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As bromélias são plantas que impressionam por suas formas exóticas e pela gama de 

cores. Normalmente sua propagação é feita vegetativamente, podendo, se não forem 

tomados os devidos cuidados, resultar na introdução de patógenos nos campos de 

produção. A cultura de tecidos é viável para a produção de um grande número de mudas 

com alta qualidade genética e fitossanitária, em curto espaço de tempo. O presente 

trabalho teve por objetivo verificar a multiplicação e o crescimento de bromélia 

(Ananas comosus var.bracteatus L.) em diferentes sistemas de micropropagação, 

cultivadas em biorreator, sistema de ventilação natural e sistema convencional, bem 

como o uso de BAP nesses sistemas. Na montagem do experimento, foram utilizadas 

plantas com cerca de 2cm de comprimento, transplantadas para os diferentes 

tratamentos: biorreator, ventilação natural e convencional, combinados com 3 doses de 

BAP (0mg L-1, 1mg L-1 e 2mg L-1). O meio básico utilizado foi o composto pelos sais 

do meio Murashigue & Skoog (1962). O experimento foi conduzido por 60 dias, e após 

esse período foram avaliados: o comprimento da parte aérea, o número de folhas, o 

número de brotações, a massa fresca e a massa seca da planta. Maior número de brotos 

e crescimento da cultura in vitro foram obtidos com o emprego do sistema de ventilação 

natural, sendo seguido pelo tratamento composto por biorreator, ambos em meio de 

cultura contendo 2mg L-1 de BAP. O sistema de ventilação natural e o biorreator 

permitem a renovação do ar no interior dos frascos possibilitando melhor desempenho 

do cultivo in vitro das bromélias. (FAPEMIG) 
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