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A cultura de tecidos de plantas in vitro oferece várias possibilidades na área da produção
vegetal,  especialmente  no  melhoramento  genético  e  na  obtenção  de  plantas  sadias,
entretanto  a  necessidade  de  infraestrutura  sofisticada  resulta  em  elevado  custo  de
produção.  Contudo,  condições  alternativas  podem  ser  aplicadas  nas  diferentes  etapas  da
micropropagação,  inclusive  na  elaboração  do  meio  de  cultura  com  substâncias  mais
baratas.  Neste  sentido,  verificou-se  o  crescimento,  por  meio  de  acúmulo  de  biomassa
fresca e seca, da planta medicinal Kalanchoe pinnata, em meios de cultura em que o ágar
foi substituído pelos amidos de mandioca, milho, batata, araruta e arroz, e a sacarose P.A.
por açúcar comercial. O acúmulo de biomassa fresca e seca não sofreu influência da fonte
de  carbono  utilizada.  Entretanto  a  utilização  dos  amidos  de  araruta,  batata  e  mandioca
resultou  em  maior  ganho  em  biomassa  fresca  e  seca  em  relação  ao  meio  com  ágar  (p≤
0,01). Verificou-se então que as alterações testadas podem ser utilizadas para economia de
custo com solidificante do meio de cultura, além de oferecerem condições mais adequadas
de crescimento, especialmente pela substituição do ágar. 
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