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Dipteryx alata Vogel (baruzeiro) é árvore nativa do Cerrado e apresenta uma pluralidade de 

usos, destacando-se a utilização das amêndoas, que se encontram dentro dos frutos secos, e que 

possuem alto valor nutricional. O objetivo geral foi estabelecer esta espécie in vitro visando sua 

micropropagação e conservação de germoplama. Uma das etapas mais difíceis neste processo é o 

enraizamento. Esta etapa define o resultado final da micropropagação. É a etapa onde ocorre a 

formação de raízes adventícias, preparando a muda in vitro para o processo de aclimatização ou 

retirada da planta das condições de laboratório para o estabelecimento em telados. 

Especificamente, o objetivo deste trabalho foi estabelecer um protocolo de enraizamento para 

pequenas brotações de D. alata obtidas in vitro utilizando reguladores de crescimento em 

condições mixotróficas (frascos com tampas que permitam trocas gasosas com o meio externo). 

Brotações obtidas de plantas de D. alata já estabelecidas in vitro foram utilizadas como material 

inicial. Estes pequenos brotos foram inoculados nos tratamentos, os quais consistiram da adição 

de diferentes concentrações de ácido 4-indol-3-butírico - AIB (0,0; 2,0; 4,0 e 6,0 mg.L
-1

) ao meio 

MS em frascos com vedação parcial, que permitiam trocas gasosas. Após a inoculação, cada 

frasco foi mantido em sala de crescimento com temperatura de 25 ± 1ºC em condição luminosa 

de 22 µmol.m-2.s
-1

 e fotoperíodo de 16 h durante 60 dias, procedendo-se a avaliação a cada 30 

dias. As variáveis analisadas foram número de raízes, comprimento da maior raiz e formação de 

calos. O delineamento experimental escolhido foi o inteiramente casualizado, com 35 repetições 

por tratamento. Os resultados foram submetidos à análise de variância e as médias comparadas 

pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. Não houve formação de raízes em nenhum 

tratamento avaliado após o período de 60 dias. Desde a primeira avaliação com 30 dias, o 

surgimento de calos na base dos explantes foi o resultado mais marcante e ocorreu em todos os 

tratamentos, impedindo a formação de novas raízes. A utilização de meios com baixas 

concentrações de sais, testes envolvendo diferentes concentrações de sacarose e novas auxinas 

em combinações com citocininas deverão ser testados para tentar impedir ou minimizar o 

surgimento de calos e a promoção de enraizamento em brotações de D. alata in vitro. 
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