
ENRAIZAMENTO IN VITRO DE Hancornia speciosa GOMES EM 

CONDIÇÕES MIXOTRÓFICAS DE CRESCIMENTO 
Marcos de Castro Cardoso

1
; Sergio Tadeu Sibov

2
 

 

1
Mestrando em Genética e Melhoramento de Plantas – UFG/Goiânia-GO/Brasil. Bolsista 

CAPES – e-mail: fitomarcos@gmail.com. 
2
Professor - Instituto de Ciências Biológicas, 

Departamento de Genética, UFG/Goiânia/GO-Brasil 

 

Hancornia speciosa Gomes popularmente conhecida como mangabeira, é uma espécie frutífera 

nativa do Cerrado que se destaca por possuir grande potencial econômico. A característica 

recalcitrante da semente da mangabeira dificulta sua propagação, o que torna evidente a 

necessidade da obtenção de mudas por via assexuada. Neste sentido, a obtenção de mudas por 

cultura de tecidos torna-se mais uma opção a ser explorada. No cultivo in vitro, para a obtenção 

de mudas mais vigorosas e com sistema radicular adequado, é necessário que o material vegetal 

utilizado para dar início ao cultivo (explante) seja estabelecido em ambiente mais próximo das 

condições in situ. O presente trabalho visou estabelecer um protocolo de enraizamento de plantas 

micropropagadas de mangabeira em ambiente mixotrófico. Em sistemas mixotróficos a sacarose 

ainda é adicionada ao meio. Porém, o diferencial é permitir trocas gasosas entre o meio interno e 

externo do frasco de cultura. Para a obtenção das raízes, segmentos caulinares com duas gemas 

laterais foram inoculados em meio de cultura WPM, suplementado com diferentes concentrações 

de AIB (2; 4; e 6 mg.L
-1

), totalizando três tratamentos. Os explantes foram inoculados em tubos 
de ensaio (25 x 2,3 cm) contendo 50 mL meio de cultura e que possuíam uma vedação que 

permitia a troca gasosa com o meio externo, sem o risco de contaminação do meio. A incubação 

foi mantida a 25 ± 2ºC com um fotoperíodo de 16h em sala de crescimento.  As avaliações foram 

realizadas aos 30, 45, 60 e 75 dias, sendo avaliado o número de explantes que emitiram raízes, 

número médio de raízes por explante, tamanho médio da maior raiz e altura das plântulas, com 

os dados sendo submetidos à análise de variância e as médias de tratamentos comparadas pelo 

teste de Tukey a 5%. Houve um efeito significativo entre as concentrações de AIB que 

influenciaram o número médio de raízes por explante e altura das plântulas. Verificou-se que as 

concentrações de 4 e 6 mg.L
-1

 de AIB apresentaram o maior número médio de raízes por 

explante, já a concentração de 4 mg.L
-1

 apresentou maior altura das plântulas, para as demais 

avaliações não houve diferença significativa. A concentração de 4 mg.L
-1

 de AIB destaca-se em 

relação ao número médio de raízes e altura das plantas, gerando um equilíbrio entre parte aérea e 

sistema radicular o que garantiria mudas mais vigorosas durante a próxima fase de 

aclimatização. 
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