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Butia odorata (Barb. Rodr.) Noblick é uma arecácea conhecida popularmente como butiazeiro, 
sendo nativa no Rio Grande do Sul e no Uruguai. De grande importância no Bioma Pampa, 
produz frutos apreciados pela avifauna e também por humanos. Fornece fibras e palhas para 
artesanato e construção civil, e apresenta grande potencial para uso em paisagismo. Durante 
décadas foi muito explorada no Brasil e no Uruguai para extração de fibras para a fabricação 
de colchões e estofados. Atualmente tem sido estudada devido, principalmente, a propriedades 
nutracêuticas, bem como para a exploração como frutífera. É uma espécie ameaçada de extinção 
principalmente devido à expansão das áreas de exploração agropecuária e urbana. O butiazeiro 
apresenta um padrão de crescimento lento e de difícil germinação devido à dormência de suas 
sementes. O presente trabalho tem como objetivo testar concentrações de carboidrato (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. Frutos colhidos na 
cidade de Barão do Triunfo, RS, foram despolpados manualmente e os caroços foram lavados 
e secos em temperatura ambiente. Com auxílio de um torno de bancada os endocarpos foram 
rompidos e extraídas as sementes. Estas foram desinfetadas em álcool etílico 70% por dois 
minuto e hipoclorito de sódio a 1,5% por quinze minutos. Em uma câmara de fluxo de ar laminar 
estéril os embriões foram extraídos das sementes e incubados em tubos de ensaio 25 x 250mm, 
contendo 10mL de meio MS. Os tratamentos consistiram nas seguintes concentrações de ANA 
e sacarose, respectivamente: 0 e 0,82 mg de ANA; e 0, 15, 30, 45 e 60 g de sacarose por litro 

de meio MS, sendo quatro repetições de dez unidades por tratamento. Após a incubação os 
embriões permaneceram em sala climatizada com temperatura média de 25°C e fotoperíodo de 
16 horas. A avaliação ocorreu aos 60 dias, quando foram verificados os percentuais de: 
embriões crescidos, plântulas normais formadas (com parte aérea e sistema radicular), embriões 
com presença de folhas, e embriões com presença de raízes. Os dados foram submetidos à 
análise de variância (5% de probabilidade de erro), seguido de regressão polinomial. Houve 
interação entre os fatores ANA e sacarose para o percentual de embriões crescidos. Com o 
aumento da concentração de sacarose, houve uma diminuição no percentual de embriões 
crescidos 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, tanto 
em presença, quanto ausência de ANA. 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, o qual situou-se em cerca de 52g/L. Diante dos dados obtidos nas 
condições e período de avaliação, concluiu-se que a adição de ANA ao meio não foi importante 
para a germinação e crescimento in vitro dos embriões de Butia odorata. Já a concentração de 
sacarose influenciou todas as variáveis. Uma última avaliação será realizada aos 90 dias, 
quando o experimento será encerrado e as plântulas encaminhadas para testes de aclimatização 
ex vitro. 


