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Aechmea tocantina Baker, Aechmea bromeliifolia (Rudge) Baker e Bromelia reversacantha 

Mez, são três espécies de bromélias do Cerrado com grande potencial ornamental. O presente 

trabalho tem como objetivo avaliar o crescimento das três espécies in vitro com a finalidade de 

desenvolver um método para propagação e conservação destas espécies. Os tratamentos 

utilizaram diferentes concentrações de sacarose no meio de cultura. A sacarose tem importante 

papel no cultivo in vitro influenciando o crescimento, morfogênese e enraizamento. Sementes 

foram obtidas a partir de frutos maduros coletados de plantas pertencentes à Coleção de 

Bromélias do Cerrado da UFG. As sementes foram submetidas a assepsia com álcool 70 % e 

hipoclorito de sódio comercial (2,0% de cloro ativo) e inoculadas em meio MS\2. Após a 

germinação in vitro, e com aproximadamente 2-3 cm altura, as plantas foram transferidas para 

frascos com meio MS/2 e diferentes concentrações de sacarose: T0 - MS\2 sem sacarose; T1 -  

MS\2 + 0,09 M de sacarose; T2 -  MS\2 + 0,18 M; T3 -  MS\2 + 0,26 M; T4 - MS\2 + 0,35 M; 

T5 - MS\2 + 0,44 M; T6 - MS\2 + 0,53 M; T7 - MS\2 + 0,61 M; T8 - MS\2 + 0,70 M; T9 - MS\2 

+ 0,79 M e T10 -  MS\2 + 0,88 M. Os meio foram solidificados com Agar (7,5 g/L) e pH 

ajustado a 5,8. Os frascos foram mantidos a 25 ± 2ºC com um fotoperíodo de 16h em sala de 

crescimento. O delineamento experimental foi inteiramente ao acaso, com 20 repetições para 

cada tratamento. Avaliações do número de novos brotos, número e tamanho de folhas e raízes 

foram realizadas a cada 30 dias durante 120 dias. Os resultados foram submetidos à análise de 

variância e as médias comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. No geral, 

verificou-se que o padrão de desenvolvimento foi similar para as três espécies avaliadas. Altas 

concentrações de sacarose (T7 a T10) promoveram maior número de folhas, mas o 

desenvolvimento destas novas folhas foi prejudicado tanto por altas quanto com baixas 

concentrações de sacarose (T0 a T3). O efeito negativo dos tratamentos com altas e baixas 

concentrações também ocorreu tanto no surgimento de novas raízes quanto no desenvolvimento 

das que surgiram. Novas brotações foram estimuladas por altas concentrações de sacarose para 

A. tocantina e A. bromeliifolia. Para B. reversacantha não houve diferenças significativas entre 

os tratamentos. Os resultados indicam que maior estímulo à produção de folhas e raízes ocorrem 

em concentrações de sacarose entre 0,35 M a 0,53 M para as três espécies. 
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