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Introdu~ao

o bacurizeiro (Platonia insignis Mart.), planta pertencente a familia Clusiaceae, ocorre
naturalmente na vegeta9Bo aberta de transi9Bo, em areas descampadas, poucas vezes, na f10resta
alta, e em grande abundfmcia nos estuarios dos grandes rios na regiao amazOnica, onde prolifera
tanto a partir de sementes quanto de brota<;6es de raizes. E encontrado, tambem, nos estados do
Maranhao, Piaui, Goias, Tocantins e Mato Grosso, alcan<;ando 0 Paraguai (Carvalho & MOiler,
1996; Cavalcante, 1996).

o prov8vel centro de origem da especie eo Estado do Para, onde se localiza seu centro de
diversidade, com ocorrencia de ampla variabilidade quanto a forma e tamanho de frutos,
rendimento e qualidade de polpa, produtividade, dentre outras caracteristicas agronOmicas. Atinge
em media 25 m de altura, apresentando frutos variaveis em tamanho, cor do mesocarpo e acidez.
Alguns frutos sac bastante doces, adequados para consumo in natura, outros sac acidos, tambem
empregados na industria (Cavalcante, 1996).

Dentre os fatores que limitam 0 cultivo racional do bacurizeiro destacam-se: a) falta de
tecnicas adequadas para a produ9Bo de mudas; b) longo periodo de juvenilidade; c)
heterogeneidade de produ<;ao de plantas propagadas atraves de sementes; d) baixo rendimento de
polpa (Lemos et al. 1998).

As tecnicas de cultura de tecidos vegetais tern contribuido de maneira substancial para 0
desenvolvimento da fruticultura, seja em rela9Bo aos aspectos de qualidade de mudas, como
fornecedora de plantulas isentas de pat6genos, seja como ferramenta util em programas de
melhoramento. E fundamental para a Iimpeza clonal e clonagem de plantas superiores obtidas
atraves do melhoramento genetico classico. Possibilita ainda a obten9Bo de varia9Bo somaclonal, a
qual contribui para 0 aumento da variabilidade genetica do germoplasma disponivel.

No bacurizeiro, no entanto, ainda se conhece muito pouco sobre micropropaga<;ao.
Portanto, estudos nessa area alem de importante para urn melhor conhecimento sobre a especie,
podem contribuir em muito para obten9Bo de uma alternativa aos metodos atuais de propaga9Bo
dessa especie. De acordo com Lemos et al. (1998), 0 bacurizeiro apresenta potencial para 0 usa
da cultura de tecidos, principalmente, pela capacidade natural de suas raizes de emitirem
brota<;6es.

o objetivo deste trabalho foi avaliar 0 efeito de diferentes combina¢es de reguladores de
crescimento no desenvolvimento de explantes caulinares de bacurizeiro sob condi¢es de cultivo in
vitro.

o trabalho foi desenvolvido no Laborat6rio de Cultura de Tecidos da Embrapa Meio-Norte,
em Teresina, PI, no periodo de agosto a outubro de 2001.

Utilizou-se como fonte de explantes apices caulinares extraidos de plantas de bacurizeiro
de tres anos de idade aproximadamente, mantidas sob condi<;6es de viveiro protegido. Depois de
coletados, os segmentos de ramos contendo os apices caulinares foram colocados em recipiente
com agua corrente durante 30 minutos. Posteriormente, realizou-se a desinfesJ~9Bo atraves da
imersao dos apices em etanol 70% por 30 segundos e, em seguida, em solu<;ao de bicloreto de
mercuric (200 mg.L-1) por 10 minutos.

Ap6s a desinfesta9Bo, os apices foram lavados tres vezes consecutivas em agua destilada
esteril e, em seguida, os explantes com tamanho em torno de 1,0-1,5 cm de comprimento foram



excisados e transferidos para tubos de ensaio contendo 0 meio MS (Murashige & Skoog,
1962), acrescido de 30 g.L-1 de sacarose e 8 g.L-1 de agar, alem de 100 mg.L-1 de carvao
ativado. 0 pH do meio de cultura foi ajustado para 5,8 antes da autoclavagem em vapor umido, em
temperatura de 121 °c e 1 atm de pressao, por 15 minutos. Os tubos de ensaio contendo os
explantes foram mantidos em sala de crescimento sob condi90es controladas, com 16 horas de
fotoperfodo em luz branca fria de 1000 lux de intensidade luminosa e temperatura de 26 °c ± 1 °c.

Os tratamentos consistiram das combina90es de diferentes concentra90es de tres
reguladores de crescimento: GA3 - acido giberelico (0; 0,5; e 1,0 mg.L-1), SAP - 6
benzilaminopurina (0; 0,5; 1,0; e 2,5 mg.L-1) e ANA - acido naftalenoacetico (0; 0,5; 1,0; e 2,0
mg.L-1). 0 experimento foi conduzido sob 0 delineamento experimental inteiramente ao acaso em
arranjo fatorial 3 x 4 x 4, com duas repeti¢es. Cada unidade experimental foi constituida de quatro
tubos de ensaio, contendo urn explante cada.

As avalia90es foram realizadas aos 60 dias apos 0 inicio da incuba980, com anota980 das
variaveis: percentagem de explantes que emitiram brotos (% EES), percentagem de explantes com
desenvolvimento de cauliculo (% EFC) e percentagem de explantes com brotos de comprimento
superior a 1 cm. Os dados foram submetidos a analise de variancia, com as medias dos
tratamentos sendo comparadas pelo teste de Duncan a 5%.

Resultados e Discussao

A analise de vanancia indicou efeito significativo (P < 0,05) das concentra90es de
reguladores de crescimento para as tres caracteristicas avaliadas, a exce980 do ANA - acido
naftalenoacetico cujo efeito nao foi observado para nenhuma destas caracteristicas. Na Tabela 1
sac apresentadas as medias para as diferentes concentra90es dos tres reguladores de
crescimento estudados.

Tabela 1. Efeito de diferentes concentra90es de reguladores de crescimento no cultivo in vitro de
explantes de bacurizeiro. Embrapa Meio-Norte, Teresina, PI, 2001.

Regulador de Concentra~oes Caracteristicas avaliadas 1

crescimento (mg.L -1) % EFC2,3 % EEB % B >1 cm2,3° 0,90 (31,25) a 0,91 a 1,15 (85,94) a
0,5 0,85 (23,44) ab 0,72 ab 1,04 (65,63) ab
1,0 0,82 (17,19) b 0,56 b 0,97 (50,00) b° 0,87 (27,08) a 0,75 ab 1,07 (70,83) a
0,5 0,86 (23,96) a 0,71 ab 1,04 (64,58) a
1,0 0,82 (17,71) a 0,58 b 1,00 (56,25) a
2,5 0,88 (27,08) a 0,88 a 1,10 (77,08) a° 0,85 (22,92) a 0,75 a 1,06 (68,75) a
0,5 0,86 (25,00) a 0,67 a 1,03 (62,50) a
1,0 0,83 (18,75) a 0,67 a 1,01 (58,33) a
2,0 0,89 (29,17) a 0,83 a 1,11 (79,17) a

C.V. (%) 11,41 57,32 21,39
1 Medias seguidas pela mesma letra, nas colunas, nao diferem estatistieamente entre si pelo teste de Duncan ao nivel
de 5 % de probabilidade.
2 Dados transformados para" (x+o,5).
3Valores entre parenteses referem-se as medias na eseala original.
% EFC = pereentagem de explantes que formaram eaulieulo; %EEB - percentagem de explantes que emitiram brotos;
%B >1 em - percentagem de brotos maior que 1 em.

o acido giberelico (GA3) influenciou negativamente as tres caracteristicas avaliadas, uma
vez que as maiores medias destas foram obtidas na ausencia de GA3. Por sua vez, a adi980 de
diferentes concentra¢es de 6-benzilaminopurina (SAP) ao meio de cultura teve efeito apenas na
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percentagem de explantes que imitiram brotos (% EEB). A concentrac;ao de 2,5 mg.L-1 de
BAP foi superior a de 1,0 mg.L-1, porem nao diferindo das demais, inclusive do tratamento controle.
Esses resultados diferem de resultados relatados na Iiteratura para outras especies. De acordo
com Litz & Jaiswal (1990), 0 BAP e essencial ao cultivo in vitro de apices caulinares e explantes
nodais, sendo que concentra¢es deste regulador de crescimento variando de 0,05 a 1,0 mg.L-1

tem favorecido 0 desenvolvimento de apices caulinares de muitas especies lenhosas e herbaceas
(Grattapaglia & Machado, 1998).

A interac;ao entre as concentrac;oes dos tres regulador de crescimento foi significativa (P <
0,05) apenas em relac;ao a percentagem de explantes que formaram cauliculo (% EFC), sendo as
maiores e as menores medias mostradas na Tabela 2. No estudo de Costa & Lameira (1992),
tambem com explantes caulinares de bacuri, a combinac;ao que se mostrou mais eficiente na
emissao de brota¢es foi 1,5 mg.L-1 de ANA + 2,5 mg.L -1 de BAP, na ausencia de GA3.

Tabela 2. Efeito de diferentes combina¢es de reguladores de crescimento na percentagem de
formac;ao de cauliculo em explantes caulinares de bacurizeiro submetidos ao
cultivo in vitro. Embrapa Meio-Norte, Teresina, PI, 2001.

Regulador de crescimento
GA3 BAP ANA

------ Concentrac;oes (%) ------
0,5 a 0,5
a a 2
0,5 2,5 2,0
a a 0,5
0,5 a 2,0
a 0,5 0,5
1,0 2,5 0,0

1,000 a
1,000 a
0,995 a
0,995 a
0,995 a
0,935 ab
0,935 ab

1,00 a
1,00 a
1,00 a
1,00 a
1,00 a
1,00 a
1,00 a

1,22 a (100,00)
1,22 a (100,00)
1,22 a (100,00)
1,22 a (100,00)
1,22 a (l00,00)
1,22 a (l00,00)
1,22 a (100,00)

0,5 1,0 0,5 0,710 b 0,00 a 0,71 a (0,00)
0,5 0,5 1,0 0,710 b 0,00 a 0,71 a (0,00)
0,5 0,0 1,0 0,710 b 0,00 a 0,71 a (0,00)
1,0 2,5 0,5 0,710 b 0,00 a 0,71 a (0,00)
1,0 0,5 0,0 0,710 b 0,00 a 0,71 a (0,00)

C.v. (%) 11,58 56,43 20,93
1 Medias seguidas pela mesma letra, nas eolunas, n~o diferem estatistieamente entre si pelo teste de Duncan ao
nivel de 5 % de probabilidade.
2 Dados transformados para ...J (x+o,5).
3 Valores entre par~nteses referem-se as medias na eseala original.
% EFC = pereentagem de explantes que formaram eaulieulo; % EEB - percentagem de explantes que emitiram
brotos; % B >1 em - percentagem de brotos maior que 1 em.

Para as caracteristicas percentagem de explantes que emitiram brotos (% EEB) e
percentagem de explantes com brotos de comprimento superior a 1 cm (% B> 1 cm), embora nao
tenha havido efeito das diferentes combinac;oes dos fitohormOnios utilizados, observou-se que as
maiores medias em val ores absolutos foram obtidas na ausencia de GA3 e balanceadas de ANA e
BAP.

Conclusoes
1. Na fase de estabelecimento dos explantes, a adic;ao de GA3 teve efeito negativo

nas tres caracteristicas avaliadas.
2. 0 BAP, na concentrac;ao de 2,5 mg.L-1, promoveu maior percentual de emissao de

brotos.
3. Nao ocorreu efeito de ANA em nenhuma das caracteristicas estudads.



4. Em geral, as combinatyoes envolvendo ANA e BAP, sem de GA3 se mostraram
mais eficientes em relat;:3oa percentagem de explantes que formaram cauliculo.
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