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Introdução

O cultivo da videira (Vitis spp.) é muito 
antigo.Achados arqueolágicos obtidos em escavações 
na antiga cidade comercial de Kannisch, revelaram que 
a viticultura era praticada desde a idade do bronze, 
cerca de 3.500 anos a.C. A história da viticultura no 
Brasil, teve início por volta de 1532, pelo colonizador 
Português Martim Afonso de Sousa, na capitania São 
Vicente [1].  

A Videira é pertencente à família Vitaceae tendo 
como destaque o gênero Vitis. A planta apresenta 
tronco retorcido, ramos flexíveis, folhas grandes e 
repartidas em cinco lóbulos pontiagudos, flores 
esverdeadas em ramos e frutos de formas, tamanhos, 
cores e sabores variados [2], 

Por volta da década de 1950 houve o 
desenvolvimento de um novo pólo produtor de uva no 
Brasil, o qual apresenta condições consideradas ideais 
para o cultivo dessa frutífera, localizado às margens do 
Rio São Francisco, em Pernambuco. Cerca de 40 anos 
atrás, a viticultura foi estabelecida na Zona da Mata de 
Pernambuco, se transformando numa cultura alternativa 
nas áreas canavieiras da região. Contando atualmente 
com cerca de 500ha e produção de 16.000 t/ano de uva 
de mesa [3]. 

Diversas doenças podem prejudicar o 
desenvolvimento da videira, dentre elas as causadas por 
vírus que não se conhece os níveis de incidência e 
severidade, conseqüentemente há pouco conhecimento 
técnico sobre a influência dessas doenças nos parreirais 
da Zona da Mata do estado. Contudo, sabe-se que as 
viroses representam um dos mais importantes 
problemas fitossanitários em escala mundial, ocorrendo 
em quase todas as áreas de cultivo dessa frutífera. As 
viroses têm considerável importância por apresentar 
redução na produtividade e por restringir à longevidade 
das plantas [4].

No Brasil, as principais viroses relatadas são: Vírus 
do Enrolamento das folhas, Grapevine leafroll virus –
GLV; Mancha ou Mosaico-das-nervuras, “Fleck 
disease”; Complexo do lenho rugoso, Grapevine 
rugose mosaic complex, é um complexo de quatro 
viroses que causam alteração no lenho das plantas: 1) 
Intumescimento dos ramos Grapevine virus B - GVB; 
2) Caneladura do tronco de rupestris Rupestris Stem 

Pitting-associated vírus - RSPaV; 3) Acanaladura do 
lenho de Kober Grapevine virus A - GVA; 4) 
Acanaladura do lenho de LN – 33, LN – 33 Stem 
Grooving [5].

A Biotecnologia é uma ferramenta muito utilizada 
para se realizar controle de vírus utilizando-se a cultura 
de tecido vegetal para efetuar limpeza clonal, visando 
erradicar o patógeno em material obtido do cultivo in
vitro tratado por termoterapia, indexado e apto para 
micropropagar. Com essa técnica é possível produzir 
mudas geneticamente superiores e livres de 
microrganismos fitopatogênicos.

O presente trabalho teve como objetivo obter clones 
de videira livres de vírus e produção de matrizes 
fornecedoras de enxerto e porta-enxerto via 
micropropagação, utilizando-se materiais cultivados na 
Zona da Mata de Pernambuco.

Material e Métodos

Os trabalhos foram desenvolvidos nos Laboratórios 
de Fitovirologia e Fitopatologia Molecular do 
Departamento de Agronomia da Universidade Federal 
Rural de Pernambuco – UFRPE e na Biofábrica 
Governador Miguel Arraes, no Centro de Tecnologias 
Estratégicas do Nordeste – CETENE.

A. Escolha e etiquetagem de plantas no campo
Realizou-se visitas técnicas a campos de produção 

agrícola no município de São Vicente Férrer, 
Pernambuco no segundo semestre de 2008 e primeiro 
semestre de 2009. Foram etiquetadas e coletadas 
amostras de plantas das variedades Isabel, Niágara 
Rosada, Vênus e Patrícia (figura 1.A). A seleção no 
campo foi realizada de forma aleatória em diferentes 
áreas produtoras da região.

B. Tratamento fitossanitário e plantio das 
matrizes

Coletaram-se estacas lenhosas contendo em torno de 
quatro gemas de cada variedade, as quais foram
tratadas com solução à base de fungicida em conjunto 
com um inseticida, para promover a desinfestação do 
material vegetativo, antes do plantio em vasos plásticos 
contendo substrato composto de 25% de vermiculita, 
25% de areia fina, 25% de pó de casca de coco e 25% 



de húmus (figura 1.B,C). Após o plantio o material 
permaneceu por 100 dias em casa de vegetação para 
que houvesse a brotação das gemas e o 
desenvolvimento das plantas a serem utilizadas como 
doadoras de explantes, as quais receberam adubação 
foliar por CODAFOL 14.6.5, utilizando 3ml/L de água.

C. Condições de cultivo in vitro
O material proveniente das matrizes estabelecidas em casa 

de vegetação foi submetido ao procedimento de desinfestação 
e inoculado em meio MS [6]. Foram inoculados cinco 
explantes por frasco de vidro (figura 1E).

Resultados 

A. Tratamento fitossanitário e plantio das 
matrizes

As plantas não apresentaram contaminação fúngica, 
demonstrando que o método de desinfestação utilizado 
mostrou-se eficiente. Após o período de 100 dias as 
plantas apresentaram um ótimo desenvolvimento 
(Figura 1D).

B. Condições de cultivo in vitro
O processo de estabelecimento in vitro das matrizes 

em meio MS foi bem sucedido e encontra-se em 
andamento na fase de pré-testes para submissão do 
material a procedimentos de termoterapia e 
quimioterapia isoladamente e associados (Figura 1F).

Agradecimentos

Aos colegas do Laboratório de Fitovirologia e do
CETENE, pelo apoio e disponibilidade das 

dependências físicas e utilização dos equipamentos do 
laboratório para o acontecimento do trabalho e ao 
CNPq pela bolsa concedida.

Referências
[1] LEÃO, P.C.S., SOARES, J.M. A Viticultura no semi-árido 

brasileiro. Petrolina: Embrapa Semi-Árido, 2000, p. 15-16.

    [2] SIMÃO, S. Manual de fruticultura. Piracicaba: CERES 
LTDA, 1971. 530p.

[3] TAVARES, S.C.C.H., NEVES, R.A.F., LIMA, V.C.
Monitoramento fitossanitário da Videira na zona da mata 
de Pernambuco. Recife: Embrapa Solos – UEP/NE, 2007, 
23p. 

[4] KUHN, G. B.; FAJARDO, T.V.M. Viroses da Videira no 
Brasil. Bento Gonçalves: Embrapa Uva e Vinho, 2004. 
Capacitação técnica em viticultura. Disponível em: 
<http://www.cnpuv.embrapa.br/publica/viticultura/viroses.ht
ml>. Acesso em: 10 dez. 2005.

[5] KUHN, G.B. Principais vírus e doenças consideradas de 

origem viral que ocorrem nos vinhedos do Rio Grande do 

Sul. Bento Gonçalves: Embrapa - CNPUV, 1992. 28 p. 

(Embrapa – CNPUV. Circular técnica, 16).

[6] MURASHIGE, T., SKOOG, F. A revised medium for rapid 

growth and bioessays with tobacco tissue culture. Physiologia 

Plantarum, v.15, 1962, p.473-497.

  



Figura 1. Apresentaçâo das atividades relativas a campo e Laboratório. (A); coleta e etiquetagem de amostras de videira; (B); 
Preparo de substrato e plantio das estacas de videira; (C); Germinação das estacas em casa de vegetação (D) 
Desenvolvimento e manutenção das matrizes; (E) Inoculação de explantes in vitro em meio MS. (F).Desenvolvimento e 
manutenção de mudas de videira micropropagadas.


