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RESUMO 

Piper aduncum L. é uma planta medicinal que contém dilapiol. O objetivo deste 

trabalho foi avaliar a influência de diferentes intensidades de luz, no crescimento, e na 

produção de pigmentos fotossintéticos pela espécie cultivada in vitro. Como explantes, 

foram utilizados segmentos nodais com duas gemas. Estes foram inoculados na posição 

horizontal, em meio de cultura MS, com 30g/L-1 de sacarose, pH 5,7 + / - 0,1 e 0,6 % de 

ágar. Em seguida, foram colocados sob os seguintes tratamentos: 16,5; 36,6; 47,6 e 73, 

2 µmol m-2s-1.  Após 40 dias de cultivo, as plântulas foram avaliadas quanto ao 

crescimento (comprimento da parte aérea e da raiz, massa seca de folhas e de raízes) e a 

produção de pigmentos fotossintéticos (clorofilas a e b, e carotonóides).  As variáveis 

comprimento e massa seca da raiz, e massa seca de folhas, apresentaram melhor 

resultado quando a espécie foi submetida à maior intensidade de luz: 73,2 µmol m-2s-1, 

sendo os valores obtidos: 2,19 cm, 1,65 mg e 10,70 mg, respectivamente. O 

comprimento da parte aérea obtido foi superior (2,39 cm), na menor intensidade testada: 

16,5 µmol m-2s-1. Quanto aos pigmentos, ocorreu a produção máxima de clorofila a, 

1,4012 mg. g PF-1, de clorofila b, 0,5457 mg. g PF-1, e de carotenoides, 0,9267 mg. g 

PF-1 na intensidade de 36,6 µmol m-2s-1. Em intensidades de luz menores, Piper 

aduncum L. apresenta maior produção de pigmentos fotossintéticos. Entretanto, o 

melhor crescimento da espécie ocorre em maior intensidade. Concluiu-se que para o 

cultivo in vitro de Piper aduncum L. é mais adequada a intensidade de 73, 2 µmol m-2s-

1. 

PALAVRAS-CHAVE: Piper aduncum L, intensidade de luz, clorofila, carotenóides. 

ABSTRACT  

Growth and photosynthetic pigments of pimenta-de-macaco in vitro, under 

different luminosities 



SILVA ST; RODRIGUES MA; PACHECO FV; ALVARENGA ICA; BERTOLUCCI SKV; PINTO 

JEBP. 2014. Crescimento e pigmentos fotossintéticos de pimenta-de-macaco in vitro, sob diferentes 

luminosidades. Horticultura Brasileira 31: S2683 – S2689. 

 

Hortic. bras., v. 31, n. 2, (Suplemento-CD Rom), julho 2014                       S2684 

 

Piper aduncum L. is a medicinal plant that contains dilapiolle .The objective of this 

study was to evaluate the influence of different light intensities, in the growth, and 

production of photosynthetic pigments by species cultivated in vitro. As explants, were 

used nodal segments with two buds. These were inoculated in a horizontal position on 

MS medium with 30g/L-1 sucrose, pH 5.7 + / - 0.1 and 0.6 % agar. Then, they were 

placed under the following treatments: 16.5, 36.6, 47.6, 73, 2 µmol m-2s-1. After 40 

days, the plantlets were evaluated for growth (length of shoot and root, dry weight of 

leaves and roots) and the production of photosynthetic pigments (chlorophylls a and b, 

and carotenoids). The variables length and dry mass of root, and dry mass of leaves, 

showed better results when the species were subjected to higher light intensity: 73.2 

µmol m-2s-1, with the values obtained: 2.19 cm, 1 65 mg and 10.70 mg, respectively. 

The shoot length obtained was higher (2.39 cm) in the lowest intensity tested: 16.5 

µmol m-2s-1. The maximum production of chlorophyll a, 1.4012 mg. g PF 1 chlorophyll 

b, 0.5457 mg . g PF- 1 , and carotenoids , 0.9267 mg . g PF- 1 occurred in the intensity of 

36.6 µmol m-2s-1. In the lower light intensities, Piper aduncum L. has increased 

production of photosynthetic pigments. However, the best growth of this species occurs 

in greater intensity. It was concluded that for the in vitro cultivation of Piper aduncum 

is more appropriate intensity of 73 µmol m-2s-1. 

Keywords: Piper aduncum L, light intensity, chlorophyll, carotenoids. 

A espécie amazônica Piper aduncum L. apresenta óleo essencial rico em dilapiol.  

Sendo este um éter fenílico atualmente testado como fungicida, moluscicida, acaricida, 

bactericida e larvicida, além de ser um produto biodegradável (Silva, 2004). Com isso, 

ocorre o aumento da necessidade de um sistema agrícola eficiente baseado na 

exploração deste óleo essencial para produção em grande escala (Figueiredo et al., 

2012). 

Através da micropropagação é possível produzir um elevado número de plantas, em 

curto espaço de tempo, e de alta qualidade genética e fitossanitária (Grattapaglia & 

Machado, 1998). Um dos fatores ambientais que influenciam neste processo é a luz. 

Sendo esta importante no controle do crescimento, do desenvolvimento e do 

metabolismo das plantas, os quais são afetados por sua intensidade, direção, duração e 

qualidade (Almeida & Mundstock, 2001; Chang et al., 2008). 
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As alterações luminosas no ambiente de cultivo causam ajustes do aparelho 

fotossintético das plantas, os quais resultam em maior eficiência na absorção e 

transferência de energia para os processos fotossintéticos. Sendo assim, os teores dos 

pigmentos clorofila e carotenóides, podem ser utilizados como importantes marcadores 

de ambientação do vegetal (Souza et al.,2011).  

A clorofila a é o pigmento utilizado para realizar a fotoquímica, e os demais pigmentos, 

como clorofila b e carotenóides, são utilizados na absorção de luz e transferência da 

energia radiante para os centros de reação, sendo denominados pigmentos acessórios 

(Taiz & Zeiger, 2004). 

O objetivo deste trabalho foi avaliar a influência de diferentes intensidades de luz, no 

crescimento, e na produção de pigmentos fotossintéticos por Piper aduncum L. 

cultivada in vitro. 

MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi realizado no Laboratório de Cultura de Tecidos e Plantas Medicinais 

da Universidade Federal de Lavras. Plantas de Piper aduncum L. já estabelecidas em 

meio de cultura MS, com 30 g / L-1 de sacarose, foram a fonte de explantes para este 

trabalho.  

Segmentos nodais com duas gemas foram inoculados na posição horizontal, em tubo de 

ensaio contendo 10 ml de meio de cultura (MS), com 30 g/L-1 de sacarose e pH ajustado 

para 5.7 +/- 0,1. O meio foi solidificado com 0,6% de ágar. Em seguida, os explantes 

foram submetidos aos seguintes tratamentos: 16,5; 36,6; 47,6 e 73, 2 µmol m-2s-1.  

Utilizou-se o delineamento experimental inteiramente casualizado (DIC), com 4 

repetições e 4 tubos por repetição.  

Aos 40 dias, as plântulas foram avaliadas quanto ao crescimento (comprimento da parte 

aérea e da raiz, massa seca de folhas e de raízes), e quanto aos teores de pigmentos 

fotossintéticos (clorofila a e b, e carotenoides). 

 A extração e quantificação das clorofilas a e b, e carotenóides foram realizadas segundo 

a metodologia de Lichtenthaler & Buschmann (2001), a partir de 0,2g de matéria fresca 

de parte aérea, homogeneizada em 40 mL de acetona 80%, seguida da leitura em 

espectrofotômetro nos comprimentos de onda 645, 663 e 470 nm, respectivamente. Os 

procedimentos foram realizados na ausência de luz para evitar a degradação dos 

pigmentos. Os valores foram obtidos em mg de pigmento por g de matéria fresca.  
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Os dados obtidos foram submetidos à ANOVA pelo teste F (p<0,05), utilizando-se o 

software Sisvar®, versão 5.0 (Ferreira, 2007). Os teores de pigmentos foram 

comparadas pelo teste de Scott-Knott, e para as variáveis de crescimento, foram 

realizadas regressões.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Quanto ao crescimento, foram obtidos resultados lineares (Figuras 1 e 2). As variáveis 

comprimento e massa seca da raiz, e massa seca de folhas, apresentaram melhor 

resultado quando a plântula foi submetida à maior intensidade de luz: 73,2 µmol m-2s-1, 

sendo os valores obtidos: 2,19 cm, 1,65 mg e 10,70 mg, respectivamente. Pode-se fazer 

inferência com o que ocorreu no trabalho de Souza et al (2007). Os resultados 

indicaram que o crescimento da espécie Lippia sidoids (alecrim - pimenta) é favorecido 

sob luz plena, embora tolere sombreamento parcial sem comprometimento da produção 

de fitomassa.  

O comprimento da parte aérea obtido foi superior (2,39 cm), na menor intensidade 

testada: 16,5 µmol m-2s-1 (Figuras 1 e 3). A capacidade em crescer rapidamente em 

altura quando expostas à menor intensidade de luz é um mecanismo importante de 

adaptação das espécies que procuram por uma taxa luminosa maior (Engel,1989).  

Quanto à produção de pigmentos fotossintéticos, os teores de clorofila a e b presentes na 

plântula, clorofila total e carotenóides foram maiores quando a espécie foi submetida à 

menores intensidades de luz. Ocorreu a produção máxima de clorofila a, 1,4012 mg. g 

PF-1, de clorofila b, 0,5457 mg. g PF-1, e consequentemente de clorofila total, 1,9470 

mg. g PF-1, e de carotenoides, 0,9267 mg. g PF-1, na intensidade de 36,6 µmol m-2s-1. 

(Tabela 1). Geralmente os teores de clorofila e de carotenoides tendem a aumentar com 

a redução da intensidade luminosa (Ferrraz & Silva, 2001). 

Além da concentração total destes pigmentos, a proporção entre eles e entre as clorofilas 

a e b muda em função da intensidade luminosa (Lexengel & Poggiani,1991).  Para Piper 

aduncum a razão clorofila b/a foi maior, 0,5773 mg. g PF-1 , na intensidade de 73 µmol 

m-2s-1 (Tabela 1). 

As diferentes intensidades de luz afetaram o crescimento e a produção de pigmentos 

fotossintéticos de Piper aduncum L. A espécie apresentou o máximo comprimento da 

parte aérea em menor intensidade de luz (16,5 µmol m-2s-1), e maiores comprimento da 

raiz, massa seca de folhas e raízes, quando cultivada sob altas intensidades de luz (73, 2 
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µmol m-2s-1). Assim, para o cultivo in vitro da espécie, são mais adequadas altas 

intensidades (73, 2 µmol m-2s-1). Já os teores de clorofila a, b, total e carotenóides foram 

maiores quando a espécie foi submetida a baixa intensidade de luz (36,6 µmol m-2s-1), 

indicando que P. aduncum apresenta uma grande plasticidade em relação a este fator 

ambiental.  
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Figura 1: Massa seca de folhas (MSF, mg) e comprimento da parte aérea (CPA, cm) 

em função da intensidade da luz. [Leaves dry weight (mg) and shoot length (cm) in 

function of light intensity]. Lavras, UFLA, 2014. 

 

MSR (mg) : y = 0,0284x - 0,1651

R² = 0,9158

CR (cm) : y  = 0,0138x + 1,1334

R² = 0,9488

0

0,3

0,6

0,9

1,2

1,5

1,8

2,1

2,4

0 10 20 30 40 50 60 70 80

MSR(mg) CR (cm)

 
Figura 2: Massa seca (MSR, mg) e comprimento da raiz (CR, cm) em função da 

intensidade da luz. [Dry weight (mg) and length (cm) of Root in function of light 

intensity]. Lavras, UFLA, 2014. 
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Tabela 1. Médias clorofila a, b, total, razão (b/a) e carotenóides (mg. g PF-1). [Averages 

chlorophyll a, b, total , ratio (b / a) and carotenoids (mg.g fresh weight)]. Lavras, UFLA, 

2014.1 

 1 Médias seguidas da mesma letra não diferem estatisticamente entre si, pelo teste de Scott-knott 

(p<0,05). [Means followed by the same letter are not statistically different by the Scott-Knott (p <0.05)]. 
 

 

 

Figura 3: Plântulas obtidas nas diferentes intensidades de luz (µmol m-2s-1). [Plantlets 

obtained at different light intensities (µmol m-2s-1)]. Lavras, UFLA, 2014. 

 

Intensidade de 
luz 

(µmol m-2s-1) 

Clorofila a 
(mg.g PF-1) 

Clorofila b 
(mg. g PF-1) 

Clorofila 
Total 

Razão 
Clorofila 

b/a 

Carotenóides 
(mg. g PF-1) 

16,5 1,0063  b 0,3186   b 1,3248 b 0,3218 b 0,5950 b 

36,6 1,4012  a 0,5457   a 1,9470 a 0,3948 b 0,9267 a 

47,6 0,2649  d 0,0506   c 0,3155 d 0,2022 b 0,6550 b 

73,2 0,6744  c 0,3786   b 1,0532 c 0,5773 a 0,4700 c 

CV (%) 16,89 20,05 13,40 38,56 11,36 


