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PROLIFERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE BROTOS AXILARES DE Coffea arabica “IN VITRO”
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A inexistência de metodologia para a multiplicação assexuada de C. arabica em escala comercial tem sido a
maior restrição ao emprego da propagação vegetativa como estratégia para o uso de híbridos de café obtidos
pelo melhoramento genético. A micropropagação tem possibilitado a multiplicação em grande escala, em
outras espécies, dos genótipos selecionados, disponibilizando-os de forma mais rápida aos agricultores. O
sucesso na micropropagação está diretamente relacionado com os componentes utilizados no meio de cultura,
sendo que o uso de reguladores de crescimento é considerado fator preponderante. O objetivo deste trabalho
foi avaliar o efeito de diferentes concentrações de BAP nos meios de cultura básicos MS e WPM na
micropropagação de segmentos nodais de coffea arabica Cvs Rubi, Catuaí e Icatu.  Segmentos nodais
provenientes de cultivos preestabelecidos “in vitro”, com uma gema, foram inoculados em meio de cultivo
básico MS e WPM, acrescidos de BAP nas concentrações 0, 6, 9, 12 e 15 mg L-1. Ajustou-se o meio para o pH
5,8 e solidificou-se com ágar 0,7%. Após a inoculação, os explantes foram transferidos para sala de crescimento
com temperatura 27oC ± 1, fotoperíodo de 16h e intensidade luminosa de 32 µmol.m-2s-1. Após 90 dias,
avaliou-se o número total de brotações (NTB), peso da matéria fresca (PMF), número de brotos > 1cm
(NB>1cm), comprimento médio de brotações (CMB). Os resultados para os meios básicos MS e WPM  foram
respectivamente os seguintes: Para ‘Rubi’ NTB (4,275a e 4,64a); PMF (0,30a e o,33a );NB >1 cm (1,32a
1,15b )e CMB (0.485b e 0,69a),assim o meio básico WPM propiciou os melhores resultados para NB >1 cm
e CMB não diferindo estatísticamente do MS para NTB  e PMF. Para o ‘Icatu’: NTB (3,28a e 3.487a); PMF
(0,3474a e 0,225b);NB >1 cm (1.38b e 1,06b)e CMB (0,7053a e 0,4525b),ou seja o meio MS foi melhor,
não diferindo do WPM apenas para NTB. O ‘Catuaí’ apresentou melhor resultado para PMF no meio MS e para
o NBT no WPM, não diferindo nas outras duas variáveis ; NTB (3,70b e 4,90a); PMF (0,36a e 0.32b);NB >1
cm (1.25a e 1,21a) e CMB (0,63a e 0,562a). As diferenças estatísticas foram detectadas pelo teste de Scott-
knott a 5%..A adição de BAP ao meio básico MS teve efeito significativo para todas as variáveis analisadas
sendo a melhor dosagem a de 15mgL-1.Para o meio básico WPM houve  efeito significativo  para a variável
NTB ,com a melhor dosagem de 12mg L-1.
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