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O objetivo do presente trabalho foi caracterizar as diferenças anatômicas em calos
 de alecrim cultivados sob diferentes condições de luz. Como material botânico,
 foram utilizados calos pré-estabelecidos in vitro em tubos de ensaio contendo
 meio Murashige & Skoog suplementado com 30 g L-1 de sacarose, 2 mg L-1 de
 benzil-aminopurina, 3 mg L-1 de ácido giberélico e 6 g L-1 de ágar, mantidos em
 sala de crescimento à 25±2 °C e luz constante com 43 µmol m-2 s-1. Os calos
 foram repicados e submetidos à duas condições: luz contínua à 43 µmol m-2 s-1 e
 ausência de luz, ambas em temperatura de 25±2 °C. Decorridos 30 dias, a massa
 fresca foi determinada em balança analítica e fragmentos com 15 cm3 fixados em
 etanol 70%. Foram realizadas secções na região mediana dos calos e
 confeccionadas lâminas semi-permanentes de acordo com procedimentos usuais
 em microtécnica vegetal. As secções foram fotografadas em microscópio óptico e
 as fotomicrografias analisadas no software UTHSCSA-Imagetool. O delineamento
 foi o inteiramente casualizado com dois tratamentos e 12 repetições, sendo
 avaliados nove campos por repetição. Os dados foram submetidos à análise de
 variância e teste Scott-Knott a 5%. A massa fresca e o diâmetro das células dos
 calos mantidos na presença de luz foram, respectivamente, 24% e 10% maiores
 do que nos calos cultivados na ausência de luz. Contudo, a espessura da parede
 celular apresentou-se 14% maior nos calos cultivados na ausência de luz. Apesar
 das modificações no diâmetro das células, não ocorreram diferenças significativas
 na densidade celular. Quanto as características qualitativas, os calos mantidos
 sob luz contínua apresentaram uma coloração esverdeada com maior oxidação,
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 enquanto os calos mantidos no escuro tenderam a apresentar células mais
 isodiamétricas, com coloração esbranquiçada. A presença de luz promove
 modificações na anatomia dos calos de alecrim com reflexos na sua produção de
 massa fresca, sendo a condição de ausência de luz mais recomendada.  
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