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Kalanchoe pinnata (Lamarck) Persoon, a folha-da-fortuna, é

tradicionalmente utilizada para tratar diversas doenças. A espécie produz

quercetina, flavonóide precursor da quercitrina que apresenta efeito no

tratamento da Leishmaniose. O estudo tem por objetivo a introdução,

multiplicação, avaliação do crescimento e análise da anatomia foliar de plantas

in vitro de K. pinnata (Lamarck) Persoon cultivadas em MS0 sob luz branca e

branca suplementada com azul. Como explantes, foram utilizadas secções do

bordo foliar de matrizes crescidas no campus da UFRJ. As análises efetuadas

em plantas do quarto subcultivo consistiram de medidas do comprimento dos

ramos, número de nós e peso fresco e seco foliares. Para o estudo anatômico,

folhas do quarto nó foram fixadas em FAA70, emblocadas em historresina e

cortadas transversalmente na região mediana do pecíolo e no terço-médio do

limbo. Os cortes foram corados com azul de toluidina 0,05%. Nas duas

condições de cultivo as plantas apresentaram epiderme simples, pecíolo de

secção transversal plano-convexa com vascularização formada por feixe

colateral central e dois feixes acessórios voltados para a face adaxial, mesofilo

homogêneo densamente compactado e folhas anfiestomáticas. Plantas

cultivadas sob luz branca apresentaram ramos mais compridos e com maior
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número de nós. Quanto aos pesos fresco e seco, plantas sob luz branca e

suplementar azul tiveram o mesmo desempenho. Folhas de plantas crescidas

sob luz suplementar azul mostraram-se mais espessas devido ao maior numero

de camadas no mesofilo, e mais expandidas. Nestas foram observados

idioblastos fenólicos associados aos feixes vasculares. Foi estabelecido

protocolo eficiente de introdução e micropropagação in vitro de K. pinnata

(Lamarck) Persoon. Evidenciou-se o efeito da qualidade luminosa sob o acúmulo

de biomassa, anatomia e produção de compostos fenólicos. (CAPES).
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