
Material e Métodos

Embriões zigóticos isolados de sementes de
frutos maduros foram incubados em tubos de
ensaio 25 x 250mm, com 10mL de meio MS.
Foram testadas concentrações de ANA (0 e
0,82mg.L-1) e de sacarose (0, 15, 30, 45 e 60g.L-

1), sendo quatro repetições de dez unidades por
tratamento. A avaliação ocorreu aos 60 dias,
quando foram verificados os percentuais de:
embriões crescidos, plântulas normais
formadas, embriões com presença de folhas, e
embriões com presença de raízes. Os dados
foram submetidos à análise de variância (5%),
seguido de regressão polinomial.
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Introdução

Butia odorata (Barb. Rodr.) Noblick (Figura
1) é uma palmeira nativa do Bioma Pampa, com
ocorrência apenas no Rio Grande do Sul e no
Uruguai. Apresenta excelente potencial
econômico e paisagístico, mas está ameaçada de
extinção devido a ações antrópicas. Suas
sementes apresentam dormência, o que a torna
de difícil propagação.

Objetivo
Testar concentrações de sacarose com e

sem a presença da auxina ácido naftalenoacético
(ANA), em meio de cultivo Murashige & Skoog
(1962) (MS) na germinação e crescimento de
embriões in vitro.

Conclusão
A presença de ANA ao meio de cultivo não foi importante para a germinação e o crescimento dos

embriões. Já a concentração de sacarose influenciou todas as variáveis.

Apoio:                

Figura 1: Butia odorata in situ: espécime adulto com frutos
maduros
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Resultados e Discussão 

Houve interação entre os fatores ANA e
sacarose apenas para a variável percentual de
embriões crescidos (germinados) (P=0,039).
Com a elevação da concentração de sacarose,
houve uma diminuição no percentual de
embriões germinados, com tendência linear
para meio com ANA e quadrática para o meio
sem ANA. Houve uma tendência de elevação no
percentual de embriões com raízes aos 60 dias e
no percentual de formação de plantas normais à
medida que foi aumentada a concentração de
sacarose (Figura 2). Da mesma forma, houve
tendência de elevação no percentual de
embriões com folhas aos 60 dias com a elevação
de sacarose no meio até um ponto de máxima
resposta (52g.L-1).

Figura 2: Gerninação (A) e formação de plântulas (B) de Butia
odorata em meio de cultivo Murashige & Skoog com
diferentes concentrações sacarose, com e sem a presença
da auxina ácido naftalenoacético (ANA)

y (s/ANA) = 0,0087x2 + 0,5262x - 2,5714
R² = 0,852

y (c/ANA) = 0,0151x2 - 0,0548x - 0,2143
R² = 0,7403
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y (s/ANA) = 0,0087x2 + 0,5262x - 2,5714
R² = 0,852

y (c/ANA) = 0,0151x2 - 0,0548x - 0,2143
R² = 0,7403
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