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O  cultivo  in  vitro  de  espécies  vegetais  é  uma  das  alternativas  mais  promissoras  para
propagação clonal de plantas.  Apesar disso,  quase não existem relatos da aplicação desta
técnica  para  espécies  da  flora  Amazônica,  sobretudo  para  as  espécies  vegetais  com  alto
valor econômico como, por exemplo, o guaranazeiro (Paullinia cupana (Kunth)). Visando
a  perpetuação  do  ganho  genético  o  material  vegetal  estabelecido  in  vitro  precisa  ser
proveniente  de  plantas  adultas,  com  potencial  agronômico/florestal  já  testado  a  campo.
Contudo,  o  cultivo  in  vitro  destes  explantes  nem sempre  é  possível  em função  das  altas
taxas de contaminação com microorganismos e oxidação dos tecidos vegetais. O objetivo
do  presente  trabalho  foi  o  estabelecimento  de  um  protocolo  eficiente  para  assepsia  e
cultivo  in  vitro  de  explantes  foliares  de  guaranazeiro.  Folhas  de  guaranazeiro  foram
obtidas a partir de mudas produzidas no Viveiro Florestal do Centro Universitário Nilton
Lins (Manaus/AM). Foram realizados experimentos testando a ação durante 90 ou 120 min
do antifúngico cetoconazol (400 mg/L) suplementado ou não com os antioxidantes  ácido
ascórbico  (500  mg/L)  e  ácido  cítrico  (250  mg/L).  Após  a  assepsia,  os  explantes  foram
inoculados em tubo de ensaio contendo meio ½ MS. Os explantes foram mantidos a 26 ± 2
C  em  fotoperiodo  de  16/8  (claro/escuro).  A  cada  três  dias  foi  feita  a  contagem  dos
explantes  apresentando contaminação com fungo (tempo total:  30 dias).  Dos  tratamentos
testados,  o  uso  do  cetoconazol  durante  90  min  associado  à  presença  de  antioxidantes,
permitiu a maior taxa de estabelecimento in vitro de explantes foliares (13,33%) isentos de
contaminação  fúngica  e  oxidação.  Dos  explantes  estabelecidos  in  vitro,  6,67%
apresentaram  a  formação  de  calos  friáveis.  Apesar  de  ainda  serem  registrados  níveis
consideráveis  de  contaminação  com  fungos,  o  uso  do  cetoconazol  associado  a
antioxidantes  apresentou  um  desempenho  satisfatório  no  processo  de  estabelecimento  in
vitro de explantes foliares de guaranazeiro. 
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