
 

GERMINAÇÃO IN VITRO EM MEIO DE CULTIVO MURASHIGE E 
SKOOG DA PIMENTA CUMARI Capsicum chinense JAQC. 

 
1-2Santina Rodrigues Santana, 1Luis F. Saldarriaga Correa & 1Roosevelt H. Escobar 

Pérez  
 
1-2Universidade Federal de Rondônia, Departamento de Engenharia de Pesca, 
2Universidad Nacional de Colombia Sede Palmira, Laboratório de Cultivo de Tecidos. 
rsant.1@hotmail.com 
 
As pimentas do gênero Capsicum são mundialmente conhecidas na indústria 
alimentícia, farmacêutica, cosmética e ornamental. São fontes de importantes 
antioxidantes como as vitaminas C, E e carotenoides. Pode apresentar mecanismo 
para perpetuação da espécie, entre eles a dormência de suas sementes. O método de 
propagação in vitro é uma técnica utilizada para conseguir a propagação clonal rápida 
de cultivos que apresentam baixos índices de multiplicação, além de evitar doenças 
causadas por microrganismos. O objetivo deste estudo foi testar a germinação in vitro 
utilizando-se como explantes sementes da pimenta cumari, em meio de cultivo 
Murashige e Skoog (MS) bem como obter plântulas para no futuro iniciar trabalhos 
livres de vírus e outras enfermidades. No Laboratório de Cultivo de Tecidos as 
sementes foram submetidas a um pre-tratamento em água destilada por 2 horas para 
quebrar a dormência. Em câmara de fluxo laminar procedeu-se a desinfecção com 
álcool a 70% por um minuto e depois de enxaguadas em água destilada estéril 
submeteu-se a uma solução de hipoclorito de sódio a 1% por 20 minutos; enxaguou 
em água destilada autoclavada por três vezes, logo após procedeu-se a inoculação. 
Utilizou-se quatro frascos com 25 mL de meio MS suplementado com 7.86 mg/L de 
tiamina, 99.976 mg/L m-inositol, 0,22% (w/v) de gel, 0.450281 mg/L de GA3, 3 g/L 
de sacarose e pH 5,5. A inoculação foi realizada em câmara de fluxo laminar para 
evitar contaminação. Em cada frasco foram inoculadas 10 sementes de maneira 
uniforme. Os frascos foram rotulados e transferidos para o quarto de crescimento com 
temperatura a 24ºC e fotoperíodo de 24 horas luz. A avaliação da germinação 
precedeu-se levando em consideração as porcentagens de sementes germinadas, 
contaminação, mortalidade e resposta in vitro. A pimenta cumari pode ser considerada 
um bom germoplasma para obtenção de plântulas utilizando este meio de cultivo, pois 
apresentou 100% de germinação após cinco dias de inoculadas. Como resposta in 
vintro, observou-se que com 30 dias as plântulas apresentaram 3 cm de tamanho, 
raízes pivotantes com pêlos absorventes e 33,4% com três folhas verdadeiras. 
Observou que o método de desinfecção não foi eficiente tendo em vista que 25% das 
plântulas apresentaram contaminação por fungos após 16 dias de inoculadas. Sugere 
realizar, no futuro,  experimentos com novas tecnicas de limpeza incluindo as 
plântulas obtidas como fonte de explantes. 
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