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O gênero Heliconia (Lineu). constitui uma grande variedade de plantas de interesse comercial e é um 
importante gênero no ramo de plantas ornamentais tropicais. Novos estudos com a utilização de novos 
sistemas de LEDs na produção in vitro mostram as tendências para a micropropagação. O objetivo deste 
trabalho é avaliar a eficiência na produção de mudas de qualidade com aplicação de um sistema de iluminação 
artificial na forma de LEDs (Light Emitting Diodes). O material utilizado é da variedade Eclipse Total pré-
estabelecido in vitro. As condições de crescimento foram temperatura de 25 ± 2°C e luminosidade de 16h/
luz. Os sistemas de iluminação usados foram LEDs de alta potência (CROMATEK) com lentes de irradiação 
Lambertian, LEDs LabPAR e MASTER LEDtube. Os tratamentos são TC (controle): lâmpada fluorescente 
branca (40,0 µmoles m2 s-1), T1: 100% azul (10,4 µmoles m2 s-1), T2: 100% vermelho (25,7 µmoles m2 s-1), 
T3: 33% branca fria + 33% vermelho + 33% azul (12,6 µmoles m2 s-1), T4: 66% azul + 33% vermelho 
(12,7 µmoles m2 s-1), T5: LabPAR:LL-HR/DB-01 (LabLumens®) (60 µmoles m2 s-1), T6: MASTER LEDtube 
(Phillips®) (60 µmoles m2 s-1). Os explantes foram subcultivados em vidros de 200 ml contento 40ml de meio 
de cultivo Murashige & Skoog (MS) básico com 30 g L-1 de sacarose, 2 g L-1 de Phytagel (Sigma) e adição de 
4,0 mg L-1 de BAP e 0,1 mg L-1 de IBA. O pH dos meios de cultivo foi ajustado para 5,8 e a autoclavagem foi a 
120ºC por 20 minutos em todos os subcultivos. Foram avaliadas as taxas de multiplicação e de crescimento. 
Resultados preliminares mostraram que o tratamento T2 mostrou uma diferença significativa em relação 
ao controle na avaliação da taxa de multiplicação. O controle resultou em plântulas de maior comprimento 
enquanto que o T2 apresentou as menores plântulas. Os diferentes resultados mostram que análises 
posteriores da parte aérea e de teores de clorofila podem também diferenciar a produção de mudas in vitro 
aumentando a eficiência na produção.
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