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Dipteryx alata Vogel é uma espécie frutífera do Cerrado mais conhecida como baruzeiro. Seus 

frutos são muito apreciados e a árvore é utilizada em reflorestamentos e em consórcio com a 

agropecuária. A micropropagação baseada na utilização de explantes meristemáticos é uma 

opção plausível quando o objetivo é a produção de grande número de mudas e também pra fins 

de conservação de germoplasma. Este trabalho objetivou estabelecer um protocolo de indução de 

brotações in vitro através de reguladores de crescimento e pelo uso de condições de crescimento 

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

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

Frutíferas do Cerrado da UFG. A assepsia das sementes de D. alata foi feita em câmara de fluxo 

laminar onde foi realizada a inoculação destas em meio WPM. Após a germinação in vitro, 

gemas axilares oriundas de plantas assépticas foram inoculadas nos tratamentos, os quais 

consistiram da adição diferentes concentrações de 6-Benzilaminopurina (BAP): (0,0; 0,5; 1,0, 

1,5 e 2,0 mg.L
-1

) ao meio WPM em frascos com vedação completa (T1 a T5) e em frascos com 

vedação parcial, que permitiam trocas gasosas (T6 a T10). 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 brotos, número de folhas, comprimento do maior broto 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. Na média, para as medidas avaliadas 

após 60 dias, não há diferenças significativas entre os tratamentos com relação ao tamanho e 

número de novas brotações. A média do número de brotos por explante foi de 1,90 ± 0,30. E a 

média do comprimento do maior broto foi de 0,86 mm ± 0,17 mm. O maior problema encontrado 

após a primeira avaliação (30 dias) foi a ocorrência de calos na base dos explantes em 

praticamente 80% dos explantes inoculados. O surgimento dos calos ocorreu de maneira 

independente em todos os tratamentos, com ou sem a presença de BAP ou em frascos totalmente 

vedados ou com trocas gasosas. A indução de calos em explantes de D. alata in vitro dificulta a 

formação de novas brotações. Assim, novas formulações de meios de cultura e novas citocininas 

em combinações com auxinas deverão ser testadas para tentar resolver o problema. 

 

Palavras-chave: cultura de tecidos; micropropagação; baruzeiro. 

 

Apoio financeiro: CAPES, CNPq e FAPEG. 
 


