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Endêmica de um pequeno trecho das margens e ilhas rochosas do rio Itajaí-Açu, localizado 
em Santa Catarina, Raulinoa echinata R. S. Cowan é uma espécie arbustiva pertencente à 
família Rutaceae e que se encontra sob ameaça de extinção. Devido a espécie possuir 
sementes recalcitrantes, as técnicas in vitro são consideradas as mais promissoras para a 
sua conservação ex situ. Desta forma, este trabalho teve como objetivo estabelecer a 
espécie Raulinoa echinata in vitro, por meio de embriões zigóticos imaturos, para a futura 
implantação de um banco de germoplasma in vitro da espécie. Primeiramente, foram 
coletados frutos imaturos de diferentes indivíduos de populações naturais, os quais foram 
lavados com detergente, permaneceram em água corrente durante 2 horas e ficaram 
imersos em solução de hipoclorito de sódio a 6% durante 20 minutos. Em câmara de fluxo 
laminar, os frutos foram abertos para retirada das sementes, as quais ficaram imersas em 
solução de álcool a 70% durante 1 minuto e em solução de hipoclorito de sódio a 2,5% 
durante 10 minutos. Em seguida, as sementes foram excisadas para retirada dos embriões 
zigóticos, os quais foram inoculados em meio de cultura MS basal ou em meio de cultura 
MS suplementado com diferentes associações entre BAP (4,4 µM), ANA (0,5 µM) e GA3 
(8 mg L-1), totalizando 5 tratamentos. O delineamento foi em blocos completos 
casualizados, com 6 repetições e 2 tubos de ensaio por repetição, totalizando 60 embriões 
zigóticos imaturos. Após 65 dias de cultivo em sala de crescimento, observou-se que todos 
os tratamentos apresentaram germinação dos embriões e que alguns tratamentos também 
apresentaram emissão de brotações. A amplitude de germinação entre os tratamentos foi de 
8% a 25% e a amplitude do número de brotações foi de 0 a 6 brotações, contudo, não 
houve diferença estatística significativa a 5% de probabilidade. A contaminação foi baixa 
(2% em todo o experimento) e também não apresentou diferença estatística significativa 
entre os tratamentos. Estes resultados fornecem subsídio para novos experimentos, a fim de 
aprimorar o protocolo de introdução in vitro de Raulinoa echinata e auxiliar na sua 
conservação. (CAPES) 
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