
Portugal	possui	uma	 inigualável	 riqueza	patrimonial	em	variedades	de	videira	 (Vi#s	vinifera	 L.).	No	entanto,	nas	úl<mas	

décadas,	 inúmeros	 stresses	bió<cos	e	 abió<cos	 têm	causado	uma	elevada	erosão	gené<ca	das	 variedades	portuguesas,	

para	a	qual	também	muito	tem	contribuído	o	reduzido	número	de	genó<pos	cul<vados	impostos	pela	regulamentação	em	

vigor.	Deste	modo,	é	 crucial	 implementar	estratégias	para	a	preservação	da	biodiversidade	ainda	existente,	por	 forma	a	

garan<r	 o	 sucesso	 de	 uma	 vi<cultura	 eficiente,	 sustentável	 e	 rentável	 neste	 País	 vinhateiro.	 No	 presente	 trabalho,	 três	

vertentes	 foram	 seguidas,	 visando	 contribuir	 para	 a	 conservação	 da	 diversidade	 varietal	 da	 videira:	 (i)	 procedeu-se	 à	

iden<ficação	 molecular	 de	 material	 vegetal	 desconhecido	 (Figura	 1),	 recorrendo	 a	 seis	 marcadores	 moleculares	

recomendados	pela	Organisa#on	Interna#onale	de	la	Vigne	et	du	Vin	(OIV);	(ii)	avaliou-se	igualmente	o	estado	sanitário	de	

plantas	de	 três	 variedades	minoritárias	 autóctones,	Cornifesto,	Malvasia	Preta	e	Preto	Mar<nho	 (Tabela	1),	 u<lizando	o	

teste	DAS-ELISA	para	a	detecção	dos	vírus	Arabic	mosaic	virus	(ArMV),	Grapevine	fanleaf	virus	(GFLV)	e	Grapevine	leafroll-

associated	 virus	 1	 e	3	 (GLRaV-1	 e	 GLRaV-3),	 cuja	 ausência	 é	 exigida	 nos	materiais	 de	 propagação	 vegeta<va	 da	 videira	

(Decreto-Lei	194/2016);	(iii)	obteve-se,	pela	primeira	vez,	a	indução	de	embriões	somá<cos	a	par<r	de	anteras	e	gineceus	

de	inflorescências	imaturas	das	variedades	anteriormente	referidas	(Figura	2	e	Tabela	2),	bem	como	plântulas	regeneradas	

in	 vitro,	 por	 conversão	 de	 embriões	 somá<cos.	 Os	 resultados	 ob<dos	 cons<tuem	 um	 passo	 fundamental	 para	 a	

implementação	 de	 outras	 ferramentas	 biotecnológicas,	 nomeadamente	 a	 conservação	 in	 vitro	 (culturas	 de	 crescimento	

lento,	de	baixa	temperatura	e	por	criopreservação,	associada	ou	não	a	encapsulação)	e	métodos	de	erradicação	de	vírus.
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Resumo

Portugal	possesses	one	of	the	richest	patrimonies	in	ancient	grapevines	(Vi#s	vinifera	L.).	However,	in	the	last	decades,	 	a	

significant	gene<c	erosion	of	the	Portuguese	varie<es	is	being	observed,	caused	not	only	by	numerous	bio<c	and	abio<c	

stresses,	but	also	by	the	reduced	number	of	varie<es	used	for	winemaking.	Therefore,	the	aim	of	this	study	is	to	implement	

strategies	for	the	preserva<on	of	grapevine	biodiversity,	in	order	to	guarantee	the	success	of	an	efficient,	sustainable	and	

profitable	vi<culture	 in	our	country.	 Iden<fica<on	of	unknown	grapevine	material	 (Figure	1),	 through	molecular	analysis,	

was	carried	out	using	six	molecular	markers	recommended	by	the	Organisa#on	Interna#onale	de	la	Vigne	et	du	Vin	(OIV).	

Moreover,	 viral	 status	 of	 plants	 from	 three	 autochthonous	minority	 grapevine	 varie<es,	 Cornifesto,	Malvasia	 Preta	 and	

Preto	 Mar<nho	 (Table	 1),	 was	 evaluated	 using	 the	 DAS-ELISA	 test	 for	 the	 detec<on	 of	 Arabic	 mosaic	 virus	 (ArMV),	

Grapevine	fanleaf	virus	 (GFLV)	and	Grapevine	 leafroll-associated	virus	1	and	3	 (GLRaV-1	and	GLRaV-3),	whose	absence	 is	

required	 in	 the	 grapevine	 vegeta<ve	 propaga<on	 material	 (Decree-Law	 194/2016).	 Soma<c	 embryos	 of	 the	 referred	

varie<es	were	also	obtained	by	in	vitro	culture	of	anthers	and	gynoecia	of	immature	inflorescences,	as	well	as	regenerated	

plantlets	obtained	through	soma<c	embryos	conversion	(Figure	2	and	Table	2).	These	results	represent	a	fundamental	step	

towards	the	implementa<on	of	other	biotechnological	tools,	namely	in	vitro	conserva<on	(slow	growth	or	low	temperature	

storage		and	cryopreserva<on	experiments,	with	or	without	encapsula<on)	and	virus	eradica<on	methods.	

Abstract

Foram	 iden<ficados	 23	 genó<pos	 dis<ntos	 de	 cul<vares	 de	 renome	 nacional	 (Aragonez,	 Trincadeira,	 Marufo),	 de	

variedades	minoritárias	(Molar,	Samarrinho,	Donzelinho	Roxo)	e	nove	desconhecidos.	

Os	vírus	GLRaV1	e	GLRaV3	foram	detectados	em	videiras	de	Cornifesto	e	de	Malvasia	Preta,	respectivamente.	Este	ensaio	

preliminar	 confirma	 a	 necessidade	 de	 implementar	métodos	 de	 erradicação	 de	 vírus	 às	 plantas	 infectadas,	 tais	 como	

termoterapia	in	vivo,	combinado	com	a	cultura	de	meristemas	e	gomos	e	a	embriogénese	somática.	

As	taxas	de	indução	de	embriogénese	somá<ca	dos	explantes	de	Cornifesto,	Malvasia	Preta	e	Preto	Mar<nho	foram	muito	

baixas.	 Contudo,	 a	 possibilidade	 de	 mul<plicação	 e	 manutenção	 dos	 calos	 embriogénicos	 ob<dos	 poderá	 permi<r	

ultrapassar	as	dificuldades	da	referida	baixa	frequência	de	indução	e	do	estreito	período	de	tempo	em	que	os	explantes	

são	 susceppveis	 de	 ser	 induzidos.	 Desta	 forma,	 permi<rá	 a	 posterior	 implementação	 de	 protocolos	 variados	 de	

conservação	in	vitro	com	base	na	u<lização	de	calos	embriogénicos,	além	de	permi<r	obter	um	maior	efec<vo	de	plantas	

regeneradas.
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Tipo	e	número	
de	explantes	
cultivados

Explantes	infectados	
(%±SD)	a

Explantes	com	
calogénese	primária	

(%±SD)	a

Explantes	com	
embriões	somáticos	

(%±SD)	b

Plântulas	
regeneradas	após	
conversão	de	

embriões	somáticos	
(%±SD)	c

Castas Anteras Gineceus Anteras Gineceus Anteras Gineceus Anteras Gineceus Anteras Gineceus

Cornifesto 514 100 7,2	±	25,7 7,0	±	25,6 67,5	±	35,7 23,0	±	42,3 6,6	±	12,0		 1,0	±	10,0 4,3	±	20,2 2,0	±	14,0

Malvasia	Preta 1288 240 4,6	±	21,0 3,30	±	18,0 61,7	±	34,0	 70,0	±	45,9 0,5	±	3,1 4,7	±	21,1 2,0	±	14,1 6,7	±	24,9

Preto	Martinho 549 100 0,0	±	0,0 0,0	±	0,0 47,2	±	39,6 59,0	±	49,4 0,6	±	3,4 1,0	±	10,0 1,1	±	10,4 7,0	±	25,5

Touriga	Nacional 632 120 4,2	±	20,1 4,17	±	20,1 53,8	±	42,3	 20,0±	40,2 0,2	±	1,8 0,0	±	0,0 3,8	±	19,2 0,0	±	0,0

Total 2983 560 4,1	±	19,9 3,6	±	18,6 58,5	±	37,8 48,9	±	50,0 1,6	±	6,2 2,3	±	15,1 2,8	±	17,9 4,5	±	20,6

a	Média	e	desvio	padrão	calculados	dos	resultados	obtidos	após	6	semanas	de	cultura	nos	meios	de	indução.	
b	Média	 e	 desvio	padrão	 calculados	dos	 resultados	obtidos	 após	 16	 semanas	de	 cultura	 (6	 semanas	nos	meios	de	 indução	+	 10	
semanas	no	meio	de	diferenciação).	
c	Média	e	desvio	padrão	calculados	dos	resultados	obtidos	após	8	meses	de	cultura.

Tabela	2.	Resposta	das	anteras	e	gineceus	de	diferentes	castas	após	indução	de	embriogénese	somática,	de	acordo	

com	Pinto-Sintra	(2007).	Neste	ensaio,	a	Touriga	Nacional	foi	usada	como	referência.

À	Prof.	Dra.	Ana	Alexandra	Oliveira	(CITAB	/	UTAD)	e	ao	Eng.	Francisco	Pavão	(CVRTM)	pela	ajuda	com	o	material	vegetal.	À	

Prof.	Dra.	Ana	Maria	Nazaré	Pereira	(CITAB	/	UTAD)	e	ao	Sr.	Carlos	Martins	(UTAD)	pela	sua	colaboração	nos	ensaios	ELISA.	

Este	trabalho	foi	apoiado	pelo	projeto	Plataforma	de	Inovação	da	Vinha	e	do	Vinho	–	INNOVINE&WINE,	n.º	da	operação	

NORTE-01-0145-FEDER-000038,	 na	 linha	 de	 investigação	 intitulada	 VITICULTURE,	 co-financiada	 pelo	 Fundo	 Europeu	 de	

Desenvolvimento	Regional	(FEDER)	através	do	NORTE	2020	(Programa	Operacional	Regional	Norte	2014/2020).	
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Figura	1.		Representatividade	de	castas	e	novos	genótipos	identificados	na	D.O.P.	“Trás-os-Montes”.		

A	análise	molecular	de	38	amostras	recolhidas	em	duas	parcelas	-	Aguieiras	(Mirandela)	e	Vassal	(Valpaços)	

-,	 foi	 realizada	 com	base	 em	6	 loci	 de	microssatélites	 recomendados	pela	OIV	 (2009)	 e	 amplificados	de	

acordo	com	Castro	et	al.	(2011).	Foram	detectados	23	genótipos	distintos,	não	só	de	cultivares	de	renome	

nacional,	pertencentes	ao	conjunto	das	34	castas	mais	utilizadas	(26%;	IVV,	2016),	como	também	de	outras	

variedades	 cuja	 representatividade	 é	 inferior	 a	 1%	 (35%).	Nove	 genótipos	 (39%)	 coincidiram	 com	perfis	

desconhecidos	e	assim	não	foi	possível	a	identificação	varietal		das	respectivas	plantas.

Tabela	1.	Despistagem	de	vírus	em	plantas	de	três	castas	de	videira,	com	base	em	ensaios	DAS-ELISA.	

Foram	utilizados	extractos	de	varas	como	antigénios,	tendo-se	recorrido	a	controlos	comerciais	positivos	(um	para	

cada	vírus)	e	negativo	(Agritest,	Itália).

Vírus	a

Castas ArMV GFLV GLRaV1 GLRaV3

Cornifesto

Planta	1 - - + -

Planta	2 - - - -

Planta	3 - - + -

Malvasia	Preta

Planta	1 - - - -

Planta	2 - - - -

Planta	3 - - - +

Preto	Martinho

Planta	1 - - - -

Planta	2 - - - -

Planta	3 - - - -

a	ArMV	–	Arabis	mosaic	virus,	GFLV	–	Grapevine	fanleaf	virus,	GLRaV1	–	Grapevine	leafroll-associated	virus	1,	GLRaV3	–	Grapevine	
leafroll-associated	virus	3;	(+)	posi<vo,	vírus	detectado;	(–)	nega<vo,	vírus	não	detectado.

Figura	2.	Indução	de	embriogénese	somática	e	regeneração	de	plântulas	após	conversão	de	embriões	somáticos.	A.	

Calo	 embriogénico	 (seta)	 de	 gineceu	 de	 Malvasia	 Preta,	 após	 4	 meses	 em	 meio	 de	 manutenção.	 B.	 Calogénese	

(asterisco)	em	antera	de	Preto	Martinho,	observando-se	um	embrião	somático	com	raiz.	C.	Pormenor	de	uma	antera	

de	Cornifesto	 exibindo	 calos	 não	morfogénicos	 (sem	 cor	 e	 transparentes;	 asterisco	preto),	 calos	 embriogénicos	 (cor	

creme/castanho	claro;	asterisco	branco)	e	embriões	somáticos	em	vários	estádios	de	desenvolvimento	(seta),	após	2	

meses	 em	 meio	 de	 regeneração.	 D.	 Plântula	 resultante	 da	 conversão	 de	 embrião	 somático	 de	 antera	 de	 Touriga	

Nacional.	É	possível	observar	embriogénese	somática	secundária	no	hipocótilo	da	plântula	(seta),	assim	como	as	folhas	

cotiledonares	(asterisco).	E-G.	Plantas	regeneradas	de	gineceu	de	Malvasia	Preta	(E),	de	antera	de	Preto	Martinho	(F)	e	

de	antera	de	Cornifesto	(G),	após	2	meses	em	meio	de	germinação.	Observa-se	um	embrião	com	morfologia	anormal	

na	zona	basal	da	plântula	de	Malvasia	Preta	(E;	seta)	e	as	folhas	cotiledonares	na	plântula	de	Cornifesto	(F;	seta).
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