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Seção: Botânica Econômica

MODIFICAÇÕES NOS MEIOS DE CULTURA VISANDO O CRESCIMENTO DE PLÂNTULAS DE 
Catasetum barbatum Lindley 1844, GERMINADAS in vitro.
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O presente trabalho teve como objetivo estudar o crescimento de plântulas de orquídea nativa Catasetum 
barbatum Lindley 1844, in vitro, como estratégia para reduzir o tempo e custos no processo de 
produção. Plântulas com cerca de 1,0 cm de altura foram inoculadas  em frascos com 50 ml de meio de 
cultura, em 06 tratamentos constituídos por meios do tipo MS e Knudson C, em formulação plena (100%) ou 
adicionados com polpa de banana nanica verde (100 g.L-1) ou água de coco verde (100 g.L-1). Foram avaliados 
o comprimento da parte aérea (CA), medido da base da raiz a base da última folha, e o comprimento da 
maior raiz (CR), a cada 30 dias. O delineamento experimental foi o inteiramente casualizado, no esquema 
fatorial, com quatro repetições de oito indivíduos por frasco. Os dados obtidos foram submetidos à análise 
de variância com auxílio do teste de médias de Tukey a 5% de significância. Aos 06 meses de cultivo, as 
diferentes composições dos meios de cultivo influenciaram significativamente no desenvolvimento das plantas. 
O melhor resultado em relação a comprimento da parte aérea foi obtido para as plantas cultivadas no meio 
MS pleno, com 2,27a±1,4cm, seguido pelos demais tratamentos MS+Banana=1,75ab±0,9cm, MS+água de 
côco=1,71b±0,7cm, Knudson C+água de côco=1,65b±0,7cm, Knudson C+Banana=1,55b±0,7cm e Knudson 
C pleno=1,29b±0,7cm. A análise gráfica mostrou a tendência de aumento na variação dos comprimentos 
médios das plântulas durante e ao final das avaliações mensais, provavelmente decorrente das diferenças 
genéticas entre as plantas obtidas a partir da germinação de sementes in vitro.
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