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O Coffea arabica, cultivar Arara, vem demonstrando crescente procura devido às suas características, como 

boa produtividade, qualidade de bebida e resistência a patógenos. Em razão de manter a homogeneidade 

genética e redução do tempo de melhoramento, este projeto teve como objetivo estabelecer in vitro explantes 

foliares de Coffea arabica cv. Arara, visando a obtenção de embriões somáticos. O trabalho foi 

desenvolvido no setor de Biotecnologia: Laboratório de Culturas de Tecidos vegetais, localizado no Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais, Campus Muzambinho, MG. Para a 

realização do experimento, foi utilizado meio de cultura MI como padrão para a indução de calos em 

explantes foliares de café. Os explantes foram coletados de mudas cultivadas em casa-de-vegetação e 

posteriormente foi realizada a assepsia em álcool 70º por 1 minuto e hipoclorito de sódio a 2,5 % de cloro 

ativo por um período de 20 minutos. Em seguida inoculou-se 30 explantes foliares do cafeeiro em frascos 

contendo 40 mL de meio MI. Foram utilizadas 6 repetições, com 5 explantes por parcela. Após 15 dias de 

cultivo in vitro foram avaliadas as % de contaminação e oxidação. Adotou-se uma escala visual de avaliação 

de oxidação dos explantes, considerando-se 25% de cobertura oxidada. A porcentagem de oxidação média 

foi de 6,67% com 2 explantes oxidados e houve apenas 1 frasco contaminado representando em média 

16,67% de contaminação. Conclui-se que, até o momento, obteve-se sucesso no estabelecimento in vitro 

desta cultivar, o que pode refletir na indução de calos posterior.  
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