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Raulinoa echinata R. S. Cowan (Rutaceae) é uma espécie reófita endêmica que ocorre 
exclusivamente em um pequeno trecho das margens e ilhas rochosas do rio Itajaí Açu 
(Santa Catarina), sendo que a mesma encontra-se ameaçada de extinção. Em virtude de 
apresentar sementes recalcitrantes, uma das estratégias indicadas para a sua conservação ex 
situ é por meio de técnicas in vitro. Tendo isso em vista, o objetivo deste trabalho foi 
introduzir a espécie Raulinoa echinata in vitro, através de segmentos nodais, para a futura 
criação de um banco de germoplasma in vitro. Como explantes, foram utilizados 
segmentos nodais com comprimento aproximado de 1 cm e com presença de duas gemas 
laterais, os quais foram coletados de diferentes indivíduos de populações naturais e 
submetidos a diferentes tratamentos de assepsia e suplementação do meio de cultura. A 
assepsia consistiu em: lavagem com detergente; lavagem sob água corrente durante 1 hora; 
imersão em solução de fungicida a 0,2% durante 12 ou 24 horas; imersão em solução de 
álcool a 70% durante 2 minutos e; imersão em solução de hipoclorito de sódio a 3% 
durante 20 minutos. Em seguida, os explantes foram inoculados em meio de cultura MS 
suplementado com: sacarose (30 g L-1), BAP (4,4 µM), ANA (0,5 µM), fungicida (0, 6 ou 
12 g L-1) e hipoclorito de sódio (0 ou 0,003% p/v). Foram testados 8 tratamentos, sendo 
que o delineamento foi em blocos completos casualizados, com 5 repetições e 3 tubos de 
ensaio por repetição, totalizando 120 segmentos nodais. Após 40 dias de cultivo, todos os 
tratamentos apresentaram contaminação fúngica e nenhum tratamento apresentou 
desenvolvimento dos segmentos nodais, sendo que a taxa de contaminação não foi 
significativamente diferente entre os tratamentos a 5% de probabilidade. Entretanto, pôde-
se observar que nos tratamentos com suplementação do meio de cultura com fungicida 
e/ou hipoclorito de sódio, a contaminação iniciou na porção em que o explante não estava 
em contato direto com o meio de cultura (porção superior), o que indica que a 
contaminação possivelmente ocorreu devido à presença de fungos endofíticos. Os 
resultados obtidos mostraram que os tratamentos propostos não foram eficientes para o 
controle de agentes contaminantes durante o processo de introdução in vitro de Raulinoa 
echinata. Nesse sentido, é indicado que futuros experimentos de introdução da espécie in 
vitro via segmentos nodais, contenham tratamentos que visem controlar fungos endofíticos. 
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