiplicação média dos rebentos (1,99). Apesar de superior, a taxa 

de multiplicação média dos rebentos de GF677 obtida com o meio de cultura M5 não 

pareceu ser estatisticamente significativa comparativamente à obtida com o meio M3 

(1,32), após quatro semanas de cultura. Para além disso, não se verificaram 

diferenças significativas ao nível do comprimento médio dos rebentos e no formato de 

“roseta” destes (Figura 15).  

 

 

 

 

 

Fig.15 - Multiplicação in vitro de GF677 no meio de cultura M5, após quatro semanas de cultura. 

 

Perante os resultados obtidos, foram testados outros meios de cultura de baixa 

concentração iónica, nomeadamente os meios M1 (meio MS), M9 (meio MS com 

redução da concentração a ½) e M13 (meio WPM). Como se pode verificar através da 

análise do gráfico 5, os três meios de cultura demonstraram ser inapropriados a esta 

fase, uma vez que não se verificou a multiplicação dos rebentos de GF677 (taxas de 

multiplicação médias de 0,85; 1,00; 1,00, respetivamente). Para além disso, os 

explantes inoculados nestes meios apresentavam acentuadas cloroses foliares 

indicativas de fortes carências nutricionais, após quatro semanas de cultura. 
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Adicionalmente, os rebentos de GF677 formados não apresentavam diferenças 

significativas no formato de “roseta” e o aumento verificado no comprimento médio dos 

rebentos relativamente aos meios de cultura anteriores também não foi significativo 

(Figura 16). 

  

 

 

 

 

 

 

Fig.16 - Multiplicação in vitro de GF677 nos meios de cultura M9 e M13, respetivamente, após quatro semanas de 

cultura. 

 

Perante os resultados obtidos, foram testados novamente dois dos meios de cultura de 

baixa concentração iónica apresentados anteriormente mas desta vez suplementados 

com BAP na concentração de 0,5 mg/l. Assim sendo, testou-se o meio de cultura M10, 

composto pelo meio MS com redução da concentração a ½ e suplementado com BAP 

na concentração de 0,5 mg/l e o meio de cultura M14, composto pelo meio WPM 

suplementado com BAP na concentração de 0,5 mg/l.  

Como se pode verificar através da análise do gráfico 5, o meio de cultura M10 

demonstrou ser adequado à fase de multiplicação in vitro de GF677, pois conduziu a 

uma elevada taxa de multiplicação média dos rebentos (3,05). Apesar de superior, a 

taxa de multiplicação média dos rebentos de GF677 obtida com o meio de cultura M10 

não pareceu ser estatisticamente significativa comparativamente à obtida com o meio 

M5 (1,99), após quatro semanas de cultura. Adicionalmente, os rebentos de GF677 

formados não apresentavam diferenças significativas relativamente ao seu 

comprimento médio e formato de “roseta” (Figura 17). Apesar disso, os rebentos de 

GF677 não repicados nos meios de cultura M5 e M10, após sete semanas de cultura 

apresentavam um elevado comprimento médio e uma taxa de multiplicação superior. 

Os elevados desvios-padrões obtidos relativamente às taxas de multiplicação médias 

dos rebentos de GF677, especialmente nestes meios de cultura, poderá estar 

associado ao facto do intervalo entre repicagens estar compreendido entre quatro a 

sete semanas.  

Para além disso, os explantes inoculados no meio de cultura M10 apresentavam 

algumas cloroses foliares indicativas de carências nutricionais, contudo, muitíssimo 

menos acentuadas relativamente às observadas nos meios de cultura M1, M9 e M13, 

após quatro semanas de cultura. 
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Fig.17 - Multiplicação in vitro de GF677 nos meios de cultura M5 e M10, respetivamente, após quatro semanas de 

cultura. 

 

Como se pode verificar através da análise do gráfico 5, o meio de cultura M14 

demonstrou ser inapropriado a esta fase, uma vez que não se verificou a multiplicação 

dos rebentos de GF677 (taxa de multiplicação média de 0,72), após quatro semanas 

de cultura. Para além disso, os explantes inoculados neste meio apresentavam 

acentuadas acentuadas cloroses foliares indicativas de fortes carências nutricionais, 

tal como verificado nos meios de cultura M1, M9 e M13 (Figura 18), após quatro 

semanas de cultura. Adicionalmente, os rebentos de GF677 apresentavam um 

pequeno comprimento médio e o formato de “roseta”. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.18 - Multiplicação in vitro de GF677 no meio de cultura M14, após quatro semanas de cultura. 

 

Finalmente, optou-se por testar um novo meio de cultura suplementado com o dobro 

da concentração de BAP relativamente aos meios de cultura que até então 

apresentavam as maiores taxas de multiplicação médias dos rebentos de GF677, isto 

é, os meios M5 (1,99) e M10 (3,05) (BAP na concentração de 0,5 mg/l). Nesse sentido, 

testou-se o meio de cultura M8, composto pelo meio MS com redução da 

concentração de mio-inositol para 10 mg/l e suplementado com BAP na concentração 

de 1 mg/l. Com este teste pretendeu-se também confirmar os resultados obtidos com 

esta concentração de BAP em ensaios efetuados anteriormente na Deifil (Deifil, 

resultados não publicados) e em Aghaye e Yadollahi (2012).  
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Como se pode verificar através da análise do gráfico 5, o meio de cultura M8 

demonstrou ser menos adequado à fase de multiplicação in vitro de GF677 

relativamente ao meio M5, pois conduziu a uma mais baixa taxa de multiplicação 

média dos rebentos (1,84). Apesar de inferior, a taxa de multiplicação média dos 

rebentos de GF677 obtida com o meio de cultura M8 não pareceu ser estatisticamente 

significativa comparativamente à obtida com o meio M5 (1,99), após quatro semanas 

de cultura. Para além disso, não se verificaram diferenças significativas ao nível do 

comprimento médio dos rebentos e no formato de “roseta” destes (Figura 19). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.19 - Multiplicação in vitro de GF677 no meio de cultura M8, após quatro semanas de cultura. 

 

De forma a determinar o efeito da redução da concentração de mio-inositol no meio de 

cultura MS na fase de multiplicação in vitro de GF677 (Gráfico 6), foram testados dois 

novos meios de cultura compostos pelo meio MS sem redução na concentração de 

mio-inositol (100 mg/l) e suplementados com as mesmas concentrações de BAP 

testadas anteriormente, nomeadamente, 0,1 mg/l e 0,5 mg/l (meios M2 e M4, 

respetivamente).  

Gráfico 6 - Avaliação do efeito da redução da concentração de mio-inositol no meio de cultura MS na fase de 

multiplicação in vitro de GF677. 
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Como se pode verificar através da análise do gráfico 6, os meios de cultura M2 e M4 

sem redução da concentração de mio-inositol demonstraram ser inapropriados a esta 

fase, uma vez que não se verificou a multiplicação dos rebentos de GF677 no caso do 

meio de cultura M2 (taxa de multiplicação média de 0,62) ou no caso do meio de 

cultura M4 (taxa de multiplicação média de 1,62), a taxa de multiplicação média dos 

rebentos foi inferior à obtida no meio de cultura homólogo M5 com redução da 

concentração de mio-inositol, após quatro semanas de cultura. Contudo, o decréscimo 

verificado na taxa de multiplicação média dos rebentos de GF677 pareceu ser apenas 

estatisticamente significativo no caso do meio de cultura sem redução da 

concentração de mio-inositol e com a menor concentração de BAP testada, 0,1 mg/l 

(meio M2). Para além disso, não se verificaram diferenças significativas relativamente 

ao comprimento médio e formato de “roseta” dos rebentos de GF677 formados entre 

os meios de cultura com (meios M3 e M5) e sem (meios M2 e M4) redução da 

concentração de mio-inositol (Figura 20). 

 

 

 

 

 

 

Fig.20 - Multiplicação in vitro de GF677 nos meios de cultura M2 e M4, respetivamente, após quatro semanas de 

cultura. 

 

Os resultados obtidos relativamente às taxas de multiplicação médias dos rebentos 

demonstraram assim o efeito positivo da redução da concentração de mio-inositol no 

meio de cultura MS na fase de multiplicação in vitro de GF677. Contudo, não foram 

verificadas diferenças significativas relativamente ao comprimento médio e formato de 

“roseta” dos rebentos de GF677 formados entre os meios de cultura com e sem 

redução da concentração de mio-inositol, contrariamente ao sugerido por Aghaye e 

Yadollahi (2012) e Sepahvand et al. (2012). Para além disso, a redução da 

concentração de mio-inositol no meio de cultura MS pareceu apenas afetar 

significativamente e de forma positiva a taxa de multiplicação dos rebentos e 

consequentemente, a fase de multiplicação in vitro de GF677, quando a concentração 

de BAP no meio de cultura era muito baixa (meio M3). Dito de outro modo, foi possível 

verificar uma correlação negativa entre a concentração de BAP no meio de cultura e o 
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decréscimo da taxa de multiplicação média dos rebentos de GF677 verificado nos 

meios MS sem redução da concentração de mio-inositol. 

No sentido de determinar o efeito da concentração do agente gelificante, neste caso 

agar, no meio de cultura na fase de multiplicação in vitro de GF677 (Gráfico 7) foram 

testados os meios de cultura que a data apresentavam uma maior taxa de 

multiplicação média dos rebentos de GF677 (meios M5 e M10), com redução da 

concentração de agar de 7 g/l para 6 g/l (meios M6 e M11, respetivamente) e 5 g/l 

(meios M7 e M12, respetivamente).  

Gráfico 7 - Avaliação do efeito da concentração do agente gelificante no meio de cultura na fase de multiplicação in 

vitro de GF677. 

 

Como se pode verificar através da análise do gráfico 7, os meios de cultura M6 e M11 

e M7 e M12 com redução da concentração do agente gelificante para 6 g/l e 5 g/l, 

respetivamente, demonstraram ser inapropriados a esta fase, uma vez que não se 

verificou a multiplicação dos rebentos de GF677 nestes meios (taxas de multiplicação 

médias de 0,70; 0,97 e 0,99; 1,00, respetivamente). Contudo, o decréscimo verificado 

na taxa de multiplicação média dos rebentos de GF677 pareceu ser apenas 

estatisticamente significativo no caso do meio de cultura M10 com redução da 

concentração do agente gelificante de 7 g/l para 6 g/l (meio M11) e 5 g/l (meio M12). 

Para além disso, não se verificaram diferenças significativas relativamente ao 

comprimento médio e formato de “roseta” dos rebentos de GF677 formados entre os 

meios de cultura com as diferentes concentrações do agente gelificante, após quatro 

semanas de cultura. Assim sendo, pode-se concluir que a redução da concentração do 

agente gelificante no meio de cultura pareceu afetar significativamente e de forma 

negativa a taxa de multiplicação dos rebentos e consequentemente, a fase de 

multiplicação in vitro de GF677. Este resultado pode ter que ver com o facto de nos 

meios de cultura com menor concentração do agente gelificante, os nutrientes se 
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encontrarem mais disponíveis para serem absorvidos pelos explantes de GF677, 

tornando-se tóxicos para estes. 

Paques (1991) tinha já apontado a existência de uma forte relação entre a 

concentração do agente gelificante no meio de cultura, a taxa de multiplicação dos 

rebentos e a ocorrência de sintomas de vitrificação dos tecidos vegetais. Segundo 

Zimmerman (1995), normalmente os meios de cultura com uma maior concentração 

de agar apresentam uma menor ocorrência de sintomas vitrificação dos tecidos 

vegetais. Contudo, nestes casos a taxa de multiplicação dos rebentos podia ser 

drasticamente reduzida e consequentemente, a eficiência da propagação in vitro. 

Neste caso, os resultados obtidos confirmaram os resultados de Paques (1991), mas 

foram contrários aos apresentados por Zimmerman (1995), uma vez que a redução da 

taxa de multiplicação dos rebentos se verificou nos meios de cultura com uma menor 

concentração do agente gelificante. 

Por último e perante todos os resultados obtidos, pode-se concluir que a composição 

do meio de cultura pareceu afetar significativamente a taxa de multiplicação dos 

rebentos e consequentemente, a fase de multiplicação in vitro de GF677. Concluindo, 

o meio de cultura mais adequado à fase de multiplicação in vitro de GF677 foi o meio 

de cultura M10, composto pelo meio MS com redução da concentração a ½ e 

suplementado com BAP na concentração de 0,5 mg/l, pois conduziu à taxa de 

multiplicação média dos rebentos mais elevada (3,05). Apesar disso, o meio de cultura 

a utilizar na fase de multiplicação in vitro de GF677 deverá continuar a ser otimizado, 

pois os rebentos de GF677 formados no meio M10 apresentavam um pequeno 

comprimento médio e o formato de “roseta”. Para além disso, a taxa de multiplicação 

média dos rebentos de GF677 obtida com o meio de cultura M10 foi inferior à obtida 

por autores como Isikalan et al. (2008) e Sharifmoghaddam et al. (2011) que 

reportaram taxas de multiplicação dos rebentos de GF677 de 5,7 e 3,15, 

respetivamente. Assim sendo, futuramente dever-se-iam testar os meios de cultura 

utilizados por estes autores, isto é, o meio MS suplementado com BAP na 

concentração de 2 mg/l e o meio MS suplementado com BAP na concentração de 2 

mg/l e IBA na concentração de 0,01 mg/l, respetivamente. Adicionalmente, dever-se-

iam testar outros meios de cultura com a mesma formulação base do meio de cultura 

M10 (meio MS com redução da concentração a ½) mas suplementados com 

concentrações de BAP superiores a 0,5 mg/l como em Isikalan et al. (2008), outras 

citocininas e/ou a combinação de uma citocinina e uma auxina como em Alanagh et al. 

(2010) e Sharifmoghaddam et al. (2011). 

Para além da otimização da composição do meio de cultura na fase de multiplicação in 

vitro, seria também interessante testar futuramente outros períodos de subcultura dos 
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rebentos de GF677 mais longos, no sentido de determinar se o aumento temporal 

entre as repicagens afeta ou não significativamente a taxa de multiplicação dos 

rebentos, o seu comprimento médio e o formato de “roseta”. 

Finalmente, com o objetivo de selecionar os melhores clones de GF677 para a 

propagação in vitro em grande escala, fez-se a avaliação comparativa das taxas de 

multiplicação médias dos 5 clones de GF677 obtidas nos dois melhores meios de 

cultura utilizados na fase de multiplicação in vitro, os meios M5 e M10 (Gráfico 8). 

Gráfico 8 - Avaliação da influência do genótipo da planta na fase de multiplicação in vitro de GF677. 

 

Como se pode verificar através da análise do gráfico 8, pareceram existir diferenças 

estatisticamente significativas relativamente às taxas de multiplicação médias dos 

rebentos entre os 5 clones de GF677. O clone de GF677 que apresentou as maiores 

taxas de multiplicação médias dos rebentos em ambos os meios de cultura M5 e M10 

foi o clone II. Contudo, a superioridade do clone II relativamente aos restantes clones 

apenas pareceu ser estatisticamente significativa no caso do meio de cultura M10. 

Assim sendo, pode-se concluir que o genótipo da planta pareceu influenciar 

claramente a taxa de multiplicação dos rebentos e por consequência, a fase de 

multiplicação in vitro de GF677. Deste modo, seria importante determinar futuramente 

se estes resultados se repetem ao nível das taxas de enraizamento in vitro e de 

aclimatização ex vitro (taxa de sobrevivência ex vitro). Caso este cenário se verifique, 

poder-se-á optar por micropropagar exclusivamente o clone II de GF677. 

 

3.1.4. Enraizamento in vitro  

Após quatro semanas de cultura, os rebentos de GF677 obtidos na fase anterior, com 

2 a 3 cm de comprimento, foram transferidos para meio de enraizamento. Na fase de 

enraizamento in vitro de GF677 foram testados 8 meios de cultura (ver Quadro 9, 

página 70). Após quatro semanas de cultura, foi avaliada a taxa de enraizamento, o 
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número de raízes por plântula, o seu comprimento médio e diâmetro em cada meio de 

cultura. O objetivo destes 8 testes com diferentes formulações minerais (½ MS e MS 

com redução da concentração dos macronutrientes nitrato de potássio (KNO3) e nitrato 

de amónia (NH4NO3) para ½) e diferentes concentrações de IBA (0 mg/l, 0,1 mg/l, 0,2 

mg/l, 0,5 mg/l e 1 mg/l) foi otimizar a composição do meio de cultura a utilizar na fase 

de enraizamento in vitro de GF677 (Gráfico 9). Os testes de enraizamento foram 

efetuados apenas com o clone II de GF677 por este ser o clone com o maior número 

de explantes disponível e com o qual era espectável obter melhores resultados. 

Segundo vários autores, o IBA é a auxina que mais eficazmente promove a formação 

de raízes adventícias em GF677 (Spethmann e Hamzah, 1988; Riov, 1993; De Klerk et 

al., 1999; Ahmad et al., 2004; Alanagh et al., 2010). Vaez-Livari e Salehi-Soghadi 

(2005) recomendavam a utilização de IBA na concentração de 5 mg/l para a indução 

do enraizamento em GF677. Já Sharifmoghaddam et al. (2011) obtiveram os melhores 

resultados de enraizamento com a adição ao meio MS de IBA na concentração de 0,5 

mg/l. Mais recentemente, Aghaye e Yadollahi (2012) indicavam que o enraizamento de 

GF677 era favorecido pela adição ao meio ½ MS de IBA na concentração de 3 mg/l, 

conduzindo à maior taxa de enraizamento (44%), bem como ao maior número (2,2 

raízes por explante) e comprimento médios das raízes formadas (11,2 cm). De acordo 

com Alanagh et al. (2010), a maior taxa de enraizamento (44%) foi obtida em meio 

GNH suplementado com IBA na concentração de 2 mg/l. 

Para além da concentração de IBA no meio de cultura, vários autores referem que 

fatores como o fotoperíodo, a intensidade luminosa e a qualidade da luz (comprimento 

de onda) também afetam o enraizamento de GF677 (Caboni et al., 1997; Kamali et al., 

2001; Channuntapipat et al., 2003; Antonopoulou et al., 2004; Vaez-Livari e Salehi-

Soghadi, 2005; Aghaye e Yadollahi, 2012). De acordo com Payghamzadeh e 

Kazemitabar (2011), a condição de escuro essencial para a indução da rizogénese 

pode ser mimetizada pela adição de carvão ativado ao meio de enraizamento. 

Na fase anterior, o meio de multiplicação M9, composto pelo meio MS com redução da 

concentração a ½, induziu a formação de raízes (rizogénese) em alguns rebentos de 

GF677, após quatro semanas de cultura. Perante este resultado, testou-se novamente 

este meio de cultura na fase de enraizamento in vitro de GF677 (meio de 

enraizamento M1). Este meio de cultura serviu de controlo a outros três meios 

testados nesta fase e apresentados de seguida (meios M2, M3 e M4). De forma a 

determinar o efeito do carvão ativado na fase de enraizamento in vitro de GF677, 

testou-se o meio de cultura M2, composto pelo meio MS com redução da 

concentração a ½ e suplementado com carvão ativado na concentração de 1 g/l. 

Adicionalmente, no sentido de determinar o efeito da auxina IBA na fase de 
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enraizamento in vitro de GF677, foram testados os meios de cultura M3 e M4, 

compostos pelo meio MS com redução da concentração a ½ e suplementados com 

IBA na concentração de 0,1 mg/l e 0,2 mg/l, respetivamente. 

Gráfico 9 - Avaliação do efeito do meio de cultura na fase de enraizamento in vitro do clone II de GF677. 

  

Como se pode verificar através da análise do gráfico 9, os primeiros quatro meios de 

cultura testados demonstraram ser inadequados à fase de enraizamento in vitro de 

GF677, pois conduziram a baixas taxas de enraizamento dos explantes. Contudo, 

pareceram existir diferenças estatisticamente significativas relativamente às taxas de 

enraizamento dos explantes de GF677 entre os quatro meios de cultura testados. 

Após quatro semanas de cultura, obteve-se uma taxa de enraizamento de GF677 com 

o meio de cultura M1 (controlo) de 4,00%. No caso do meio de cultura M2, obteve-se 

uma taxa de enraizamento inferior ao controlo de apenas 2,20%. Este resultado é 

contrário ao sugerido por Payghamzadeh e Kazemitabar (2011), que apontavam um 

efeito positivo do carvão ativado no enraizamento in vitro. Relativamente aos meios de 

cultura com IBA, foram obtidas taxas de enraizamento de GF677 substancialmente 

superiores ao controlo, nomeadamente de 14,40% no caso do meio de cultura M3 e de 

20,90% no caso do meio de cultura M4. Perante os resultados obtidos relativamente 

às taxas de enraizamento de GF677, foi possível concluir que o carvão ativado por si 

só, isto é, na ausência de auxina no meio de cultura (meio M2) não apresenta um 

efeito positivo ou promotor do enraizamento de GF677, uma vez que conduziu a uma 

taxa de enraizamento muitíssimo baixa (2,20%). No caso dos meios suplementados 

com IBA, em ambas as concentrações testadas (0,1 e 0,2 mg/l), verificou-se um 

aumento substancial da taxa de enraizamento de GF677 relativamente ao controlo, o 

que demonstra o efeito positivo desta auxina no enraizamento in vitro de GF677.  

Perante os resultados obtidos relativamente às taxas de enraizamento e qualidade das 

plântulas com estes meios de cultura, optou-se por testar novos meios de 
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enraizamento cuja formulação base não tivesse uma concentração iónica tão baixa de 

modo a evitar as cloroses foliares verificadas nas plântulas de GF677 e aumentar as 

taxas de enraizamento. De acordo com Payghamzadeh e Kazemitabar (2011), o 

decréscimo na concentração dos macronutrientes nitrato de potássio (KNO3) e nitrato 

de amónia (NH4NO3) conduz por si só ao aumento da taxa de enraizamento. Assim 

sendo, testou-se o meio de cultura M5, composto pelo meio MS com redução da 

concentração dos macronutrientes nitrato de potássio (KNO3) e de nitrato de amónia 

(NH4NO3) para ½. Este meio de cultura serviu de controlo a outros três meios testados 

nesta fase e apresentados de seguida (meios M6, M7 e M8). Tendo em conta que o 

meio de cultura M4, composto pelo meio MS com redução da concentração a ½ e 

suplementado com IBA na concentração 0,2 mg/l conduziu anteriormente à maior taxa 

de enraizamento das plântulas de GF677 (20,9%), ao maior número de raízes por 

plântula e a raízes mais espessas e resistentes, optou-se por testar novamente esta 

concentração da auxina e outras duas concentrações mais elevadas de 0,5 mg/l e de 

1 mg/l. Desta forma, foram testados os três meios de cultura M6, M7 e M8, compostos 

pelo meio MS com redução da concentração dos macronutrientes nitrato de potássio 

(KNO3) e nitrato de amónia (NH4NO3) para ½ e suplementados com IBA na 

concentração de 0,2 mg/l, 0,5 mg/l e 1 mg/l, respetivamente. 

Como se pode verificar através da análise do gráfico 9, os últimos quatro meios de 

cultura testados demonstraram ser mais adequados à fase de enraizamento in vitro de 

GF677 comparativamente aos meios anteriores, pois conduziram a taxas de 

enraizamento dos explantes superiores. Contudo, pareceram existir diferenças 

estatisticamente significativas relativamente às taxas de enraizamento dos explantes 

de GF677 entre os últimos quatro meios de cultura testados. Após quatro semanas de 

cultura, obteve-se uma taxa de enraizamento de GF677 com o meio de cultura M5 

(controlo) de 2,86%. Relativamente aos meios de cultura com IBA, foram obtidas taxas 

de enraizamento de GF677 substancialmente superiores relativamente ao controlo, 

nomeadamente de 40,00% no caso do meio de cultura M6, de 34,00% no caso do 

meio de cultura M7 e finalmente, de 44,21% no caso do meio de cultura M8. Perante 

os resultados obtidos relativamente às taxas de enraizamento de GF677, foi possível 

concluir que a redução da concentração dos macronutrientes nitrato de potássio 

(KNO3) e nitrato de amónia (NH4NO3) para ½ por si só, isto é, na ausência de auxina 

no meio de cultura (meio M5) não apresenta um efeito positivo ou promotor do 

enraizamento de GF677, uma vez que conduziu a uma taxa de enraizamento 

muitíssimo baixa (2,86%). No caso dos meios suplementados com IBA, nas três 

concentrações testadas (0,2 mg/l, 0,5 mg/l e 1 mg/l) verificou-se um aumento 

substancial da taxa de enraizamento de GF677 relativamente ao controlo, o que 
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demonstra novamente o efeito positivo desta auxina no enraizamento in vitro de 

GF677. Para além disso, a maior taxa de enraizamento de GF677 verificou-se com o 

meio de cultura suplementado com a maior concentração de IBA testada, isto é, 1 

mg/l, o que demonstra tal como anteriormente uma correlação positiva entre a 

concentração de IBA no meio de cultura e a taxa de enraizamento de GF677. 

Contudo, esta correlação positiva não foi proporcional, pois não se verificou o dobro da 

taxa de enraizamento de GF677 com o meio de cultura M4, suplementado com IBA na 

concentração de 0,2 mg/l (20,90%) comparativamente ao meio de cultura M3, 

suplementado com IBA na concentração de 0,1 mg/l (14,40%). Da mesma forma, não 

se verificou o dobro da taxa de enraizamento de GF677 com o meio de cultura M8, 

suplementado com IBA na concentração de 1 mg/l (44,21%) comparativamente ao 

meio de cultura M7, suplementado com IBA na concentração de 0,5 mg/l (34,00%). 

Com o meio de cultura M8 foi obtida uma taxa de enraizamento de GF677 (44,21%) 

similar à obtida em Aghaye e Yadollahi (2012) e Alanagh et al. (2010), contudo, estes 

autores haviam utilizado o triplo e o dobro da concentração de IBA, respetivamente. 

Para além disso, este resultado também pode ter sido influenciado pela redução da 

concentração dos macronutrientes nitrato de amónia e nitrato de potássio no meio MS, 

pela pureza do IBA utilizado ou mesmo pelo genótipo das plantas. 

Para além da taxa de enraizamento de GF677, foram também avaliadas outras 

características importantes como o número de raízes por plântula, o seu comprimento 

médio e diâmetro em cada meio de cultura, bem como a formação de calli após quatro 

semanas de cultura.  

No caso do meio de cultura M1 (controlo), as plântulas de GF677 apresentavam-se 

maioritariamente verdes, apesar da existência de algumas cloroses foliares indicativas 

de carências nutricionais. Adicionalmente, as raízes formadas eram raízes únicas 

(Quadro 10 e Figura 21), de elevado comprimento médio e de diâmetro normal. 

Adicionalmente, verificou-se alguma formação de calli. 
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Fig.21 - Plântulas de GF677 no meio de enraizamento M1, após quatro semanas de cultura. 

 

No caso do meio de cultura M2, não se verificou qualquer formação de calli e as 

pouquíssimas raízes formadas eram raízes únicas (Quadro 10 e Figura 22), de 

elevado comprimento médio e de pequeno diâmetro ou então microraízes. Contudo, 

as plântulas de GF677 apresentavam-se ligeiramente mais verdes e robustas 

comparativamente ao controlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.22 - Plântulas de GF677 no meio de enraizamento M2, após quatro semanas de cultura. 

 

No caso dos meios de cultura M3 e M4, as plântulas de GF677 apresentavam cloroses 

foliares bastante mais acentuadas relativamente ao controlo, possivelmente 

relacionadas com a presença da auxina IBA no meio. No caso do meio de cultura M3, 

apesar das raízes formadas apresentarem um comprimento médio inferior ao controlo, 

tinham um maior diâmetro e cada plântula continha uma ou mais raízes (Quadro 10 e 

Figura 23). Adicionalmente, verificou-se uma maior formação de calli relativamente ao 

controlo. 

 

Com raíz Sem raíz 
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Fig.23 - Plântulas de GF677 no meio de enraizamento M3, após quatro semanas de cultura. 

 

No caso do meio de cultura M4, apesar das raízes formadas apresentarem um 

comprimento médio inferior relativamente ao controlo e ao meio de cultura M3, as 

raízes apresentavam um elevado diâmetro e cada plântula continha uma ou mais 

raízes (Quadro 10 e Figura 24). Adicionalmente, verificou-se uma maior formação de 

calli relativamente ao controlo. 

Fig.24 - Plântulas de GF677 no meio de enraizamento M4, após quatro semanas de cultura. 

No caso do meio de cultura M5 (controlo), as plântulas de GF677 apresentavam-se 

maioritariamente verdes, apesar da existência de algumas cloroses foliares. 

Adicionalmente, as raízes formadas eram raízes únicas (Quadro 10 e Figura 25), de 

pequeno comprimento médio e de diâmetro normal. Adicionalmente, verificou-se 

também alguma formação de calli. 

Com raíz Sem raíz 
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Fig.25 - Plântulas de GF677 no meio de enraizamento M5, após quatro semanas de cultura. 

 

No caso do meio de cultura M6, as plântulas de GF677 apresentavam-se também 

maioritariamente verdes, apesar da existência de algumas cloroses foliares. As raízes 

formadas apresentavam um elevado comprimento médio e um maior diâmetro 

comparativamente ao controlo. Cada plântula continha uma ou mais raízes (Quadro 10 

e Figura 26). Adicionalmente, verificou-se uma maior formação de calli relativamente 

ao controlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.26 - Plântulas de GF677 no meio de enraizamento M6, após quatro semanas de cultura. 

 

No caso do meio de cultura M7, as plântulas de GF677 apresentavam-se igualmente 

maioritariamente verdes, apesar da existência de algumas cloroses foliares. As raízes 

formadas apresentavam igualmente um maior diâmetro relativamente ao controlo, 

contudo, apresentavam um menor comprimento médio relativamente ao meio de 

cultura M6. Cada plântula continha uma ou mais raízes (Quadro 10 e Figura 27). 

Adicionalmente, verificou-se uma maior formação de calli relativamente ao controlo. 
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Fig.27 - Plântulas de GF677 no meio de enraizamento M7, após quatro semanas de cultura. 

 

Finalmente no caso do meio de cultura M8, as plântulas de GF677 apresentavam-se 

também maioritariamente verdes, apesar da existência de algumas cloroses foliares. 

As raízes apresentavam igualmente um maior diâmetro relativamente ao controlo, 

contudo, apresentavam um menor comprimento médio relativamente ao meio de 

cultura M7. Cada plântula continha uma ou mais raízes (Quadro 10 e Figura 28). 

Adicionalmente, verificou-se uma maior formação de calli relativamente ao controlo. 

Fig.28 - Plântulas de GF677 no meio de enraizamento M8, após quatro semanas de cultura. 

 

Perante os resultados obtidos relativamente ao comprimento médio das raízes 

formadas, foi possível verificar uma correlação negativa entre a concentração de IBA 

no meio de cultura e o comprimento médio das raízes formadas. Contudo, esta 

correlação negativa não foi proporcional, pois não se verificou a redução para metade 

do comprimento médio das raízes formadas no meio de cultura M4, suplementado 

com IBA na concentração de 0,2 mg/l, relativamente ao meio de cultura M3, 

Com raíz 

Sem raíz 

Com raíz 

Sem raíz 
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suplementado com IBA na concentração de 0,1 mg/l. Da mesma forma, não se 

verificou a redução para metade do comprimento médio das raízes formadas no meio 

de cultura M8, suplementado com IBA na concentração de 1 mg/l, relativamente ao 

meio de cultura M7, suplementado com IBA na concentração de 0,5 mg/l. 

Para além disso, verificou-se que as raízes formadas nos meios de cultura 

suplementados com IBA apresentavam um maior diâmetro relativamente aos 

respetivos controlos, o que demonstra o efeito positivo desta auxina no enraizamento 

in vitro de GF677. 

 

Quadro 10 - Avaliação do efeito do meio de cultura e da concentração de IBA no número de raízes por plântula na fase 

de enraizamento in vitro de GF677. 

Meio de cultura 1 raíz 2-5 raízes ≥ 5 raízes 

M1 4 Plântulas   

M2 2 Plântulas   

M3 9 Plântulas 4 Plântulas  

M4 9 Plântulas 8 Plântulas 1 Plântulas 

M5 3 Plântulas   

M6 25 Plântulas 10 Plântulas 5 Plântulas 

M7 13 Plântulas 15 Plântulas 6 Plântulas 

M8 15 Plântulas 13 Plântulas 12 Plântulas 

 

Os resultados apresentados no quadro acima apontam para uma correlação positiva 

entre a concentração de IBA no meio de cultura e o número de raízes por plântula de 

GF677, o que demonstra novamente o efeito positivo desta auxina no enraizamento in 

vitro de GF677. Todavia, esta correlação positiva não foi proporcional, pois não se 

verificou o dobro do número de raízes por plântula no meio de cultura M4, 

suplementado com IBA na concentração de 0,2 mg/l, relativamente ao meio de cultura 

M3, suplementado com IBA na concentração de 0,1 mg/l. Da mesma forma, não se 

verificou o dobro do número de raízes por plântula no meio de cultura M8, 

suplementado com IBA na concentração de 1 mg/l, relativamente ao meio de cultura 

M7, suplementado com IBA na concentração de 0,5 mg/l. 

Perante os resultados obtidos, pode-se concluir que o meio de cultura pareceu afetar 

significativamente a taxa de enraizamento dos explantes, o número de raízes por 

plântula, o seu comprimento médio e o diâmetro e consequentemente, a fase de 

enraizamento in vitro de GF677. Concluindo, o meio de cultura mais adequado à fase 

de enraizamento in vitro de GF677 foi o meio de cultura M8, composto pelo meio MS 

com redução da concentração dos macronutrientes nitrato de potássio (KNO3) e nitrato 
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de amónia (NH4NO3) para ½ e suplementado com IBA na concentração de 1 mg/l, pois 

conduziu à taxa de enraizamento dos explantes mais elevada (44,21%), a um elevado 

número de raízes por plântula, a raízes de elevado diâmetro e com um pequeno 

comprimento médio, o que facilita a aclimatização ex vitro destas plântulas. Apesar 

disso, o meio de cultura a utilizar na fase de enraizamento in vitro de GF677 deverá 

continuar a ser otimizado, de forma a obter uma taxa de enraizamento de GF677 

próxima de 100%. Assim sendo, futuramente dever-se-iam testar novos meios de 

cultura com a mesma formulação base do meio de cultura M8 (meio MS com redução 

da concentração dos macronutrientes nitrato de potássio e nitrato de amónia para ½) 

mas suplementados com concentrações de BAP superiores a 1 mg/l como em Vaez-

Livari e Salehi-Soghadi (2005), outras citocininas e/ou a combinação de uma citocinina 

e uma auxina. Para além disso, dever-se-ia igualmente testar o meio sugerido por 

Sepahvand et al. (2012, composto pelo meio LS suplementado com tiamina na 

concentração de 1,6 mg/l e IBA na concentração de 1,3 mg/l e com o qual estes 

autores obtiveram uma taxa de enraizamento de GF677 de 100%. 

 

3.1.5. Aclimatização ex vitro 

Após quatro semanas de cultura no meio de ennraizamento, foi feita a aclimatização 

ex vitro das plântulas de GF677. Nesta fase, as plântulas de GF677 enraizadas e não 

enraizadas foram lavadas com água corrente para a remoção do meio de cultura de 

enraizamento das plântulas e das raízes (Figura 29). O objetivo destes 2 testes com 

plântulas com e sem raíz foi determinar o efeito da presença/ausência de raíz nas 

plântulas na fase de aclimatização ex vitro de GF677 (Gráfico 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.29 - Lavagem das plântulas do clone II de GF677 antes da aclimatização ex vitro. 

 

Posteriormente, as plântulas de GF677 com raíz foram colocadas em caixas com uma 

mistura de turfa (Turfa média Bor na Móna®) e perlite na proporção de 1:1 (v/v). Por 

outro lado, as plântulas de GF677 sem raíz foram tratadas com o produto Clonex®. O 

Clonex® é um produto comercial com IBA na concentração de 3 g/l e que promove 
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alegadamente o enraizamento ex vitro das plântulas. No caso das plântulas de GF677 

sem raíz foram testados 2 substratos diferentes, nomeadamente uma mistura de turfa 

e perlite na proporção de 1:1 (v/v) e o substrato VECO3 (Jiffy Preformas®). O objetivo 

destes 2 testes com diferentes substratos (mistura de turfa e perlite e VECO3) foi 

otimizar a composição do substrato a utilizar na fase de aclimatização ex vitro de 

GF677 (Gráfico 11).  

Finalmente, as plântulas de GF677 foram cobertas com uma tela de polietileno 

transparente e colocadas num estufim no interior da estufa, com uma humidade 

relativa superior a 90% e à temperatura ambiente (não controlada) (Figura 30). A 

humidade relativa do ar foi gradualmente reduzida até 60% e as plântulas regadas 

semanalmente. A abertura de furos na tela foi feita gradualmente a cada 2 dias e sua 

remoção total ocorreu após 5 semanas. Após quatro semanas, foi avaliada a taxa de 

aclimatização ex vitro (taxa de sobrevivência ex vitro) e o crescimento das plântulas 

aclimatizadas. Este teste de aclimatização ex vitro foi efetuado apenas com o clone II 

de GF677 por este ser o clone com o maior número de explantes disponível e com o 

qual era espectável obter melhores resultados. O teste teve lugar em maio de 2017. 

Foi realizado um segundo teste de aclimatização ex vitro em junho de 2017, mais uma 

vez exclusivamente com o clone II de GF677, em que se testou um terceiro substrato 

correspondente a turfa a 100% nas plântulas com e sem raíz. Contudo, os resultados 

deste segundo teste não foram obtidos em tempo útil, pelo que não foram incluídos 

neste relatório. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.30 - Aclimatização ex vitro na estufa das plântulas do clone II de GF677 num tabuleiro alveolar com o substrato 

VECO3 e em caixas com uma mistura de turfa e perlite na proporção de 1:1 (v/v), respetivamente (Dia 0). 

VECO3 Turfa:Perlite (1:1) 
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Relativamente à fase de aclimatização ex vitro, segundo Alanagh et al. (2010) e 

Nezami et al. (2014) após a lavagem com água corrente das raízes das plântulas para 

a remoção do meio de cultura, estas deviam ser colocadas num tabuleiro alveolar com 

uma mistura de turfa e perlite na proporção de 1:3 (v/v), cobertas com uma tela de 

polietileno transparente (1 semana) e incubadas numa câmara de cultura com 

humidade relativa de 96%, fotoperíodo de 16/8 horas, intensidade luminosa de 60 

μmolm-2s-1 e temperatura de 25 ± 2 °C. A humidade da câmara de cultura devia ser 

gradualmente reduzida até 60% e as plântulas regadas semanalmente. Após quatro a 

cinco semanas, as plântulas deviam ser transferidas para as condições de estufa. 

Após 2 meses, tanto Alanagh et al. (2010) como Nezami et al. (2014) obtiveram taxas 

de aclimatização ex vitro de 90% e as plântulas de GF677 apresentavam entre 20 a 30 

cm e 15 a 25 cm de altura, respetivamente.  

Avaliou-se o efeito da presença/ausência de raíz nas plântulas na fase de 

aclimatização ex vitro de GF677 (Gráfico 10). 

Gráfico 10 - Avaliação do efeito da presença/ausência de raíz nas plântulas na fase de aclimatização ex vitro do clone 

II de GF677. 

 

Como se pode verificar através da análise do gráfico 10, obtiveram-se boas taxas de 

sobrevivência ex vitro tanto no caso das plântulas de GF677 com raíz como sem raíz. 

Contudo, pareceram existir diferenças estatisticamente significativas relativamente às 

taxas de sobrevivência ex vitro entre as plântulas com e sem raíz. No caso das 

plântulas de GF677 com raíz obteve-se uma taxa de sobrevivência ex vitro de 66,70% 

e algum crescimento das plântulas, após quatro semanas de aclimatização ex vitro na 

estufa (Figura 31).  
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Fig.31 - Plântulas do clone II de GF677 com raíz, após 0 e 4 semanas (28 dias) de aclimatização ex vitro na estufa. 

 

Finalmente, no caso das plântulas de GF677 sem raíz verificou-se uma taxa de 

sobrevivência ex vitro obviamente menor de 33,20% e um reduzido crescimento das 

plântulas, após quatro semanas de aclimatização ex vitro na estufa (Figura 32).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.32 - Plântulas do clone II de GF677 sem raíz, após 0 e 4 semanas (28 dias) de aclimatização ex vitro na estufa. 

Dia 0 4 Semanas (28 dias) 

Dia 0 4 Semanas (28 dias) 
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Desta forma, pode-se concluir que a presença/ausência de raíz nas plântulas pareceu 

afetar significativamente a sua taxa de sobrevivência ex vitro e consequentemente, a 

fase de aclimatização ex vitro de GF677. A taxa de sobrevivência ex vitro das 

plântulas de GF677 com raíz (66,70%) foi o dobro da taxa de sobrevivência ex vitro 

das plântulas sem raíz (33,20%). Estas taxas de sobrevivência ex vitro das plântulas 

de GF677 foram inferiores às apresentadas por Alanagh et al. (2010) e Nezami et al. 

(2014), que obtiveram após 2 meses taxas de sobrevivência ex vitro de 90% e 

plântulas com 20 a 30 cm e 15 a 25 cm de altura, respetivamente. Estes autores 

obtiveram melhores resultados na fase de aclimatização ex vitro de GF677 devido ao 

maior rigor no controlo das condições climáticas, em especial da temperatura. 

Finalmente, avaliou-se o efeito do substrato na fase de aclimatização ex vitro de 

GF677 (Gráfico 11). 

Gráfico 11 - Avaliação do efeito do substrato na fase de aclimatização ex vitro do clone II de GF677. 

 

Como se pode verificar através da análise do gráfico 11, pareceram existir diferenças 

estatisticamente significativas relativamente às taxas de sobrevivência ex vitro das 

plântulas de GF677 entre os dois substratos testados. Com o substrato composto por 

uma mistura de turfa e perlite na proporção de 1:1 (v/v) obteve-se uma taxa de 

sobrevivência ex vitro das plântulas de GF677 de 47,80% e com o substrato VECO3 

(Giffy Preformas®) de apenas 12,5%. Contudo, é de salientar que no substrato VEC03 

foram apenas colocadas plântulas sem raíz, o que pode ter contribuído em parte para 

a tão baixa taxa de sobrevivência ex vitro das plântulas de GF677 neste caso. Assim 

sendo, não foi possível concluir se o substrato utilizado afetou ou não 

significativamente a taxa de sobrevivência ex vitro das plântulas e consequentemente, 

a fase de aclimatização ex vitro de GF677. Ainda assim, o substrato que pareceu mais 

adequado à fase de aclimatização ex vitro de GF677 foi a mistura de turfa e perlite na 

proporção de 1:1 (v/v). Futuramente, dever-se-iam testar outros substratos e outras 
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proporções de turfa e perlite, para além de outras condições ambientais como a 

temperatura e humidade da estufa de aclimatização, de forma a obter uma taxa de 

sobrevivência ex vitro de GF677 próxima de 100%. 

Do trabalho efetuado durante este estágio resultaram 9429 plântulas de GF677, que 

se encontram em várias fases do processo de propagação in vitro. 

 

3.2. Propagação in vitro do porta-enxertos Vlach 

3.2.1. Indução da formação de rebentos epicórmicos 

Devido à escassez de material juvenil de Vlach e de forma a aumentar o número de 

explantes disponíveis para iniciar a propagação in vitro, foram recolhidos alguns ramos 

adultos da planta-mãe (clone 0), com o objetivo de induzir a formação de rebentos 

epicórmicos. Este material vegetal, após um pré-tratamento com o antifúngico 

Switch®, foi sujeito a um tratamento pelo frio durante 90 a 99 dias. Após esse período 

de tempo, uma parte do material vegetal foi pulverizado com BAP uma vez por 

semana durante seis semanas e a outra parte não (controlo) (Anexo 2). O objetivo 

destes 2 testes com e sem a aplicação de BAP foi determinar o efeito desta citocinina 

na formação de rebentos epicórmicos nos ramos adultos de Vlach (Figuras 33 e 34). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.33 - Rebentos epicórmicos formados nos ramos adultos de Vlach no teste com a aplicação de BAP na 

concentração de 2 mg/l, após quatro semanas de indução. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.34 - Rebentos epicórmicos formados nos ramos adultos de Vlach no teste sem a aplicação de BAP, após quatro 

semanas de indução. 

Sem BAP 

Com BAP 
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Ambos os métodos de indução da formação de rebentos epicórmicos nos ramos 

adultos de Vlach (com e sem a aplicação de BAP) revelaram-se adequados para o 

clone 0 de Vlach, pois verificou-se o início da formação de rebentos epicórmicos 

apenas após nove dias da sua indução. Contudo, os rebentos formados começaram a 

secar e a mostrar alguma contaminação nas folhas após quatro semanas de indução. 

Adicionalmente, não se verificaram diferenças significativas quanto ao número, 

comprimento e qualidade dos rebentos formados entre os testes com e sem a 

aplicação de BAP (Figuras 33 e 34). Futuramente, dever-se-iam testar outros pré-

tratamentos com concentrações superiores de Switch®, outros antifúngicos ou a 

combinação de dois ou mais antifúngicos. 

Após seis semanas de indução, os rebentos epicórmicos de Vlach (em todos os 

estados de desenvolvimento) foram sujeitos a um processo químico de desinfeção e 

de seguida, inoculados em meio de cultura para a indução de rebentação axilar.  

 

3.2.2. Estabelecimento in vitro  

3.2.2.1. Pré-tratamento das plantas-mãe e desinfeção do 

material vegetal 

As plantas-mãe de Vlach (4 clones: 0, 1, 2 e 3) foram sujeitas a um pré-tratamento 

com o antifúngico Switch® duas semanas antes da recolha dos explantes para o 

estabelecimento in vitro.  

Para o estabelecimento in vitro de Vlach procedeu-se à desinfeção do material vegetal 

recolhido das plantas-mãe (ramos e folhas jovens, gomos axilares e apicais e rebentos 

epicórmicos). O objetivo destes testes foi otimizar o método de desinfeção de acordo 

com os diferentes tipos de explantes de Vlach. 

O método de desinfeção dos gomos e rebentos epicórmicos de Vlach foi idêntico ao 

descrito anteriormente para GF677, à exceção de que nestes casos se adicionou ao 

material vegetal lixívia comercial a 40% durante 20 minutos. O aumento na 

percentagem de lixívia teve que ver com o maior grau de contaminação dos explantes 

do género Juglans (Claudot et al., 1992; Ripetti et al., 1994; Chenevard et al., 1995; 

Saadat e Hennerty, 2001; Leal et al., 2007; Peixe et al., 2016). Adicionalmente, no 

caso dos gomos, estes foram colocados numa placa de micropoços com o antibiótico 

Ampicilina-Sódio na concentração de 50 mg/l durante 30 minutos, de forma a eliminar 

possíveis contaminações bacterianas comuns nos explantes do género Juglans.  

O método de desinfeção dos gomos de Vlach revelou-se inadequado, pois conduziu a 

uma taxa de contaminação de 100% e a uma baixa taxa de sobrevivência dos 

explantes in vitro, que começaram a oxidar e consequentemente a secar após poucas 
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semanas de cultura. Apesar do tratamento dos explantes com o antibiótico Ampicilina-

Sódio na concentração de 50 mg/l durante 30 minutos, foi obtida uma taxa de 

contaminação bacteriana dos gomos de 100%. Perante estes resultados, dever-se-ia 

testar um maior período de contacto dos explantes com o antibiótico, a utilização de 

uma maior concentração do antibiótico, o uso de um outro antibiótico mais específico 

e/ou a sua incorporação no próprio meio de cultura. De forma a reduzir a oxidação dos 

explantes in vitro, após o processo de desinfeção destes, poderia ser efetuada a sua 

passagem numa solução antioxidante antes da inoculação em meio de cultura e/ou 

optar por incluir um agente antioxidante também no meio de cultura (ácido ascórbico, 

etc). 

Após seis semanas de cultura, o único rebento obtido de um gomo axilar apresentava 

uma contaminação bacteriana endógena. De modo a eliminar essa contaminação foi 

utilizado o antibiótico Ampicilina-Sódio na concentração de 50 mg/l mas com o dobro 

do período de contacto (1 hora). Novamente, verificou-se a presença da contaminação 

bacteriana. Após nove semanas de cultura, os restantes gomos axilares e apicais, sem 

qualquer rebento desenvolvido e parcialmente oxidados foram também tentados 

descontaminar. Neste caso, optou-se por multiplicar 10 vezes a concentração de 

Ampicilina-Sódio utilizada para 500 mg/l. Como se aumentou drasticamente a 

concentração do antibiótico, diminuiu-se novamente para metade o período de 

contacto com os explantes, ou seja, 30 minutos. Mais uma vez, foi obtida uma taxa de 

contaminação bacteriana dos gomos de 100%. Estes resultados demonstraram a 

ineficácia do uso do antibiótico Ampicilina-Sódio na desinfeção dos gomos de Vlach 

nas concentrações e tempos de contacto testados. Desta forma, deveria ser testado 

um antibiótico mais específico para a desinfeção dos gomos de Vlach. Para isso, seria 

necessário identificar a estirpe bacteriana presente utilizando técnicas microbiológicas 

e moleculares. 

O método de desinfeção dos rebentos epicórmicos de Vlach foi igualmente 

inadequado, pois resultou numa taxa de contaminação de 100% e numa baixa taxa de 

sobrevivência dos explantes in vitro, que começaram a oxidar e consequentemente a 

secar após poucas semanas de cultura. 

O método de desinfeção das folhas de Vlach, utilizadas no teste de organogénese 

indireta, foi igualmente semelhante ao descrito para GF677, à exceção de que neste 

caso se adicionou ao material vegetal lixívia comercial a 20% durante 20 minutos. A 

diminuição na percentagem de lixívia teve que ver com a maior sensibilidade das 

folhas. O método de desinfeção das folhas de Vlach revelou-se também inapropriado, 

pois apesar de ter resultado numa baixa taxa de contaminação (5,50%) conduziu a 
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uma reduzida taxa de sobrevivência dos explantes in vitro, que começaram a oxidar e 

consequentemente a secar após poucas semanas de cultura. 

Finalmente, o método de desinfeção dos ramos jovens de Vlach foi exatamente igual 

ao descrito para GF677, à exceção de que neste caso apenas se testou o tempo de 

contacto dos explantes com a lixívia de 20 minutos, devido à limitada quantidade de 

material disponível para a realização de ensaios. O método de desinfeção dos ramos 

jovens de Vlach foi adequado, pois conduziu a uma baixa taxa de contaminação 

(31,32%) e uma elevada taxa de sobrevivência médias dos explantes in vitro.  

 

3.2.2.2. Indução da rebentação axilar 

Para a indução da rebentação axilar da cultura de Vlach foram utilizados como 

explantes gomos axilares e apicais (Figura 35), rebentos epicórmicos (Figura 37) e 

segmentos nodais e apicais com 2 a 3 cm de comprimento (Figura 38). Na fase de 

estabelecimento in vitro de Vlach, no caso dos gomos axilares e apicais foi testado 

apenas 1 meio de cultura (meio M1). No caso dos rebentos epicórmicos (todos os 

estados de desenvolvimento) foram testados 2 meios de cultura (meios M2 e M3). 

Finalmente, no caso dos segmentos nodais e apicais foram testados 3 meios de 

cultura (meios M4, M5 e M6). No total, na fase de estabelecimento in vitro de Vlach 

foram testados 6 meios de cultura (ver Quadro 7, página 64). O objetivo destes 6 

testes com diferentes formulações minerais (MS, ½ MS, DKW e WPM), concentrações 

de BAP (0 mg/l, 0,5 mg/l e 1 mg/l) e concentrações do agente gelificante (0 g/l e 7 g/l) 

foi otimizar a composição do meio de cultura a utilizar na fase de estabelecimento in 

vitro de Vlach, de acordo com o tipo de explante. 

Relativamente à formulação mineral do meio de cultura, vários meios foram utilizados 

na propagação in vitro de J. regia tais como o meio MS (Murashige e Skoog, 1962), B5 

(Gamborg et al., 1968), WPM (Woody Plant Medium, Lloyd e McCown, 1981) e DKW 

(Driver e Kuniyuki, 1984) (Paygahzadeh e Kazemitabar, 2011; Yari et al., 2014a). 

Desde 1984, que o meio DKW (Driver e Kuniyuki, 1984) é frequentemente utilizado 

para a propagação in vitro de J. regia. Este meio foi inicialmente desenvolvido para os 

híbridos Paradox mas, de um modo geral, conduz a uma boa resposta na maioria das 

Juglandaceas (Driver e Kuniyuki, 1984; Heile-Sudholt et al., 1986; McGranahan e 

Leslie, 1988; Leslie e McGranahan, 1992; Payghamzadeh e Kazemitabar, 2011; 

Carlos, 2014). 

Segundo Saadat e Hennerty (2002) e Yari et al. (2014a), o meio DKW é o mais 

apropriado pois estas espécies necessitam de um elevado nível de azoto durante as 

fases de estabelecimento e multiplicação in vitro. O meio DKW apresenta uma elevada 



FCUP 
Capítulo 3 – Resultados e Discussão 

109 

 

 
 

concentração iónica de azoto semelhante à do meio MS, mas também altas 

concentrações de outros iões ausentes na formulação MS (Payghamzadeh e 

Kazemitabar, 2011). Contrariamente, o meio WPM frequentemente utilizado na 

propagação in vitro de espécies lenhosas, não é adequado para J. regia pois 

apresenta uma baixa concentração iónica (Driver e Kuniyuki, 1984; Saadat e Hennerty, 

2002; Payghamzadeh e Kazemitabar, 2011; Yari et al., 2014a). 

Adicionalmente, a utilização de BAP na concentração de 1 mg/l, normalmente 

suplementada com IBA na concentração de 0,01 mg/l, apresenta uma aplicação mais 

ou menos generalizada nas fases de estabelecimento e multiplicação in vitro dos 

porta-enxertos e variedades de J. regia (Driver e Kuniyuki, 1984; Gruselle et al., 1987; 

McGranahan e Leslie, 1988; Penuela et al., 1988; Revilla et al., 1989; Rodríguez et al., 

1989; Saadat e Hennerty, 2002; Leal et al., 2007; Carlos, 2014).  

Neste sentido, testou-se o meio de cultura M1, composto pelo meio DKW 

suplementado com BAP na concentração de 1 mg/l e IBA na concentração de 0,01 

mg/l, na fase de estabecimento in vitro de Vlach (Figura 35). 

 

 

 

 

 

 

Fig.35 - Estabelecimento in vitro de gomo axilar de Vlach no meio de cultura M1. 

 

O meio de cultura M1 demonstrou ser inadequado à fase de estabelecimento in vitro 

dos gomos axilares e apicais de Vlach, uma vez que apenas se formou um único 

rebento axilar (2,2%) obtido de um gomo axilar, após cinco semanas de cultura (Figura 

36). Os restantes gomos axilares e apicais (97,8%) não desenvolveram qualquer 

rebento e começaram a oxidar e consequentemente a secar após poucas semanas de 

cultura.  
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Fig.36 - Rebento obtido de gomo axilar de Vlach no meio de cultura M1, após cinco semanas de cultura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.37 - Estabelecimento in vitro de rebento epicórmico de Vlach no meio de cultura M2. 

 

Os meios de cultura de baixa concentração iónica M2 (meio MS) e M3 (meio MS com 

redução da concentração a ½) demonstraram também ser inadequados à fase de 

estabelecimento in vitro dos rebentos epicórmicos de Vlach, uma vez que não houve 

qualquer formação de novos rebentos axilares durante esta fase. 

Devido às elevadas taxas de contaminação e baixa resposta dos explantes de Vlach in 

vitro, optou-se por testar 2 novos meios de cultura de baixa concentração iónica, 

compostos pelo meio WPM e suplementados com BAP na concentração de 0,5 mg/l e 

o produto PTC3® (PhytoTechnology laboratories®) na concentração de 1 ml/l (M4 e 

M5) (Figura 38). O produto PTC3® (do inglês plant tissue culture contamination control) 

é um produto comercial utilizado para o controlo de contaminações microbianas e 

fúngicas (largo espectro) em cultura in vitro. Para além disso, o meio de cultura M4 

apresentava uma concentração do agente gelificante, neste caso agar de 7 g/l (meio 

sólido), enquanto que o meio M5 apresentava uma concentração de agar de 0 g/l 

(meio líquido). Para além destes 2 meios de cultura, optou-se por testar um terceiro 

meio de cultura utilizado com sucesso na fase de estabelecimento in vitro de GF677 e 

composto pelo meio MS com redução da concentração de mio-inositol para 10 mg/l e 

suplementado com BAP na concentração de 0,5 mg/l (meio de estabelecimento M6) e 

o produto PTC3® na concentração de 1 ml/l. O objetivo destes 3 testes com diferentes 

formulações minerais (MS e WPM) e concentrações de agar (0 g/l e 7 g/l) foi otimizar a 
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composição do meio de cultura a utilizar na fase de estabelecimento in vitro dos 

segmentos nodais e apicais de Vlach (Gráfico 12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.38 - Estabelecimento in vitro de segmento nodal de Vlach no meio de cultura M5. 

 

Gráfico 12 - Avaliação do efeito dos meios de cultura M4, M5 e M6 na fase de estabelecimento in vitro de Vlach, após 

uma e quatro semanas de cultura. 

 

Como se pode verificar através da análise do gráfico 12, os três meios de cultura 

testados demonstraram ser adequados à fase de estabelecimento in vitro dos 

segmentos nodais e apicais de Vlach, pois conduziram a elevadas taxas médias de 

explantes com formação de rebentos axilares e bons comprimentos médios destes, 

após uma e quatro semanas de cultura (Figura 39). Nos três meios testados, a 

formação dos primeiros rebentos axilares verificou-se logo após uma semana de 

cultura, em todos os clones. Para além disso, pareceram existir diferenças 

estatisticamente significativas relativamente às taxas médias de explantes com 

formação de rebentos axilares entre os meios testados, após uma semana de cultura. 

Após uma semana de cultura, a taxa média de explantes com formação de rebentos 

axilares no meio M4 era de 87,28%, no meio M5 era de 54,50% e no meio de cultura 

M6 era de 77,23%. Contudo, após quatro semanas de cultura, as taxas médias de 

explantes com formação de rebentos axilares nos três meios de cultura testados eram 
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bastante similares, nomeadamente, de 97,98% no meio M4 e de 100% nos meios M5 

e M6. Também não se verificaram diferenças significativas relativamente ao 

comprimento médio dos rebentos entre os três meios de cultura, em todos os clones, 

após uma e quatro semanas de cultura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.39 - Rebentos axilares formados em segmentos nodais de Vlach nos meios de cultura M4, M5 e M6, 

respetivamente, após quatro semanas de cultura. 

 

Uma das razões que pode explicar a menor taxa média de explantes com formação de 

rebentos axilares após uma semana de cultura no meio M5, pode ter que ver com o 

maior comprimento dos explantes inoculados neste meio. Como o meio M5 era líquido 

foi necessário inocular explantes maiores, de modo a evitar a emersão dos gomos 

axilares e apicais. O maior comprimento dos explantes (3 a 4 cm) significa um maior 

número de células e consequentemente, um maior tempo de transporte dos nutrientes 

do meio de cultura até aos pontos meristemáticos em divisão ativa, o que poderá ter 

atrasado a formação dos rebentos axilares neste meio de cultura.  

Perante os resultados obtidos, a concentração do agente gelificante no meio de cultura 

WPM não pareceu afetar significativamente a taxa de explantes com formação de 

rebentos axilares e consequentemente, a fase de estabelecimento in vitro dos 

segmentos nodais e apicais de Vlach. Para além disso, contrariamente ao verificado 

por vários autores em J. regia (Driver e Kuniyuki, 1984; Saadat e Hennerty, 2002; 

Payghamzadeh e Kazemitabar, 2011; Yari et al., 2014a), o meio de cultura WPM 

demonstrou ser bastante eficaz na indução da formação de rebentos axilares na fase 

de estabelecimento in vitro de Vlach. Estes resultados sugerem que a redução da 

concentração iónica do meio de cultura WPM promove a formação de rebentos 

axilares em Vlach, contrariamente aos meios de cultura DKW, MS e ½ MS testados 

anteriormente. Já os meios de cultura WPM e MS com redução da concentração de 

mio-inositol para 10 mg/l demonstraram serem adequados à fase de estabelecimento 

in vitro dos segmentos nodais e apicais de Vlach. 

Concluindo, o meio de cultura mais adequado (mais eficaz e económico) à fase de 

estabelecimento in vitro dos segmentos nodais e apicais de Vlach foi o meio de cultura 
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M5, composto pelo meio WPM suplementado com BAP na concentração de 0,5 mg/l e 

o produto PTC3 na concentração de 1 ml/l, e sem um agente gelificante (meio líquido). 

 

3.2.2.3. Indução da organogénese indireta 

Para a indução da organogénese indireta da cultura de Vlach foram utilizados como 

explantes fragmentos foliares com aproximadamente 1 cm2 contendo a nervura 

principal, obtidos de plantas ex vitro (Figura 40). Os explantes foram inoculados com a 

página adaxial em contacto com o meio de cultura D2C0,5IA, composto pelo meio 

DKW suplementado com CPPU na concentração de 2 mg/l e IAA na concentração de 

0,5 mg/l. Este meio de cultura é uma adaptação da formulação M2C0,5IA para o 

género Juglans. O objetivo deste teste foi determinar se o meio de cultura D2C0,5IA 

promovia a organogénese indireta a partir de folha em Vlach. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.40 - Estabelecimento in vitro de fragmento foliar de Vlach no meio de cultura D2C0,5I. 

 

Foi realizado apenas 1 ensaio com o meio de cultura D2C0,5IA. Este meio de cultura 

demonstrou ser inadequado à organogénese indireta a partir de folha em Vlach, pois 

não induziu qualquer formação de calli (calogénese) (Figura 41).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.41 - Fragmento foliar de Vlach no meio de cultura D2C0,5IA, após quatro semanas de cultura. 

 

Apesar deste resultado, não foram efetuados novos testes de organogénese indireta 

com outros meios de cultura, pois não havia material vegetal jovem de Vlach 
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suficiente. Para além disso, foram entretanto obtidos bons resultados de propagação 

in vitro de Vlach pela via direta (rebentação axilar). 

 

3.2.3. Multiplicação in vitro 

Após quatro semanas de cultura, os rebentos de Vlach obtidos na fase anterior foram 

transferidos para meio de multiplicação. Na fase de multiplicação in vitro de Vlach foi 

testado apenas 1 meio de cultura, utilizado com sucesso na fase de estabelecimento 

in vitro (meio de estabelecimento M4). Após quatro semanas, foi feita a subcultura dos 

rebentos de Vlach para meio de cultura novo. No total foi feita apenas 1 repicagem dos 

rebentos de Vlach para meio de multiplicação. Nesta repicagem foi avaliada a taxa de 

contaminação, sobrevivência e multiplicação de cada clone. O objetivo deste teste foi 

determinar se este meio de cultura era ou não adequado à fase de multiplicação in 

vitro de Vlach. 

Após quatro semanas da primeira repicagem dos rebentos de Vlach para meio de 

multiplicação foi obtida uma taxa de contaminação de todos os clones de 100%, pelo 

que não se efetuou a segunda repicagem dos rebentos. Deste modo, não foi possível 

determinar a taxa de multiplicação dos rebentos e consequentemente, concluir acerca 

do sucesso deste meio de cultura na fase de multiplicação in vitro de Vlach. Assim 

sendo, futuramente dever-se-iam realizar outros ensaios para a otimização da 

composição do meio de cultura a utilizar nesta fase. 

As elevadas contaminações microbianas endógenas dos explantes de Vlach não 

permitiram a otimização das restantes fases do processo de propagação in vitro. As 

possíveis soluções para este problema são a utilização de outras plantas-mãe, o uso 

de diferentes métodos de desinfeção do material vegetal e o isolamento e identificação 

da estirpe bacteriana responsável pela contaminação recorrente, de forma a utilizar 

um antibiótico mais específico e portanto, mais eficaz. 
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Capítulo 4 - Outras atividades 

Durante o estágio final de mestrado na Deifil, foram desenvolvidas 

complementarmente aos objetivos definidos diversas tarefas inerentes à propagação 

in vitro de inúmeras outras culturas. Essas tarefas englobaram as fases de 

estabelecimento in vitro, multiplicação e alongamento in vitro, enraizamento in vitro/ex 

vitro e aclimatização ex vitro.  

Mais concretamente, para além dos porta-enxertos GF677 e Vlach, foi realizada a 

propagação in vitro de inúmeras variedades e porta-enxertos de plantas fruteiras como 

o medronheiro, a oliveira, o mirtilo, o kiwi, a macieira, o pistácio e os citrinos, bem 

como de plantas ornamentais como a orquídea, a roseira e o azevinho. 

Adicionalmente, foram otimizados protocolos de germinação in vitro, nomeadamente 

de sementes do porta-enxertos UCB-1 de pistácio. Foram ainda realizadas inúmeras 

tarefas complementares ao processo de micropropagação tais como a preparação e 

distribuição dos meios de cultura e a desinfeção do material laboratorial. 

No total, ao longo do estágio foram produzidas cerca de 32370 plântulas de outras 

culturas (Multiplicação: 29758 e Enraizamento: 2612). Para além disso, foi realizada a 

aclimatização ex vitro de uma quantidade também considerável de plantas. 

Para concluir, este estágio na Deifil permitiu-me a aquisição de conhecimentos no 

âmbito da biotecnologia vegetal relativamente a uma grande variedade de culturas de 

interesse agronómico e por outro lado desenvolver importantes competências técnicas 

e profissionais em contexto real de trabalho.    
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Capítulo 5 - Conclusão 

O principal objetivo deste estágio foi o desenvolvimento e a otimização de protocolos 

de produção in vitro dos porta-enxertos GF677 e Vlach, tendo em consideração a 

literatura publicada e as condições e recursos existentes na Deifil, com o intuito de 

serem futuramente utilizados pela empresa para a produção destas plantas à escala 

industrial e com um custo competitivo no mercado. 

De modo a atingir este objetivo foi feita a indução da formação de rebentos 

epicórmicos, a otimização do pré-tratamento das plantas-mãe, a otimização do método 

de desinfeção dos explantes, a realização de estabelecimentos em diferentes épocas 

do ano, a propagação in vitro mediante diferentes vias de regeneração clonal como a 

rebentação axilar e a organogénese indireta e a otimização da composição do meio de 

cultura ou substrato ao longo das várias fases do processo. Adicionalmente, foi feita a 

comparação de diferentes clones do porta-enxertos GF677 de modo a detetar 

diferenças entre os genótipos e desta forma selecionar os melhores clones para a 

propagação in vitro em grande escala. 

Neste capítulo serão apresentadas as principais conclusões retiradas dos testes 

efetuados com o objetivo de otimizar o processo de propagação in vitro dos porta-

enxertos GF677 e Vlach. 

Relativamente ao método de indução da formação de rebentos epicórmicos nos ramos 

adultos de GF677, este demonstrou ser adequado exclusivamente para o clone IV, 

uma vez que este foi o único clone onde se verificou o inicío da formação de rebentos 

epicórmicos apenas após sete dias da sua indução. O facto de ter verificado a 

formação de rebentos epicórmicos somente após sete dias, parece indicar que a 

pulverização dos ramos adultos de GF677 com BAP apresentou um efeito positivo na 

formação de rebentos epicórmicos. 

No caso dos pré-tratamentos fitossanitários das plantas-mãe com o antifúngico 

Switch® na concentração de 3 g/l, estes não pareceram afetar significativamente a 

taxa de contaminação dos explantes in vitro e consequentemente, a fase de 

estabelecimento in vitro de GF677. Contudo, o teste sem pré-tratamento das plantas-

mãe conduziu à taxa de contaminação média dos explantes in vitro mais elevada 

(25,73%).  

Relativamente ao método de desinfeção dos explantes de GF677, o método que 

envolvia um tempo de contacto de 20 minutos dos explantes com a lixívia a 30% 

demonstrou ser o mais eficaz, pois resultou numa menor taxa média de contaminação 

dos explantes in vitro (21,72%). 
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Na fase de estabelecimento in vitro de GF677, o meio de cultura testado que se 

revelou mais adequado à indução de rebentação axilar foi o meio de cultura M1, 

composto pelo meio MS com redução da concentração de mio-inositol para 10 mg/l e 

suplementado com BAP na concentração de 0,1 mg/l. Para além disso, o clone de 

GF677 que apresentou uma melhor resposta nesta fase, isto é, que obteve uma maior 

taxa média de explantes com formação de rebentos axilares após uma semana de 

cultura foi o clone V (73,18%). Já o meio de cultura M2C0,5I, testado com sucesso 

noutras espécies (Deifil, resultados, não publicados), não apresentou sucesso na 

indução de organogénese indireta a partir de folha na fase de estabelecimento in vitro 

de GF677.  

A composição do meio de cultura pareceu também afetar significativamente a taxa de 

multiplicação dos rebentos e consequentemente, a fase de multiplicação in vitro de 

GF677. O meio de cultura testado que se revelou mais adequado a esta fase foi o 

meio de cultura M10, composto pelo meio MS com redução da concentração a ½ e 

suplementado com BAP na concentração de 0,5 mg/l, pois conduziu à taxa de 

multiplicação média dos rebentos mais elevada (3,05). Para além disso, verificou-se 

que a redução da concentração de mio-inositol no meio de cultura MS pareceu afetar 

significativamente e de forma positiva a taxa de multiplicação dos rebentos e 

consequentemente, a fase de multiplicação in vitro de GF677. Já a redução da 

concentração do agente gelificante no meio de cultura pareceu afetar 

significativamente, contudo, de forma negativa a taxa de multiplicação dos rebentos.  

Para além do meio de cultura, o genótipo da planta também pareceu infuenciar 

claramente a taxa de multiplicação dos rebentos e por consequência, a fase de 

multiplicação in vitro de GF677. O clone que revelou ter o melhor genótipo, isto é, que 

apresentou as maiores taxas de multiplicação médias dos rebentos nos meios de 

cultura testados foi o clone II. Seria importante determinar se estes resultados se 

repetem ao nível das taxas de enraizamento e de aclimatização e caso este cenário se 

verifique, poder-se-á optar por micropropagar exclusivamente este clone. 

Na fase de enraizamento in vitro de GF677, o meio de cultura pareceu afetar 

significativamente a taxa de enraizamento dos explantes, o número de raízes por 

plântula, o seu comprimento médio e diâmetro. O meio de cultura testado que se 

revelou mais adequado a esta fase foi o meio de cultura M8, composto pelo meio MS 

com redução da concentração dos macronutrientes nitrato de potássio (KNO3) e nitrato 

de amónia (NH4NO3) para ½ e suplementado com IBA na concentração de 1 mg/l, pois 

conduziu à taxa de enraizamento dos explantes mais elevada (44,21%), a um elevado 

número de raízes por plântula, a raízes de elevado diâmetro e com um pequeno 

comprimento médio, o que facilita a posterior aclimatização ex vitro destas plântulas. 
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Apesar disso, o meio de cultura a utilizar nesta fase deverá continuar a ser otimizado, 

de forma a obter uma taxa de enraizamento de GF677 próxima de 100%.  

Na fase de aclimatização ex vitro de GF677, foi possível verificar que a 

presença/ausência de raíz nas plântulas pareceu afetar consideravelmente a sua taxa 

de sobrevivência ex vitro, uma vez que a taxa de sobrevivência ex vitro das plântulas 

com raíz (66,70%) foi o dobro da taxa de sobrevivência ex vitro das plântulas sem raíz 

(33,20%). 

Finalmente, não foi possível concluir se o substrato utilizado afetou ou não 

significativamente a taxa de sobrevivência ex vitro das plântulas e consequentemente, 

a fase de aclimatização ex vitro de GF677. Contudo, o substrato que pareceu ser mais 

indicado a esta fase foi a mistura de turfa e perlite na proporção de 1:1 (v/v) (taxa de 

sobrevivência ex vitro de 47,80%). Futuramente, dever-se-iam testar outros substratos 

e outras condições ambientais como a temperatura e humidade da estufa de 

aclimatização, de forma a obter uma taxa de sobrevivência ex vitro de GF677 próxima 

de 100%. 

No caso do porta-enxertos Vlach, ambos os métodos de indução da formação de 

rebentos epicórmicos nos ramos adultos testados revelaram-se adequados para o 

clone 0, pois verificou-se o inicío da formação de rebentos epicórmicos somente após 

nove dias da sua indução. Para além disso, a aplicação de BAP não pareceu afetar 

significativamente a formação dos rebentos epicórmicos. 

O método de desinfeção dos explantes de Vlach foi adaptado de acordo com os 

diferentes tipos de explantes utilizados. Os métodos de desinfeção dos gomos e dos 

rebentos epicórmicos de Vlach demonstraram ser inadequados, pois resultaram em 

elevadas taxas de contaminação (100%) e em baixas taxas de sobrevivência dos 

explantes in vitro, que começaram a oxidar e consequentemente a secar após poucas 

semanas de cultura. Também o método de desinfeção das folhas de Vlach se revelou 

inapropriado, pois apesar de ter resultado numa baixa taxa de contaminação (5,50%) 

conduziu a uma reduzida taxa de sobrevivência dos explantes in vitro, que de forma 

semelhante aos gomos e rebentos epicórmicos começaram a oxidar e 

consequentemente a secar após poucas semanas de cultura. Finalmente, o método de 

desinfeção dos ramos jovens de Vlach revelou ser adequado, pois conduziu a uma 

baixa taxa de contaminação (31,32%) e a uma elevada taxa de sobrevivência médias 

dos explantes in vitro.  

Na fase de estabelecimento in vitro de Vlach, o meio de cultura testado que se revelou 

mais adequado à indução de rebentação axilar foi o meio de cultura M5, composto 

pelo meio WPM suplementado com BAP na concentração de 0,5 mg/l e o produto 

PTC3 na concentração de 1 ml/l (meio líquido). Já o meio de cultura D2C0,5I não 
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apresentou qualquer sucesso na indução de organogénese indireta a partir de folha na 

fase de estabelecimento in vitro de Vlach. 

Finalmente, as elevadas contaminações microbianas endógenas dos explantes de 

Vlach constituíram o principal fator limitante da sua propagação in vitro, pois não 

permitiram a otimização das restantes fases do processo. 

Em jeito de conclusão, o objetivo definido para GF677 foi alcançado, isto é, foram 

otimizadas todas as fases do processo de propagação in vitro. No caso de Vlach, 

apenas se otimizou o processo de propagação in vitro até à fase de estabelecimento. 

Contudo, o tempo previsto do estágio (9 meses) não permitiu a realização de mais 

testes, nem de mais réplicas de cada teste. Todavia, cada amostra apresentava 

sempre um n ≥ 100 explantes.  

Futuramente, os protocolos de produção in vitro destes porta-exertos desenvolvidos 

durante este estágio deverão continuar a ser otimizados de modo a serem futuramente 

utilizados pela empresa para a produção destas plantas à escala industrial e com um 

custo competitivo no mercado. Do trabalho efetuado durante este estágio, resultaram 

9429 plântulas de GF677 e 32370 plântulas de outras culturas, o que completou um 

total de 41799 plântulas. 

Para finalizar, este estágio permitiu-me também adquirir novos conhecimentos teóricos 

e práticos na área da biotecnologia vegetal, bem como desenvolver importantes 

competências técnicas e profissionais em contexto real de trabalho.  
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Capítulo 7 - Anexos 

Anexo 1 - Plantas-mãe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.42 - Plantas-mãe de GF677. 
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Fig.43 - Plantas-mãe de Vlach. 
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Anexo 2 - Indução da formação de rebentos epicórmicos em 

GF677 e Vlach 

 

 

  

 

 

 

 

Fig.44 – Pré-tratamento antifúngico com Switch® dos ramos adultos de GF677 e Vlach. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.45 - Secagem do material vegetal ao ar livre. Na figura é apresentado material vegetal de GF677 (à esquerda) e de 

Vlach (à direita). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.46 - Material vegetal acondicionado num saco plástico devidamente identificado, e de seguida, sujeito a um 

tratamento pelo frio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   FCUP 
Capítulo 7 – Anexos 

137 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.47 - Material vegetal de GF677, após 43 dias de tratamento pelo frio. Na figura são apresentados os clones I, II, II e 

IV de GF677 (da esquerda para a direita). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.48 - Material vegetal do clone 0 de Vlach, após 99 (à esquerda) e 90 (à direita) dias de tratamento pelo frio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.49 - Indução da formação de rebentos epicórmicos nos ramos adultos de GF677 e Vlach. 
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Anexo 3 - Meio MS (meio basal) 
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Anexo 3 - Meio MS (vitaminas) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   FCUP 
Capítulo 7 – Anexos 

140 

 

 
 

Anexo 4 - Meio WPM (meio basal) 
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Anexo 4 - Meio WPM (vitaminas presentes na formulação WPP04) 
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Anexo 5 - Meio DKW (meio basal) 
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Anexo 5 - Meio DKW (vitaminas presentes na formulação DKP02)
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Anexo 6 - Meio MS1/2nitratos (meio basal) 

 

 

 


