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Estabelecimento de esteva (Cistus ladanifer L.) in vitro e análise
molecular de medronheiro (Arbutus unedo L.)

Ana Beatriz dos Santos Barata

Resumo
Pretendeu-se com este trabalho: 1) Otimizar um método de estabelecimento de
esteva (Cistus ladanifer L.) in vitro; 2) Estudar 30 amostras diferentes de medronheiro
(Arbutus unedo L.) e realizar a sua análise molecular.
Ambas as plantas em estudo são facilmente encontradas na região pretendendo-se
assim, dar a conhecer e valorizar o interior.
A esteva (C. ladanifer) é caraterizada pela fragrância e pelas suas partes aéreas
bastante viscosas. Atualmente é procurada para produção de láudano e óleo de Cistus
para a indústria farmacêutica e perfumaria.
O medronheiro (A. unedo) é uma árvore frutífera igualmente do tipo arbustivo que
ao longo de vários anos tem sido utilizado na produção de aguardente e, mais
recentemente, no fabrico de geleias e outro tipo de produtos derivados do fruto do
medronheiro.
Para o primeiro objetivo foram realizados quatro estabelecimentos da planta de
esteva proveniente de várias origens. Em cada um dos estabelecimentos pretende-se
otimizar a desinfeção superficial, o ajuste do tempo de colocação de fungicida e
hipoclorito de sódio.
Os resultados mostraram que a fase de estabelecimento ainda não está otimizada,
mas quando ultrapassada, a fase seguinte, de multiplicação, mostra-se promissora.
Foram efetuados testes de otimização para amplificação de DNA de 30 amostras de
medronheiro e posteriormente realizada a análise dos fragmentos com base na
amplificação de microssatélites nucleares.
Em relação aos resultados, o PCR convencional verificou que todos os “primers”
selecionados permitiram amplificações específicas originando fragmentos
reprodutíveis e obteve-se a impressão digital (‘fingerprinting’) de todos os genótipos
estudados.

Palavras chave
Esteva, Medronheiro, Micropropagação, fingerprinting , Sequenciador capilar.
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Establishment of gum rockrose (Cistus ladanifer) in vitro and
molecular analysis of strawberry tree (Arbutus unedo)

Ana Beatriz dos Santos Barata

Abstract
The aim of this work was to: 1) Optimise a method for establishing rockrose (Cistus
ladanifer L.) in vitro; 2) Study 30 different samples of strawberry tree (Arbutus unedo
L.) and carry out molecular analysis.
Both plants under study are easily found in the region and the aim is to raise
awareness of and add value to the hinterland.
The gum rockrose (C. ladanifer) is characterised by its fragrance and by its very
viscous aerial parts. It is currently sought after for the production of laudanum and
Cistus oil for the pharmaceutical and perfumery industries.
The strawberry tree (A. unedo) is a fruit tree, also of the shrub type, which for many
years has been used for the production of eau-de-vie and, more recently, for the
manufacture of jellies and other products derived from the fruit of the strawberry tree.
For the first objective, four establishments of the rockrose plant from various
origins were performed. In each of the establishments, the aim was to optimise surface
disinfection, adjustment of the fungicide and sodium hypochlorite placement time.
The results showed that the establishment phase is not yet optimised, but when
overcome, the next phase, multiplication, shows promise.
Optimization tests were carried out for DNA amplification of 30 samples of arbutus
and later analysis of the fragments based on the amplification of nuclear
microsatellites.
Regarding the results, the conventional PCR verified that all the selected primers
allowed specific amplifications originating reproducible fragments and the
fingerprinting of all the studied genotypes was obtained.

Keywords
Capillary sequencer, fingerprinting, gum rockrose, micropropagation, strawberry
tree.
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Estabelecimento de esteva (Cistus ladanifer L.) in vitro e análise molecular de medronheiro (Arbutus unedo L.)

Introdução
O presente trabalho foi realizado no Centro de Biotecnologia de Plantas da Beira
Interior (CBPBI), situado no campus da Escola Superior Agrária de Castelo Branco,
sendo uma infraestrutura do Sistema Científico e Tecnológico Nacional.
Esta instituição tem como função principal criar conhecimento e valorizar a
investigação na área da biotecnologia das plantas associada aos setores produtivos das
áreas agrícola, florestal e das plantas aromáticas e medicinais.
Este estudo integra-se em dois projetos i) CULTIVAR (CENTRO-01-0145-FEDER000020), cofinanciado pelo Programa Operacional Regional do Centro 2020, Portugal
2020 e União Europeia, através do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional
(FEDER) e ii) “Conservação e Melhoramento Genético Vegetal para o medronheiro
(Arbutus unedo L.)” (PDR2020-784-042742 RG-PCMG), cofinanciado pelo FEADER –
Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural, através do Acordo de Parceria
Portugal 2020, Programa PDR2020, Operação 7.8.4 – Recursos Genéticos Conservação e melhoramento de recursos genéticos vegetais.
Pretendeu desenvolver-se uma metodologia de propagação in vitro da esteva, na
tentativa de estabelecer esse material vegetal em condições controladas, seguido da
sua multiplicação. Foram realizados quatro estabelecimentos para a obtenção de um
sistema de micropropagação a partir de segmentos nodais retirados de rebentos
provenientes de plantas transplantadas do seu local de origem: Penha Garcia, Castelo
Branco, Proença-a-Nova, Sarnadas de São Simão, Vale Feitoso e Vila Velha de Ródão e,
posteriormente instaladas no campo da ESACB em outubro de 2018.
A propagação de plantas por micropropagação poderá ser uma ferramenta para a
propagação e conservação ex situ, pois permite obter milhares de plantas a partir de
um único explante num período de tempo relativamente curto. Estas plantas obtidas in
vitro podem também ser utilizadas para a realização de outros estudos em condições
laboratoriais, evitando a sua colheita massiva no habitat natural (Coelho et al. 2015).
Foi também objetivo do presente trabalho a genotipagem com microssatélites
nucleares de um conjunto de plantas de medronheiro selecionadas em diferentes
regiões do país. Os resultados obtidos permitirão avaliar a diversidade genética e
estabelecer a impressão digital (“fingerprinting”) das plantas estudadas.
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1. Micropropagação de Esteva- fase de estabelecimento
A esteva (Cistus ladanifer L.) é um arbusto da família das Cistaceae, uma planta cujas
partes aéreas são extremamente viscosas, usadas na indústria farmacêutica e
perfumaria para a produção de láudano e óleo de esteva, devido às suas propriedades
aromáticas e fixadoras (Frazão et al, 2018) (Figura 1).
Encontra-se distribuída na floresta e em áreas não cultivadas da região ocidental do
Mediterrâneo (Portugal, Espanha, sul de França, norte de Marrocos) (Frazão et al,
2018), onde o clima é caracterizado por elevadas temperaturas no verão e longos
períodos de seca. Segundo outros autores esta espécie está provida de características
e mecanismos específicos de adaptação aos fatores ambientais de stresse, como,
limitações de água e nutrientes, excesso de luz e temperatura e solos pobre. Esta
capacidade de adaptação à variação das condições ambientais está relacionada com
mecanismos bem desenvolvidos para a conservação de água e nutrientes (Santos,
2007).
Esta planta compete com sucesso, em condições desfavoráveis, com outras espécies
podendo assim cobrir rapidamente locais em que, por vezes, tenham ocorrido
mudanças drásticas do meio, designadamente por ação do fogo. O comportamento
feno-morfológico da esteva é caracterizado por um crescimento vegetativo sazonal no
ápice, entre abril e o fim de setembro. A sua taxa de crescimento é elevada quando as
condições o permitem, produzindo biomassa considerável em relativamente pouco
tempo (Santos, 2007).
A floração ocorre entre março e maio nas extremidades axiais das folhas superiores
da última estação e a maturação das cápsulas de sementes dá-se no início do Verão
nomeadamente, entre maio e julho.

Figura 1 - Planta em flor de Cistus ladanifer L. Fonte: Rafael Carvalho, 2014 http://jardimautoctone.blogspot.com/2014/05/esteva-cistus-ladanifer.html.
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Por micropropagação entende-se o estabelecimento e manutenção de células,
tecidos, órgãos, plantas ou massas de células vegetais em condições laboratoriais
controladas e em meios de cultura definidos. A micropropagação ou propagação in
vitro tem por base um mecanismo de reprodução iniciada por estruturas vegetativas
da planta original que contém toda a informação genética necessária para regenerar
uma planta completa, sendo esse fenómeno explicado pela totipotencialidade das
células.
A teoria da totipotencialidade formulada por Matthias Schleiden e Theodor
Schwann em 1838, é o princípio fundamental que suporta a possibilidade de
cultivar tecidos vegetais em condições artificiais. A célula tem a capacidade de
autonomia e, como tal, contém o potencial necessário para se regenerar até originar
um novo organismo completo (Beltrame, 2013).
Os estudos de Murashige e mais tarde adaptados por Debergh e Maene,
estabeleceram os princípios gerais para a realização de um sistema de
micropropagação, sendo definidas 5 fases:
Fase 0. Seleção da planta mãe e desinfeção do explante
Envolve toda a fase de manipulação do material vegetal, desde a recolha até ao
estabelecimento in vitro. Para o sucesso de um protocolo de micropropagação a
qualidade do explante é fundamental, sendo que a escolha é feita em função da
espécie e cultivar, do objetivo da micropropagação, do método da cultura de tecidos
e das condições específicas das plantas de origem. Muitas vezes há que proceder a
uma longa experimentação com a fonte do explante, o tipo, o tamanho e qual o
tratamento de desinfeção superficial para ultrapassar a fase inicial de
estabelecimento in vitro.
Todo o material vegetal de partida (explante) é desinfetado superficialmente já
em condições de laboratório e em ambiente esterilizado, utilizando por exemplo,
hipoclorito de sódio, álcool, ou outros tratamentos de desinfeção com produtos
químicos, cuja concentração, tempos de desinfeção e procedimentos diferem de
acordo com o material vegetal.
Fase 1. Estabelecimento de uma cultura asséptica.
Inclui o isolamento do explante e o seu estabelecimento em condições assépticas
no meio de cultura esterilizado e adequado à espécie.
Para manter qualquer tipo de espécie vegetal em cultura é necessário
previamente preparar-se meios nutritivos para que a planta se consiga
desenvolver. O meio de cultura a utilizar terá que ser estabelecido de acordo com
as exigências nutricionais específicas da espécie, contendo todos os nutrientes
necessários ao crescimento e desenvolvimento dos explantes, desde
macronutrientes, micronutrientes, vitaminas, aminoácidos, inositol bem como uma
fonte de carbono (nomeadamente sacarose ou glucose) e a adição de reguladores
de crescimento ao meio de cultura para permitir obter as respostas desejadas,
sendo necessário também a otimização do pH. Muitos estudos são iniciados com
3
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base em diferentes formulações, isto é, testando diversos meios de cultura já que
cada espécie tem as suas necessidades nutritivas, sendo o meio de Murashige e
Skoog (MS) um dos meios mais utilizados (Tabela 1 do Anexo I).
Tal como as plantas que crescem in vivo precisam de diversos elementos
minerais essenciais que retiram do solo ou de fertilizantes, também os tecidos de
plantas in vitro requerem estes nutrientes sendo que a composição depende da
espécie, do explante e do objetivo da micropropagação. Assim, um meio de cultura
é composto por macro e micronutrientes inorgânicos mas, para além disso, também
por componentes orgânicos, como vitaminas e aminoácidos (que podem não ser
sintetizados nas células e tecidos em cultura), reguladores de crescimento, uma
fonte de carbono (visto a atividade fotossintética poder estar ausente) e um agente
gelificante, exceto quando o meio de cultura é líquido (Rebelo, 2019).
Os meios de cultura são previamente esterilizados por autoclavagem a 121°C,
durante 20 minutos (temperatura a que os endósporos de algumas bactérias são
destruídos). Quando se trata de compostos que podem ser inativados ou alterados
por autoclavagem deve realizar-se uma esterilização por filtração das substâncias
em causa e juntá-las aos restantes componentes esterilizados por autoclavagem.
Os recipientes, frascos ou tubos de ensaio, devem ser fechados de forma a
assegurar a assepsia, sendo as dimensões dos recipientes em função do tamanho e
do número de explantes a utilizar e onde as trocas gasosas entre o explante e o
exterior um aspeto importante a considerar (Rebelo, 2019).
O material de vidro utilizado é normalmente esterilizado em autoclave também
a 121°C (pressão de 1,2 atm.) durante 45 minutos. Os instrumentos usados para
manipular os explantes, como pinças e bisturis, são esterilizados em esterilizadores
de bancada que possuem um recipiente com pequenas esferas de vidro mantidas a
elevadas temperaturas e que podem operar a temperaturas superiores a 270°C,
durante alguns segundos.
A manipulação dos explantes deve ser feita em câmaras de fluxo laminar onde o
ar é filtrado assegurando assim a supressão ou eliminação de contaminações
exteriores.
Fase 2. Multiplicação.
O principal objetivo dessa fase é conseguir propagar sem perda de estabilidade
genética. Nesta fase é importante a escolha da formulação do meio de cultura bem
como as condições físicas do ambiente de crescimento. Os explantes colocados em
meio de cultura são mantidos em salas de cultura ou crescimento, sob condições
controladas de temperatura, intensidade luminosa e fotoperíodo.
Fase 3. Enraizamento e preparação para o crescimento em ambiente natural.
Inclui a formação de raízes adventícias, quer in vitro quer ex vitro, podendo haver
necessidade de uma fase prévia de alongamento dos rebentos obtidos na fase dois.
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Fase 4. Aclimatização das plantas.
Nesta fase são determinantes todo um conjunto de fatores físicos, tais como luz,
humidade e temperatura, que devem ser gradualmente alterados a fim de permitir
à planta a sua adaptação às condições ambientais naturais, garantindo-lhe
autossuficiência fotossintética (Gonçalves, 1998).
Assim sendo, através deste método é possível originar novas plantas em
condições laboratoriais e em condições assépticas, num período de tempo bastante
inferior comparativamente ao que acontece na natureza.
A micropropagação pode ser realizada em grande escala, já que num espaço
físico reduzido podemos colocar um elevado número de explantes.
A propagação de plantas por metodologia in vitro é uma área da biotecnologia
atualmente em crescimento, mas ainda com a limitação de não ser possível a sua
aplicação em todas as espécies vegetais.
A micropropagação vegetal possui um elevado custo devido à necessidade de
utilização de diversos nutrientes e reguladores de crescimento, bem como,
equipamentos especializados, gastos de energia e repicagens manuais do material
vegetal. A intensa manipulação das culturas in vitro pode resultar em prejuízos
causados por perdas devido a contaminações e devido à exaustão do meio nutritivo
e ao crescimento do explante, sendo necessária a transferência periódica das
plantas para um novo meio de cultura, o que implica novos gastos para que os
explantes sejam mantidos em condições ideais. Outro fator menos favorável é a
variação das taxas de crescimento das plantas propagadas, existindo plantas que
são mais facilmente propagadas relativamente a outras.
Para tornar a micropropagação de tecidos mais acessível comercialmente, com
o objetivo de redução de mão-de-obra, custos de produção é necessário o
desenvolvimento de novas metodologias, principalmente de equipamentos como os
biorreatores (Junior, 2016), para propagação em larga escala.
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1.1 Material e métodos
1.1.1 Material Vegetal
Para a realização dos ensaios foram utilizados explantes de esteva de seis diferentes
origens geográficas. O material vegetal, transplantado da população original (de vários
concelhos do Distrito de Castelo Branco) (Figura 2), está instalado no campo da ESACB
desde outubro de 2018.

Figura 2 - Locais de origem do material vegetal no distrito de Castelo Branco.

O material selecionado para estabelecimento das culturas in vitro foram estacas
jovens com cerca de 10-15 cm, com gomos axilares e terminais. A recolha do material
foi realizada pela manhã, no campo da ESA, onde as plantas dos diferentes locais de
origem estão instaladas.
1.1.2 Estabelecimento das culturas in vitro
As folhas do material vegetal recolhido foram retiradas com o auxílio de uma
tesoura, cautelosamente, de forma a não danificar os gomos e os ramos jovens foram
passadas por água corrente durante aproximadamente 30 minutos. O processo de
desinfeção com o decorrer do tempo foi sendo ajustado consoante os resultados que se
foram obtendo.
As metodologias utilizadas nos quatro ensaios tiveram como objetivo eliminar
possíveis contaminações, mas de modo a não causar dano ao material vegetal. As
concentrações da solução desinfetante e o tempo de permanência nas mesmas
dependeu da sensibilidade apresentada pelos tecidos durante o procedimento.
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1º Estabelecimento
Procedeu-se a uma aplicação de fungicida, ainda no campo, 3 dias antes do
estabelecimento.
Dentro da câmara de fluxo laminar, a desinfeção inicialmente foi feita imergindo os
rebentos em etanol a 70% durante 30 segundos, seguindo-se a lavagem dos rebentos
com água destilada esterilizada e uma nova imersão dos rebentos numa solução de
fungicida 1g/L cerca de 15 min. A remoção desta solução foi feita passando os rebentos
por água destilada esterilizada. Foram ainda colocados os rebentos numa solução de
1:3 de hipoclorito de sódio com algumas gotas de Tween 20 durante 17 min. No fim, os
mesmos foram passados 3 vezes por água destilada esterilizada deixando os explantes
numa quarta água até serem colocados em meio de cultura.
Para os estabelecimentos foram utilizados os segmentos nodais e os ápices,
introduzindo-se um explante em cada tubo de ensaio, contendo meio nutritivo de MS
com 0,5 mg/L de BAP (6-benzilaminopurina) e 5,6 -5,7 de pH.

2º Estabelecimento
Dentro da câmara de fluxo laminar, os rebentos foram colocados em etanol a 70%
durante 30 segundos, seguindo-se de uma lavagem dos rebentos com água destilada
esterilizada e uma nova imersão dos rebentos em uma solução de fungicida 1g/L cerca
de 5 min. A remoção desta solução foi feita passando os rebentos por água destilada
esterilizada. Foram ainda colocados os rebentos em uma solução de 1:4 de hipoclorito
de sódio com algumas gotas de Tween 20 durante 17 min. No fim, os mesmos foram
passados 3 vezes por água destilada esterilizada deixando os explantes numa quarta
água até serem colocados em meio de cultura.
Para os estabelecimentos foram utilizados os segmentos nodais e os ápices,
introduzindo-se um explante em cada tubo de ensaio contendo meio nutritivo de MS
com 0,5 mg/L de BAP e 10 mg/L de ácido ascórbico e 5,6 -5,7 de pH.

3º Estabelecimento
Dentro da câmara de fluxo laminar, a desinfeção inicialmente foi feita imergindo os
rebentos em etanol a 70% durante 30 segundos, seguindo-se de uma lavagem dos
rebentos com água destilada esterilizada e uma nova imersão dos rebentos em uma
solução de fungicida 1g/L cerca de 5 min. A remoção desta solução foi feita passando
os rebentos por água destilada esterilizada. Foram ainda colocados os rebentos numa
solução de 1:3 de hipoclorito de sódio com algumas gotas de Tween 20 durante 15 min.
No fim, os mesmos foram passados 3 vezes por água destilada esterilizada deixando os
explantes numa quarta água até serem colocados em meio de cultura.
A este ensaio foi adicionado uma origem com desinfeção por bicloreto de mercúrio
a 0,08%, onde a desinfeção foi realizada de igual modo, porém apenas foi substituído o
7
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hipoclorito de sódio por bicloreto de mercúrio durante 4 minutos, todo o restante
processo e material foi utilizado de forma igual.
Para os estabelecimentos foram utilizados os segmentos nodais e os ápices,
introduzindo-se um explante em cada tubo de ensaio contendo meio nutritivo de MS
com 0,5 mg/L de BAP e 10 mg/L de ácido ascórbico e pH 5,6-5,7.

4º Estabelecimento
Dentro da câmara de fluxo laminar, a desinfeção inicialmente foi feita imergindo os
rebentos em etanol a 70% durante 30 segundos, seguindo-se de um lavagem dos
rebentos com água destilada esterilizada e uma nova imersão dos rebentos numa
solução de fungicida 1g/L cerca de 5 min. A remoção desta solução foi feita passando
os rebentos por água destilada esterilizadas. Foram ainda colocados os rebentos em
uma solução de 1:3 de hipoclorito de sódio com algumas gotas de Tween 20 durante
12 min. No fim, os mesmos foram passados 3 vezes por água esterilizada deixando os
explantes numa quarta água até serem colocados em meio de cultura.
Para os estabelecimentos foram utilizados os segmentos nodais e os ápices,
introduzindo-se um explante em cada tubo de ensaio contendo meio nutritivo de MS
com 0,5 mg/L de BAP e 10 mg/L de ácido ascórbico e pH 5,6-5,7 (Figura 3).

a)

b)

Figura 3- Estabelecimento de material vegetal (esteva) em tubo de ensaio (1 explante por
tubo): a) pormenor do tubo de ensaio, b) vista geral. Fotografia: Celina Barroca.

Os explantes, que ultrapassaram a fase de estabelecimento foram repicados para
novos meios de cultura em intervalos de 1 mês.
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1.2 Resultados e discussão
Após o procedimento de desinfeção e estabelecimento de esteva in vitro, foi
sendo avaliada a sua evolução durante aproximadamente um mês até à realização
do passo seguinte: a repicagem ou subcultivo. Este passo consiste na transferência
da planta para novos frascos com meio de cultura, multiplicando, sempre que
possível, o explante inicial.
O estabelecimento de plantas in vitro de C. ladanifer revelou-se particularmente
difícil devido à contaminação dos explantes e também de morte por necrose (Figura
4).

b)

a)
Figura 4 - Material vegetal não viável: a) necrose, b) contaminação.

No primeiro ensaio realizado no início de março observa-se grande perda de
explantes, tendo sido estabelecidos mais de 40 segmentos nodais por origem. Ao fim
de um mês, o número de explante viáveis para repicagem foi inferior a 10 (Figura 5).
Relativamente a Proença-a-Nova, não foi realizado este primeiro estabelecimento
por falta de material vegetal.
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1º Estabeleciemento (01/03/2021)
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Figura 5 – Primeiro estabelecimento de esteva em meio de cultura MS + 0,5mg/L de BAP,
apresentando o número de explantes estabelecidos para cada local e o número de explantes viáveis
ao fim de um mês respetivamente.

Verifica-se ainda que a percentagem de sobrevivência (Tabela 1) é baixa em todas
as origens, sendo o material vegetal de Vale Feitoso que apresenta 16,7%, o valor mais
elevado das 6 origens. Relativamente à percentagem de explantes não viáveis, na tabela
1 observa-se que a maioria dos explantes não sobrevive devido às elevadas
contaminações. A morte por necrose é mais evidente na esteva de Vila Velha de Ródão.

Tabela 1 – Sobrevivência, contaminação e necrose (em %) dos explantes estabelecidos no
primeiro ensaio.

Origem
Castelo Branco
Vale Feitoso
Penha Garcia
Vila Velha de
Ródão
Sarnadas de S.
Simão

Sobrevivência (%)
2,4
16,7
4,8

Contaminações (%) Necrose (%)
92,9
4,8
72,9
10,4
95,2
0,0

8,7

71,7

19,6

4,4

86,7

8,9

10

Estabelecimento de esteva (Cistus ladanifer L.) in vitro e análise molecular de medronheiro (Arbutus unedo L.)

Também no segundo estabelecimento (final de março) de esteva realizado, a perda
de material vegetal ao fim de um mês é bastante visível. Observa-se inclusive que para
a localidade de Sarnadas de São Simão não obteve nenhum explante viável para a sua
repicagem. Para as restantes localidades os explantes viáveis foram inferiores a 10
(Figura 6).

2º Estabelecimento (31/03/2021)
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Simão

nº de explantes viáveis *

Figura 6 – Segundo estabelecimento de esteva em meio de cultura MS+ 0,5mg/L de BAP e
10mg/L de ácido ascórbico, apresentando o número de explantes estabelecidos para cada local e
o número de explantes viáveis ao fim de um mês respetivamente.

Relativamente à percentagem de sobrevivência dos explantes observa-se
novamente uma baixa percentagem em todas as origens e uma elevada percentagem
de contaminações na maioria das origens. Devido à libertação de fenóis, os explantes
das origens de Sarnadas de S. Simão, assim como os de Proença-a-Nova, sofreram
morte por necrose, com 45,5% e 59,1% respetivamente (Tabela 2).

Tabela 2 - Sobrevivência, contaminação e necrose (em %) dos explantes estabelecidos no
segundo ensaio.

Origem
Castelo Branco
Vale Feitoso
Penha Garcia
Vila Velha de Ródão
Sarnadas de S.
Simão
Proença-a-Nova

Sobrevivência
(%)
14,6
2,4
13,7
17,6

Contaminações
(%)
72,9
50,0
52,9
35,3

Necrose
(%)
12,5
47,6
33,3
47,1

0,0

45,5

54,5

2,3

31,8

65,9
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No terceiro estabelecimento, realizado no fim de maio, observa-se igualmente um
baixo número de explantes viáveis. Na figura 7 constata-se que ao fim de um mês o
material vegetal se encontrava com menos de 5 explantes para cada uma das
localidades e, relativamente a Proença-a-Nova, o ensaio não obteve nenhum explante
viável para repicagem. Similarmente a desinfeção dos explantes com bicloreto de
mercúrio resultou numa baixa viabilidade do material vegetal.

3º Estabeleciemento (25/05/2021)
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Figura 7 – Terceiro estabelecimento de esteva em meio de cultura MS + 5mg/L de BAP e 10mg/L
de ácido ascórbico, apresentando o número de explantes estabelecidos para cada local e o número
de explantes viáveis ao fim de um mês respetivamente. Desinfeção por hipoclorito de sódio e
bicloreto de mercúrio em Sarnadas de S. Simão.

Do terceiro ensaio resultou uma baixa sobrevivência e verificou-se um aumento da
percentagem de morte por necrose e uma diminuição da percentagem de morte por
infeções comparativamente aos dois ensaios anteriores (Tabela 3).

Tabela 3 - Sobrevivência, contaminação e necrose (em %) dos explantes estabelecidos no
terceiro ensaio.

Origem
Castelo Branco
Vale Feitoso
Penha Garcia
Vila Velha de Ródão
Sarnadas de S. Simão
Proença-a-Nova
Sarnadas de S. Simão
(B.Mercúrio)

Sobrevivência Contaminações
(%)
(%)
13,3
26,7
13,3
23,3
6,7
26,7
13,3
0,0
13,3
6,7
0,0
5,3
0,0
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Necrose
(%)
60,0
63,3
66,7
86,7
80,0
94,7
0,0
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No último ensaio realizado no início de junho foram estabelecido cerca de 30
explantes de esteva das diferentes origens e observa-se que não existiu nenhuma
localidade com mais de 10 explantes viáveis para o próximo passo. Apenas para Penha
Garcia e Vila Velha de Ródão foi possível obter mais de 5 explantes ideais para a sua
multiplicação (Figura 8).

4º Estabelecimento 07/06/2021
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Simão
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Figura 8 – Quarto estabelecimento de esteva em meio de cultura MS + 5mg/L de BAP e 10mg/L
de ácido ascórbico, apresentando o número de explantes estabelecidos para cada local e o número
de explantes viáveis ao fim de um mês respetivamente.

Analisando a tabela 4 verifica-se que a percentagem de sobrevivência é
repetidamente baixa. Observa-se ainda, uma elevada percentagem de contaminações e
uma maior percentagem de morte por necrose em comparação com os ensaios
anteriores. Nos explantes de Proença-a-Nova verifica-se novamente um valor superior
a 50% de morte por necrose.

Tabela 4 - Sobrevivência, contaminação e necrose (em %) dos explantes estabelecidos no
quarto ensaio.

Origem
Castelo Branco
Vale Feitoso
Penha Garcia
Vila Velha de
Ródão
Sarnadas de S.
Simão
Proença-a-Nova

Sobrevivência
(%)
3,0
12,1
18,2

Contaminações
(%)
66,7
24,2
15,2

Necrose
(%)
30,3
63,6
66,7

27,3

39,4

33,3

6,1

45,5

48,5

5,9

32,4

61,7
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Ao material vegetal que resultou viável dos diferentes ensaios foi realizada a sua
transferência para um novo meio de cultura, iniciando a fase de multiplicação (Figura
9). Ultrapassada a fase de estabelecimento, estes explantes estão a apresentar uma
promissora fase de multiplicação, mostrando alongamento e emissão de novos
rebentos.

a)

b)

c)

Figura 9- Material vegetal viável no final do estabelecimento: a) explante viável para
multiplicação, b) explantes prontos para repicagem, c) material em multiplicação. Fotografia:
Celina Barroca.

O sucesso da propagação in vitro, entre outros fatores, pode ser influenciado pela
escolha dos nutrientes inorgânicos e dos componentes orgânicos que compõem o meio
de cultura. Assim, o meio de cultura é um fator importante que pode influenciar a
indução de rebentos e o desenvolvimento dos mesmos (Rebelo, 2019).
De acordo com a bibliografia já foram realizados estudos de micropropagação do
género Cistus utilizando o meio de cultura MS como base (Saia & Giovino,2020), sendo
que se trata de um meio muito utilizado e descrito em protocolos de micropropagação
de plantas.
Os resultados obtidos neste trabalho revelaram uma fraca resposta em termos de
percentagem de estabelecimento, como consequência de uma elevada mortalidade por
necrose devido à libertação de fenóis e também pela elevada taxa de contaminações.
Não é claro se o meio de cultura utilizado permite ou não o desenvolvimento do
explante já que os explantes infetaram ou necrosaram numa fase inicial do
estabelecimento. De facto, algumas contaminações, principalmente por fungos, foram
observadas logo após alguns dias da incubação no interior do tubo.
As desinfeções, tanto por hipoclorito de sódio, assim como por bicloreto de
mercúrio descrita por Ruta & Fortunato (2010) também demostraram fraca eficácia,
resultando em pouco material vegetal viável para continuação do procedimento.
Perante os resultados não se pode inferir se a origem ou época de colheita poderá
influenciar esta fase de estabelecimento da esteva em condições in vitro. Relativamente
à origem, destacam-se os explantes de Proença-a-Nova que, em todos os ensaios
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realizados, apresentaram os piores resultados; em relação à época de colheita para
estabelecimento, os meses em que decorreu o estágio poderão não ser os ideais.
Os quatro procedimentos de desinfeção efetuados pretenderam encontrar uma
solução de compromisso que permitisse uma desinfeção eficaz e não a morte do tecido.
Dada a elevada contaminação obtida in vitro, e podendo dever-se a contaminação
proveniente do material vegetal no campo, procedeu-se também à sua pulverização
com fungicida, previamente ao estabelecimento, não se tendo revelado eficaz este
procedimento.
Pode-se concluir que a espécie em estudo apresenta dificuldade em se estabelecer
em condições in vitro. Os resultados mostram que para a planta da esteva esta
metodologia de estabelecimento in vitro necessita ainda de ser otimizada no seu
processo de desinfeção, para que num futuro seja possível um simples, rápido e eficaz
estabelecimento da espécie, com a vantagem de manter o material vegetal saudável
utilizando um reduzido espaço.
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2. Caraterização molecular do medronheiro
2.1 O medronheiro
O medronheiro (Arbutus unedo L.) é uma pequena árvore que se distribui em toda
a região à volta do Mediterrâneo e, também, na Irlanda. Pertence ao género Arbutus e
à família das Ericaceae. Cresce até aos três a seis metros de altura, podendo atingir os
10 metros. Possui ramos sinuosos e folhas persistentes, serradas simples e verdes,
sendo uma boa opção como árvore ornamental (Figura 10). Os troncos são verdes
quando jovens e tornam-se avermelhados quando a planta envelhece (Espírito Santo,
2010). Possuí flores brancas ou verdes e, por vezes, rosadas, campanuladas, que se
encontram nas árvores em cachos. As árvores em floração possuem em simultâneo os
frutos e flores. Os frutos são esféricos de dimensões variáveis e podem ir de um a
quatro centímetros de diâmetro. A cor vermelha/laranja, característica do estado final
de maturação, ocorre um ano após a fecundação. Os frutos são carnudos com saliências
piramidais e contêm as sementes (de 20 a 25 sementes) (Espírito Santo, 2010).
Esta planta adapta-se a numerosos tipos de solos crescendo geralmente em solos
ácidos, rochosos e bem drenados. É capaz de suportar temperaturas baixas (até -12ºC)
(e é tolerante à seca) (Martins, 2012).
Em Portugal, uma grande parte da produção de fruto é destinada para o fabrico de
aguardente. O consumo do fruto em fresco é um hábito apenas entre as populações
locais, sobretudo durante a jornada de colheita, embora atualmente haja um interesse
crescente em divulgar esta forma de consumo do fruto, pois é uma boa fonte de
diversos compostos (Fazenda, 2013).

Figura 10- Planta (Arbutus unedo L.) com porte arbustivo e frutos maduros Fonte: Patrícia
Tiago https://brigadadafloresta.abae.pt/medronheiro
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2.2 Impressão digital e diversidade genética
O conhecimento da diversidade genética existente é extremamente importante
para a conservação, gestão e utilização eficiente dos recursos genéticos. O
melhoramento dos recursos genéticos das culturas implica o recurso à domesticação
da espécie e ao uso de técnicas modernas de reprodução. Todos estes processos
requerem uma avaliação da diversidade fenotípica mas sobretudo genotípica para a
seleção de plantas com as características desejadas (Reis, 2017).
A avaliação da diversidade genética dentro e entre populações pode ser feita
utilizando marcadores morfológicos, bioquímicos e moleculares.
Marcadores moleculares são sequências de DNA que revelam polimorfismos entre
indivíduos. Os marcadores moleculares oferecem numerosas vantagens em relação aos
marcadores convencionais, uma vez que são estáveis e teoricamente detetáveis em
todos os tecidos, independentemente de crescimento, diferenciação, desenvolvimento,
ou o estatuto de defesa da célula (Agarwal et al. 2008).
Alguns estudos genéticos foram feitos usando marcadores moleculares com várias
limitações, tais como os RAPDs, AFLPs, e ISSRs, devido a problemas de
reprodutibilidade. Para se efetuarem impressões digitais (“fingerprinting”), os
microssatélites (SSRs) são marcadores moleculares possíveis. Estes marcadores são
motivos repetidos constituídos por uma sequência curta de nucleótidos (de um a
cinco), que ocorrem como nos genomas. Estes são marcadores são muito interessantes,
devido ao seu elevado polimorfismo, multialelismo, codominância, alta
reprodutibilidade e distribuição uniforme no genoma. Podem ser utilizados no
processo de genotipagem, desde que em número suficiente, para haver uma boa
amostragem do genoma, o que os torna adequados para avaliar a relação entre
genótipos (Ribeiro et al., 2021).
A impressão digital genética (“fingerprinting”) com base em marcadores
moleculares, dos indivíduos constituindo um banco de germoplasma (acessos), tem
vindo a ser cada vez mais aplicada, devido à qualidade e rapidez dos dados gerados e
porque, em teoria, não sofre influência de fatores ambientais (Reis, 2017).
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2.3 Técnicas de Biologia Molecular
2.3.1 Extração de DNA
A extração visa obter o DNA em quantidade e qualidade (pureza). A extração
consiste na rutura das membranas celulares (lise celular), desnaturação das proteínas
e consequente isolamento do DNA. (Semo et al,. 2013)
A avaliação da qualidade do DNA extraído é feita através de uma eletroforese em
gel de agarose a 0.8% corado com “greensafe”. A eletroforese é uma técnica que separa
os ácidos nucleicos, de acordo com o tamanho e carga e como o DNA apresenta carga
negativa irá migrar do cátodo (polo negativo) para o ânodo (polo positivo). Após a
revelação do gel ter-se-á de obter uma única banda bem definida e sem arraste e, assim,
estará garantida a qualidade e pureza do DNA extraído.
A quantificação é a fase que se segue e visa determinar a quantidade do DNA
extraído. Este processo de quantificação é realizado no equipamento nanoDrop, que
quantifica a quantidade de DNA extraído em ng/µl e fornece a razão de absorvâncias
(A260/A280) que nos permite avaliar a pureza da amostra extraída.
2.3.2 Reação em cadeia da polimerase (PCR)
A reação em cadeia da polimerase (PCR = Polymerase Chain Reation) foi
desenvolvida no ano de 1980 pelo investigador norte-americano Kary Mullis, com a
finalidade de se obter um grande número de cópias de um fragmento de DNA (DíazAlonso et al. 2013).
Esta técnica baseia-se na amplificação exponencial seletiva de uma quantidade
reduzida de DNA, correspondendo a um mecanismo de síntese artificial de DNA num
processo em cadeia que imita a replicação do DNA. Trata-se de um método rápido e
eficiente para amplificação de sequências específicas a partir de uma mistura complexa
de sequências genómicas ou DNA complementar (Oliveira, 2010)
Os primers são cadeias curtas compostas por nucleótidos desenhados por forma a
amplificar a região específica do DNA. Estes dois curtos segmentos de cadeia simples
de DNA, designados primer forward e primer reverse, emparelham com as
extremidades do segmento-alvo (Lopes, 2013).
Para a realização de uma amplificação PCR, existem no mercado “master mixes” que
contêm todos os componentes necessários para a realização de PCR, porém, neste
projeto foi utilizado uma mistura comercial sem conter Cloreto de Magnésio (MgCl 2).
O Magnésio é um dos componentes mais críticos na reação de PCR e a sua concentração
pode afetar a especificidade e a eficiência da reação. Os iões Mg2+ são o cofator da Taq
polimerase (a enzima que sintetiza o DNA), sendo necessários numa concentração
entre 1,2 e 1,3 mM Concentrações baixas de magnésio podem fazer falhar a reação, pois
a polimerase não é ativada de forma eficiente. Em concentrações elevadas de magnésio
a reação perder especificidade e serem amplificadas porções que não correspondem
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ao DNA alvo. A água utilizada neste procedimento é definida como água ultrapura, uma
água destilada em sistema de quartzo e desionizada em sistema Milli-QTM
(Lopes,2013).
A reação da PCR envolve três fases, nomeadamente, a fase de desnaturação, a
fase de hibridação e por último a fase de polimerização. Na primeira fase ocorre a
desnaturação da dupla hélice de DNA, por aquecimento, a uma temperatura elevada
(94ºC-96ºC), promovendo a separação das duas cadeias de DNA. A fase de hibridação
dos primers (oligonucleótidos iniciadores) é a fase mais crítica do processo, pois tem
de ocorrer à temperatura ótima de hibridação dos primers utilizados. Durante esta fase
é adicionado o par de primers que se recombinam com as duas cadeias de DNA
separadas com elevada especificidade. O par de primers liga-se exatamente à sequência
complementar de DNA, indicando os pontos inicial e final da nova cópia de DNA que irá
ser sintetizada na fase seguinte (Oliveira, 2010). A enzima polimerases não consegue
dar início à formação de uma cadeia de DNA sem requer uma cadeia pré-existente ou
uma pequena sequência do primer.
Durante a fase de extensão do DNA a temperatura é elevada até ao intervalo 72ºC
a 76ºC, que coincide com a temperatura que a enzima DNA polimerase tem o seu
máximo de atividade. Aquela enzima reconhece os sítios onde os primers se
recombinaram com o DNA e sintetiza a cadeia complementar utilizando os nucleótidos
trifosfatados que estão livres e em excesso na solução da reação (dNTP’s). A extensão
começa sempre na zona 3´ do primer (extremidades gerada pela enzima), pois esta
enzima sintetiza exclusivamente na direcção 5´-3´. Consequentemente, na construção
da cadeia complementar da sequência alvo de DNA, os nucleótidos livres na solução
são somente adicionados à zona 3´ dos primers. No fim de um ciclo de PCR obtém-se
duas novas cadeias de DNA a partir da cadeia molde, ocorrendo o crescimento
exponencial (Oliveira, 2010).
O segredo do sucesso da técnica de PCR convencional reside na capacidade que
esta tem em amplificar uma sequência precisa de DNA aliada à sua simplicidade, rigor,
elevada sensibilidade, especificidade e versatilidade. Desta forma, não é necessário
isolar o DNA que se pretende amplificar, uma vez que a especificidade da PCR é dada
pelos primers. Esta é uma técnica rápida, económica e segura. Por outro lado, em
termos de equipamento requer unicamente um termociclador (Oliveira, 2010).
No entanto apresenta algumas limitações, nomeadamente a possibilidade de
contaminações cruzadas, exigindo muito cuidado na manipulação das amostras e
produtos de PCR. Por outro lado, implica a necessidade de se conhecer a sequência que
se pretende amplificar, de forma a obter-se os primers específicos (Lopes, 2013).
2.3.3 Análise de fragmentos
A determinação da sequência nucleotídica começou a ser possível graças à técnica
desenvolvida por Sanger no ano de 1970, que se tornou acessível devido aos avanços
na fabricação de equipamentos automáticos. Atualmente, os equipamentos
automatizados de sequenciamento utilizam capilares extremamente finos nos quais,
por meio da migração por eletroforese capilar, os fragmentos são alinhados com base
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no seu tamanho, do menor ao maior, e detetados por um feixe de laser. (Nonohay &
Hepp, 2017).
A deteção dos fragmentos de amplificação em sequenciador (tabela 1 do anexo III)
automático baseia-se numa eletroforese capilar que consiste em separar os fragmentos
marcados com fluorocromos amplificados na técnica de PCR de modo a obter um
resultado na forma de eletroferograma. A marcação encontra-se nos primers usados no
PCR onde os fragmentos de determinada cor correspondem a determinado tamanho.
Designados de fluorocromos (DYE) estes poderão ser: FAM (azul), NED (preto), VIC
(verde), PET (vermelho) e LIZ (laranja).
Por fim, a leitura da análise dos fragmentos de amplificação é realizada com
software específico, por exemplo o GeneMapper, por comparação de uma curva de
calibração que cria através do marcador de referência (LIZ-600), marcador de
referência no laboratório de Biologia Molecular do CBPBI. Nesta técnica foi também
utilizado formamida, amida derivada do ácido fórmico frequentemente utilizada na
eletroforese capilar para estabilizar cadeias (simples) de DNA desnaturado.
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2.4 Material e métodos
2.4.1 Amplificação de fragmentos
As trinta amostras de medronheiro foram disponibilizadas pela Professora
Filomena Gomes da Escola Superior Agrária de Coimbra (ESAC) que lidera o projeto
PDR2020-784-042742. A informação sobre as amostras encontra-se no na tabela 1 do
anexo II. A extração e quantificação do DNA das amostras foi realizado pela equipa da
ESAC.
Para a amplificação de fragmentos foram utilizados 9 pares de primers, onde apenas
um par de primers foi amplificado separadamente. Os restantes 8 primers foram
agrupados em 3 ‘mixes’ de amplificação, como é detalhado na tabela 2 do anexo IV.
A reação de PCR com o primer M2-CA421F foi realizada em 10 µL de um volume
total de reação, contendo 1 µL de DNA modelo, 0,5 U Supreme NZYTaq 2 × Colorless
Master Mix sem conter MgCl2 (Nzytech, Lisboa, Portugal), 2,5 mM de MgCl2 e 1 μM de
cada primer (tabela 1 do anexo IV). As amplificações foram realizadas num
termociclador UNO96 (VWR®, Leuven, Bélgica), com uma desnaturação inicial de 4
min a 94°C, seguida de 40 ciclos de amplificação constituídos por desnaturação (45 seg.
a 94°C), hibridação (45 seg. a 60/62°C) e extensão (45 seg. a 72° C). Após os ciclos de
amplificação a etapa de extensão final foi realizada durante 10 min a 72 ° C.
As reações de PCR com os primers da mix 1 foram realizados em um volume de
reação total de 10 µL, contendo 1 µL de DNA modelo, 0,5 U Supreme NZYTaq 2 ×
Colorless Master Mix sem conter MgCl2 (Nzytech, Lisboa, Portugal), 2,5 mM de MgCl2
e 1,2 μM de cada primer. O protocolo de PCR foi constituído por uma etapa de
desnaturação inicial de 4 min a 94°C, seguida de 40 ciclos de amplificação constituídos
por desnaturação (45 s a 94 °C), hibridação (45 s a 60/62°C) e extensão (45 s a 72 ° C).
Após os ciclos de amplificação, a etapa de extensão final foi realizada durante 10 min a
72 ° C.
As reações de PCR com os primers da mix 2 foram realizados num volume de
reação total de 10 µL, contendo 1 µL de DNA modelo, 0,5 U Supreme NZYTaq 2 ×
Colorless Master Mix sem conter MgCl2 (Nzytech, Lisboa, Portugal), 2,5 mM de MgCl2
e 1 μM de cada primer. O protocolo de PCR foi constituído por uma etapa de
desnaturação inicial de 2 min a 94° C, seguida de 24 ciclos de amplificação constituídos
por desnaturação (30 s a 94° C), hibridação (30 s a 58° C), e extensão (1 min a 72° C).
Após os ciclos de amplificação, a etapa de extensão final foi realizada durante 10 min a
72° C.
As reações de PCR com os primers da mix 3 foram realizados num volume de
reação total de 10 µL, contendo 1 µL de DNA modelo, 0,5 U Supreme NZYTaq 2 ×
Colorless Master Mix sem conter MgCl2 (Nzytech, Lisboa, Portugal), 2,5 mM de MgCl2
e 1 μM de cada primer. O protocolo de PCR foi constituído por uma etapa de
desnaturação inicial de 2 min a 94° C, seguida de 24 ciclos de amplificação constituídos
por desnaturação (30 s a 94° C), hibridação (30 s a 57° C) e extensão (1 min a 72° C).
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Após os ciclos de amplificação, a etapa de extensão final foi realizada durante 10 min a
72 ° C.
2.4.2 Análise de fragmentos
Para a análise de fragmentos utilizaram-se os produtos do PCR obtidos que foram
descritos acima. Após os ciclos de amplificação todos os produtos de PCR foram
diluídos em 20 μL de água Milli-Q. Em seguida colocou-se 1,5 μL de amostra diluída em
cada poço da placa contendo uma mistura de 10 µL de formamida e 0,3 µL de padrão
de tamanho LIZ-600. A genotipagem foi realizada com um ABI 3130 Genetic Analyzer
(Applied Biosystems, Foster City, CA, EUA), e a análise dos fragmentos foi realizada
usando Software GeneMapper 4.0 (Applied Biosystems, Foster City, CA, EUA).
2.4.3 Análise de dados
Foram calculados diversos parâmetros de diversidade genética. O número de alelos
(Na), o número efetivo de alelos (Ne), a heterozigocidade observada (Ho), a
heterozigocidade esperada (He) e índice de fixação ou coeficiente de consanguinidade
(F=(He-Ho)/He), incluindo o emparelhamento dos genótipos multilocus, utilizando o
pacote de análise de dados GenAIEx versão 6.5.
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2.5 Resultados
A análise dos parâmetros de diversidade genética (Tabela 5) revelou que o número
de alelos por locus (Na) variou entre 9 e 25, em média 12 alelos por locus. O número
efetivo de alelos por locus (Ne) foi de 6,53, inferior à média verificado no parâmetro
anterior, refletindo com mais precisão a diversidade genética por ser menos sensível à
frequência dos alelos e ao tamanho da amostra. De fato, três loci exibiram o mesmo Na
(9) e o locus M2-CA421F apresentou um valor Ne muito superior aos restantes, cerca
de 17,31. Este locus apresenta também maior valor de He (0,94).
Tabela 5 - Parâmetros de diversidade genética por locus para das 30 amostras de Arbutus
unedo (Na- Número de alelos; Ne- número efetivo de alelos; Ho- homozigosidade;
He –heterozigosidade; F -índice de fixação.)

Locus
M2-CA421F
AU57
AU1427
AU69656
AU59
AU392
AU81604
AU32030
AU93953
Média
DP

Na
25
9
9
10
8
9
11
12
15
12

Ne
17,31
4,43
4,78
4,06
4,38
3,92
6,82
7,23
5,84
6,53
1,41

Ho
0,80
0,80
0,90
0,83
0,23
0,80
0,73
0,90
0,73
0,75
0,067

He
0,94
0,77
0,79
0,75
0,77
0,75
0,85
0,86
0,83
0,81
0,021

F
0,15
-0,03
-0,14
-0,11
0,70
-0,07
0,14
-0,04
0,12
0,079
0,085

A homozigosidade total observada (Ho) variou entre 0,23 e 0,90 com média de 0,75,
examinando os resultados houve maior discrepância de valores neste parâmetro em
comparação com o critério da heterogosidade (He) que variou entre os valores 0,754 e
0,94, com média de 0,81, onde os valores entre si se encontram mais próximos nos
diferentes loci. Os loci com a maior diversidade genética verificados nos parâmetros
Na, Ne, Ho e He foram o M2-CA421F e o AU32030.
Relativamente ao índice de fixação, pode observar-se que 6 dos 9 loci estudados
apresentam um valor positivo. O loci AU59 revelou um valor pouco normal de 0.7. O
índice de fixação médio não parece ser diferente de zero, o que significa que este grupo
de indivíduos não parece ser aparentado. Esse resultado é expectável visto que estes
indivíduos foram selecionados em regiões muito diferentes do país e não deverá ter
havido fluxo genético entre eles, devido à distância. Além disso, o valor muito positivo
nos loci M2-CA421F e AU59 pode refletir um problema de alelos nulos nesses loci, em
particular no último locus, devido a um excesso de homozigóticos, isto é, observam-se
menos heterozigóticos do que aqueles que seria de esperar com as frequências alélicas
calculadas.
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Neste caso, observou-se que com dois loci já era possível distinguir todos os
genótipos analisados (Tabela 1 do Anexo IV). Verifica-se, ainda, que dois pares de
amostra partilham pelo menos um alelo em cada locus (Tabela 2 do Anexo IV).

2.6 Discussão e conclusões
A gestão de uma coleção de acessos usados num programa de melhoramento
genético implica que os indivíduos não sejam aparentados e deve ser possível mostrar
um genótipo único, isto é, uma impressão genética (“fingerprinting”) única. Para isso,
tem de ser feita a genotipagem dos indivíduos com um conjunto de marcadores
suficientes em número e em polimorfismo. Assim, a obtenção de uma impressão
genética e a identificação fiável de genótipos de um conjunto de indivíduos implica a
extração de DNA de qualidade elevada para que se verifique uma amplificação dos
“primers” com picos nítidos e reprodutíveis.
Neste estudo, foram utilizados nove loci para estudar e verificar a diversidade
genética e conseguir a impressão digital individual de todos os 30 indivíduos
analisados. Verificou-se que todos os primers selecionados permitiram amplificações
específicas e, nas condições utilizadas, os fragmentos obtidos foram nítidos e
reprodutíveis O valor médio de He (0,81), obtido com um pequeno número de
indivíduos (30), justifica-se pelo uso de marcadores microssatélites nucleares muito
polimórficos.
A variabilidade genética das plantas é essencial para o melhoramento genético, pois
possibilita os criadores desenvolverem novos cultivares. A introdução de germoplasma
a partir de genótipos selecionados nas várias regiões de distribuição da espécie,
énecessárias para aumentar a variabilidade genética das populações e aumentar os
ganhos genéticos durante a seleção dos indivíduos mais interessantes.
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Anexo I
Tabela 1 – Meio de cultura MS.
Constituintes

mgL-1

Solução stock
1000mL

500 mL
(g×10)

Macronutrientes
KNO3

1900

19,0

9,50

NO3NH4

1650

16,5

8,25

CaCl2.2H2O

440

4,4

2,20

MgSO4.7H2O

370

3,7

1,85

KH2PO4

170

1,7

0,85
(g×100)

Micronutrientes
SO4Fe.7H2O

1,39

Na2EDTA

1,86

SO4Mn.4H2O

22,300

2,2300

1,11500

SO4Zn.7H2O

8,600

0,8600

0,43000

SO4Cu.5H2O

0,025

0,0025

0,00125

Cl2Co.6H2O

0,025

0,0025

0,00125

KI

0,830

0,0830

0,04150

H3BO3

6,200

0,6200

0,31000

MoO4Na2.2H2O

0,250

0,0250

0,01250

Vitaminas
m-Inositol

100,0

Tiamina.HCl

0,1

Acido nicótico

0,5

Piridoxina.HCl

0,5

Glicina

2,0
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Anexo II
Tabela 1 - Identificação das amostras de medronheiro e respetiva localização geográfica.
AMOSTRA
TM14
TM15
TM16
TM17
TM18
TM26
TM27
C3
RM1
RM3
O4
O14
O33
O38
O42
JF7
L1
L9
L10
L12
L15
L20
L25
PG2
SM19
SM21
SM32
P20
P24
M14

LOCALIZAÇÃO
Trás-os-Montes
Trás-os-Montes
Trás-os-Montes
Trás-os-Montes
Trás-os-Montes
Trás-os-Montes
Trás-os-Montes
Cadaval
Odemira
Odemira
Odemira
Odemira
Odemira
Odemira
Odemira
Piódão
Lameira
Lameira
Lameira
Lameira
Lameira
Lameira
Lameira
Penha Garcia
São Mamede
São Mamede
São Mamede
Penamacor
Penamacor
Monchique

28

Estabelecimento de esteva (Cistus ladanifer L.) in vitro e análise molecular de medronheiro (Arbutus unedo L.)

Anexo III
Tabela 1 - Composição e seus respetivos volumes dos compostos utilizados por cada amostra a
analisar (Ta (ºC) = temperatura ótima de hibridação).

Codigo
M2-CA421F

AU57

AU1427

AU69656

AU59

AU392

AU81604

AU32030

AU93953

Sequência 5' - 3'
F- TCA AAT TCA AAG CTC AAA ATC AA
R- GTT TAA GGA TGA TCC CGA AGC TCT
F- TTG GTT ATG GAC ACC CTG TCT
R- GTT TCT TCA TCC TAA ATG CTG ATC TTG ACC
F- GAA ATA TAA GCC CAA AAT CAGC
R- GTT TCT TGC AGA AAC CTA TGC TCA TC
F- ATT GAG CGA CAG AAC TAGT
R- GTT TCT TCT GTA ACT CAT GCA CGAA
F- ACG TTC ACG GAG ATA GCA GA
R- GTT TCT TAG CAG AGT GAA CAA AGG GAGA
F- CAT GCC AAC TAA CAC GGCT
R- GTT TCT TTT ATA GCT GAT GGC ATG ATGG
F - AAT TTG ATC GAA CTT CAC AC
R- TAC TTA TCC AAA CTC TGA AGG
F- ATT TGA GGT ATC CAC AAC ATG
R- GCA GTA TTC GCC ATC TAA G
F- TGG TAA ACA GTA TTA AGG ACA G
R- GTA GGT TTT GCC CTAC AG

29

Tamanho
(pb)

Motivo repetido

Fluorocromo

Ta (ºC)

150-210

(CT)25

6-FAM

62

135-139

(AAAG)6

VIC

60

112-122

(AG)7

NED

60

114-120

(AG)9

6-FAM

58

123-129

(TC)10

PET

58

114-124

(TC)13

VIC

58

100-135

(AG)8

NED

58

110-200

(GT)6

VIC

57

110-150

(AG)6

6-FAM

57
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Anexo IV
Tabela 1 - Composição e seus respetivos volumes dos compostos utilizados por cada amostra a
analisar, para o primer M2-CA421F.

Substância

Concentração Stock

Concentração Final

Volume Por Amostra (Ul)

Primer R

10 Um

1,2 Um

(10x1,2)/10=1,2

Primer F

10 Um

1,2 Um

(10x1,2)/10=1,2

4 Mm

2,5 Mm

(10x2,5)/4=1

10 U/µl

0,5 U

(10x0,5)/10=0,5

Mgcl2
Taq Polimerase
H2o Mq
Dna

9-3,9=5,1
50 Ng/Ul

1

Volume Final no microtubo

10

Tabela 2 - Composição e seus respetivos volumes dos compostos utilizados por cada amostra a
analisar, para o multiplex.

Volume por Amostra

Substância

Concentração Stock

Concentração Final

Primer R1

10 Um

1,2 Um

(10x1,2)/10=1,2

Primer R2

10 Um

1,2 Um

(10x1,2)/10=1,2

Primer F1

10 Um

1,2 Um

Primer F2

10 Um

1,2 Um

Mgcl2

4 Mm

2,5 Mm

(10x2,5)/4=1

Taq Polimerase

10 U/µl

0,5 U

(10x0,5)/10=0,5

H2o Mq
Dna

(Ul)

(10x1,2)/10=1,2
(10x1,2)/10=1,2

9-6.3=2.7
50 Ng/Ul
Volume final no microtubo

1
10

Para a realização dos cálculos foi utilizada a fórmula de diluição de uma solução
stock de concentração conhecida: V1 x C1 = V2 x C2 onde, C1 = concentração inicial; V1
= volume inicial; V2 = Concentração final; V2 = volume final.
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Anexo V
Tabela 1 – Genótipos únicos detetados e combinação de locus para as 30 amostras.
Genótipos
iguais

Número de loci

Genótipos
únicos

Um locus igual

1

15

-

1+2

2

28

26

1+2+3

0

30

20

1+2+3+4

0

30

9

1+2+3+4+5

0

30

4

1+2+3+4+5+6

0

30

4

1+2+3+4+5+6+7

0

30

4

1+2+3+4+5+6+7+8

0

30

4

1+2+3+4+5+6+7+8+9

0

30

2

Tabela 2 - Lista de pares de amostra compartilhando pelo menos um alelo em cada locus. A negrito
realçam-se os alelos diferentes entre os pares de amostras.

Amostras
O4
O38
L12
P20

M2-CA421F
146 152
146 168
226
226

234
240

AU57
116 120
112 120
112
112

120
120

AU1427
91 119
91 119
91
91

101
91

AU69656
74
80
74
80
74
74

80
80

31

AU59
72 108
108 108

AU392
93
93
93
93

108
108

99
99

108
108

103
103

AU81604
93 111
93 109
93
93

107
107

AU32030
90 100
90 100

AU93953
89
99
89
97

110
110

109
109

122
120

109
109

