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Strelitzia reginae é uma planta ornamental muito cultivada devido à beleza de suas flores. É 

conhecida como ave-do-paraíso e suas sementes apresentam dificuldade de germinação. Sendo 

assim, a cultura de tecidos é uma ferramenta que auxilia na propagação de espécies, otimizando a 

formação de mudas. O objetivo do presente trabalho foi avaliar a % de contaminação e oxidação em 

explantes foliares de estrelícia cultivadas in vitro, visando a embriogênese somática indireta. O 

experimento foi conduzido no Laboratório de Biotecnologia e Cultura de Tecidos Vegetal do 

IFSULDEMINAS, Campus Muzambinho. Os explantes foram coletados de plantas matrizes 

cultivadas no Setor de Jardinagem, do mesmo Campus, e posteriormente, foi realizada assepsia em 

álcool 70º por 5 minutos e hipoclorito de sódio a 2,5 % de cloro ativo por um período de 20 

minutos. Foram inoculados 49 explantes foliares de 1 cm
2
 de estrelícia em meio de cultura MI, 

acrescido de 30 g L
-1

 de sacarose e 8 g L 
-1

 de ágar. Considerou-se o padrão de 25% de cobertura 

dos explantes com oxidação aparente. Os tubos de ensaios contendo os explantes foram mantidos 

em sala de crescimento a 25º C e ausência de luz. Após 8 dias da instalação do experimento, 

observou-se que houve 20,4% de contaminação e 12,24% de oxidação. Até o presente momento não 

foi observado a indução de calos. Conclui-se que houve baixas porcentagens de oxidação e 

contaminação, indicando que o meio de cultura e as condições de inoculação foram favoráveis ao 

estabelecimento in vitro de explantes foliares de estrelícias. 
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