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A apirenia é uma das características mais apreciadas em uvas de mesa. 
Estudos anteriores permitiram confirmar o papel do gene VvAGL11 no 
controle do desenvolvimento de sementes em videira. O objetivo deste 
estudo foi avaliar a função gênica de VvAGL11 em Arabidopsis thaliana e 
em videiras. O gene VvAGL11 foi amplificado de cDNA de sementes de 
‘Chardonnay’ e clonado no vetor de superexpressão pH7WG2D para 
transformação de plantas mutantes stk de Arabidopsis. Plantas T1 foram 

validadas e avaliadas para os fenótipos de tamanho de síliqua, número de 
sementes, tamanho de sementes, espessura e comprimento de funículo. A 
expressão ectópica de VvAGL11 no mutante stk de Arabidopsis restaurou o 
fenótipo selvagem. Em videira, utilizou-se a plataforma de plasmídeos 
vegetais TraitUp™ (Morflora). Construções do gene VvAGL11 em versões 
para superexpressão e silenciamento, foram inseridas no plasmídeo vegetal 
da plataforma TraitUp™. Dois microgramas do plasmídeo pIRVvAGL11OX 
foram injetadas nas cultivares sem sementes BRS Clara e BRS Linda. O 
mesmo procedimento foi realizado usando o plasmídeo pIRVvAGL11RNAi 
nas cultivares pirenicas Italia e Ruby. Plantas da variedade ‘Proseco’ foram 
utilizadas como controle e tratados com vetores vazios. As amostras 
controle de cada cultivar foram mantidas no campo. Os plasmídeos foram 
detectados nas folhas por PCR. Bagas maduras foram coletadas para 
avaliação do desenvolvimento da semente. VvAGL11 foi superexpresso em 
amostras de caule, folha e bagas de 'Clara' e 'Linda', sendo que 'Linda' 
apresentou sementes diminutas em comparação à plantas não tratadas. As 
cultivares Italia e Ruby tratadas apresentaram diminuição da expressão de 
VvAGL11, número reduzido de sementes e aumento do número de traços 
de sementes. Esses resultados confirmam o importante papel de VvAGL11 
como controlador da morfogênese de sementes em videira e comprovam a 
ortologia com o gene AtSTK. O presente estudo confirma a aplicabilidade 
biotecnológica da Plataforma TraitUp™ em plantas perenes, trazendo a 
possibilidade de rápida introgressão de características de interesse, como 
também estudos de função gênica. 
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