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RESUMO 
A obtenção de novas cultivares de pimenteiras a partir de métodos convencionais é um processo 
demorado. Por meio da cultura de anteras pode-se obter linhagens homozigoticas rapidamente, 
oriundas de duplohaploides. A indução de calos é a primeira etapa deste processo, que pode ser 
influenciada por vários fatores. Assim, o objetivo deste trabalho foi testar diferentes metodologias 
na indução de calos em anteras de pimenteiras ornamentais (Capsicum annnuum L.). Anteras de 10 
genótipos de pimenteiras ornamentais, sendo dois genitores: UFPB 390 e UFPB 134 e oito 
genótipos F2, foram cultivadas em quatro meios de cultivo: M1 - MS + 4,65µM de cinetina + 5,73 
µM de ANA; M2 - MS +4,65 µM de cinetina + 4,52 µM de 2,4-D; M3 - C + 23,25 µM de cinetina + 
22,6 µM de 2,4-D e M4 - C + 21,48 µM de ANA + 4,44 µM BA, os dois últimos seguiram o 
protocolo estabelecido por Dumas de Valux et al., (1981) e após 12 dias foram transferidos para o 
meio R + 4,65µM de cinetina. Avaliou-se o número de calos embriogênicos formados após 60 dias. 
Os dados foram transformados por Arcsen (x) e submetidos à análise de variância (p≤0,01), quando 
detectado diferenças significativas as médias foram separadas pelo teste de Tukey a 5. Verificou-se 
interação meio x genótipos significativa pelo teste F (p≤0,01). O meio 3 (M3) apresentou as 
menores porcentagens de indução de calos embriogênicos, com média variando entre 0,5% 
(Genótipos 4, 5, 7, 8 e 10 – pertencentes a geração F2) à 8,2% (Genótipo 2 – parental UFPB 134). 
36% de calos foram formados no genótipo 7 quando cultivado no meio M4, mostrando-se o mais 
responsivo, evidenciando o efeito da interação entre os meios de cultura e os genótipos. 
Palavras-Chave: Capsicum annuum L., Calogênese, Genótipos, Meios Nutritivos. 
 
ABSTRACT 
In vitro induction of callus formation from anthers of ornamental pepper. 
Obtaining new pepper cultivars from conventional methods is a lengthy process. For anther culture 
medium can be obtained quickly homozygous inbred lines, derived from duplohaploides. The callus 
induction is the first step of this process, which can be influenced by several factors. The objective 
of this study was to test different methods for induction of callus in anther ornamental pepper 
(Capsicum annnuum L.). Anthers of 10 genotypes of ornamental peppers, two parents: UFPB 390 
and UFPB 134 and eight F2 genotypes were grown in four culture media: M1 - MS + kinetin + 4.65 
mM 5.73 mM NAA, M2 - MS +4.65 mM kinetin + 4.52 mM of 2,4-D; M3 - C + 23.25 + 22.6 mM 
kinetin mM of 2,4-D and M4 - C + 21.48 mM of ANA BA + 4.44 mM, the last two following the 
protocol established by Valux Dumas et al. (1981) and after 12 days the medium was transferred to 
4.65 mM of R + kinetin. We evaluated the number of callus formed after 60 days. The data were 
processed by Aresin (x) and subjected to analysis of variance (p ≤ 0.01) when detected significant 
differences, the means were separated by Tukey test at 5. There was significant genotype x 
environment interaction for the F test (p ≤ 0.01). The medium 3 (M3) had the lowest percentages of 
embryogenic callus induction, with an average ranging from 0.5% (genotypes 4, 5, 7, 8 and 10 - 
belong to F2) to 8.2% (genotype 2 - parental UFPB 134). 36% of callus was formed in seven 
genotypes when grown in M4 medium, being the most responsive, showing the effect of interaction 
between the media and genotypes 
Keywords: Capsicum annuum L., Callus formation, Genotypes, Nutritious media.  
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A pimenteira (Capsicum annuum L.), é amplamente cultivada em regiões temperadas e tropicais de 

todo o mundo, devido principalmente ao valor agregado ao fruto (alto teor de matéria seca, vitamina 

C, vitamina E e do complexo B, minerais, óleos essenciais, carotenóides, capsaicinóides e fibras) e 

suas várias formas de utilização na culinária, indústria e ornamentação (Rufino & Penteado, 2006; 

Bontempo, 2007; Lutz & Freitas, 2008; Rêgo et al., 2011). 

O melhoramento genético convencional em pimenteiras, geralmente é realizado a longo prazo. Hoje 

em dia, os programas de melhoramento de espécies do gênero Capsicum vêm introduzindo o uso da 

biotecnologia para reduzir o tempo necessário à obtenção de variedades mais produtivas, resistentes 

a doenças, pragas, transporte e outras características exigidas pelo mercado consumidor que 

norteiam estes programas. Ganha–se destaque o uso da biotecnologia como uma alternativa 

importante para obtenção de linhagens homozigóticas e por conseguinte, o desenvolvimento de 

novas cultivares (Santos & Zanettini, 2002; Irikova et al., 2011a). 

Atualmente, a cultura de anteras, por meio do processo de androgênese, tem sido a técnica mais 

utilizada para a obtenção de haplóides. Ela permite a regeneração da planta haplóide a partir de 

calos embriogênicos, apresentando como vantagem a capacidade de produzir um grande número de 

embriões num espaço limitado (Torres, 1999; Silva, 2007). 

Estudos indicam que a aplicação de fatores externos torna o micrósporo competente para a 

androgênese (Reynolds, 1997). A composição do meio de cultura e dos reguladores vegetais 

presentes no mesmo é um dos fatores primordiais que determinam a regeneração de embriões 

haplóides (Moraes-Fernandes, 1990). Vale ressaltar que esta resposta aos fatores externos também é 

bastante dependente do genótipo da planta doadora (Luz et al., 1996). 

Assim, o objetivo deste trabalho foi testar diferentes metodologias na indução de calos a partir de 

anteras de pimenteiras ornamentais (Capsicum annnuum L), como primeira etapa para obtenção de 

plantas haplóides. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi conduzido no Laboratório de Biotecnologia Vegetal do Centro de Ciências 

Agrárias na Universidade Federal da Paraíba, Areia – PB. Para indução de calos embriogênicos, 

utilizou-se anteras de pimenteiras ornamentais (Capsicum annuum L.) de dois parentais, a saber, 

UFPB 390 (G1) e UFPB 134 (G2) e mais oito genótipos da geração F2, pertencentes ao Banco de 

Germoplasma de Hortaliças do CCA/UFPB. As anteras continham, em sua maioria, micrósporos no 

estádio uninucleado, em que utilizou-se 200 anteras de cada genótipo. No laboratório, em câmara de 

fluxo laminar, desinfestou-se os botões florais. Estes foram imersos em 100 mL solução de 

hipoclorito de sódio (2% de cloro ativo) adicionando-se 3 gotas de Tween 20, permanecendo 
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imergidos por 10 min. Posteriormente, as anteras foram lavadas três vezes em água destilada, 

deionizada e autoclavada (DDA). Após a desinfestação, sob microscópio estereoscópico modelo 

Quimis-Motic SMZ 168 com um aumento de 10x, as anteras foram retiradas cuidadosamente dos 

botões florais com o auxilio de pinças previamente autoclavadas. As anteras foram inoculadas em 

placas de Petri contendo 20 ml dos meios de indução de embriões apresentados na Tabela 1. Os 

meios M1 e M2 foram acrescidos de 30 g L-1 de sacarose e 8 g L-1 de ágar, as placas foram 

mantidas em sala de crescimento sob luz florescente, intensidade luminosa de 90 µmol m-2 s-1, com 

fotoperíodo de 16h a temperatura de 26 ± 2ºC por 60 dias. Os meios M3 e M4 também foram 

acrescidos de 30 g L-1 de sacarose e 8 g L-1 de ágar, porém, inicialmente as placas foram 

acondicionadas em B.O.D. com temperatura controlada de 35°C ± 2°C por 8 dias no escuro. Após 

esse período a temperatura foi alterada para 25°C ± 2°C com fotoperíodo de 12h sob intensidade 

luminosa de 90 µmol m-2 s-1 por mais 4 dias. Posteriormente, transferiu-se as anteras para o meio de 

regeneração R (Dumas de Valux et al., 1981) suplementado com cinetina ( 4,65 µM), as placas 

foram acondicionadas em sala de crescimento a 25°C ± 2°C com fotoperíodo de 12h, ficando nesta 

condição por 60 dias. Após 60 dias todas as placas foram avaliadas em que se contabilizou o 

número de calos embriogênicos. O experimento foi realizado em delineamento inteiramente 

casualizado em esquema fatorial 10 x 4 (genótipos x meios), em que considera-se os parentais e oito 

genótipos F2, com 5 repetições. Cada repetição foi constituída por 1 placa de Petri com 10 anteras. 

Os dados foram transformados por Arcsen (x) e submetidos à análise de variância (p≤0,01), quando 

detectado diferenças significativas os mesmos foram submetidos ao teste de Tukey (p≤0,01). Todas 

as análises foram realizadas utilizando-se o programa computacional Genes (Cruz, 2006). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Verificou-se interação meio x genótipos significativa pelo teste F (p≤0,01) para o número de calos 

embriogênicos induzidos, indicando o efeito adicional devido à ação conjunta dos dois fatores 

(Tabela 2). Os genótipos 6, 7, 8, 9 e 10, todos correspondentes a geração F2, foram influenciados 

significativamente pelos meios de cultura. Para o desdobramento dos genótipos nos meios, não 

houve diferença significativa apenas para os genótipos cultivados no meio 3 (M3). O meio 3 (M3) 

apresentou as menores porcentagens de indução de calos embriogênicos, com média variando entre 

0,5% (Genótipos 4, 5, 7, 8 e 10) à 8,2% (Genótipo 2 – parental UFPB 134) (Tabela 3). Houve 

variações consideráveis na indução de calos em cada meio analisado, evidenciando o efeito dos 

genótipos. O genótipo é o fator mais importante e, frequentemente limitante na resposta de 

pimenteiras do gênero Capsicum à androgênese, fator este que já foi estudado por diversos autores 
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(Comlekcioglu et al., 2001; Wang & Zhang, 2001; Rodeva et al., 2004; Koleva-Gudeva et al., 

2007; Liu et al., 2007; Irikova et al., 2011b). 

No meio M1 os genótipos 8 e 9, também da geração F2, (Figura 1C-F) apresentaram as maiores 

médias para indução de calos, 20% e 22%, respectivamente. O genótipo menos responsivo foi G4 

(geração F2), que obteve apenas 0,5% de anteras regeneradas em calos, esta tendência de baixa 

calogênese também foi observada nos outros meios de cultivo estudados, em que o maior valor de 

indução observado para este genótipo foi encontrado no meio M4 com 6,3% de calos 

embriogênicos, sendo o genótipo menos responsivo dentre todos os estudados. Os genótipos 6 e 7 

(geração F2) (Figura 1A-B) se desenvolveram muito bem quando cultivados no meio M4, obtendo 

as maiores médias dentre todos os tratamentos: 24% e 36% de calos induzidos, respectivamente. 

Apenas os genótipos 8 e 10 obtiveram desempenho inferiores no meio M4, ambos com apenas 0,5% 

de calos embriogênicos. O parental 2 (G2) obteve maior expressão no meio 2, com 20% de calos 

embriogênicos induzidos, embora não tenha sido observada diferença significativa dos meios dentro 

do genótipo 2, o parental 1 (G1) também induziu números considerável de calos quando cultivado 

no meio M2. O efeito do meio 2 foi inexpressivo apenas no genótipo 4. Rodeva et al., (2004) 

estudando a resposta de diferentes genótipos e híbridos F1 de C. annnuum cultivados segundo 

protocolo estabelecido por Dumas de Valux et al., (1981) verificaram ampla variabilidade na 

formação de calos, observando genótipos que não apresentaram nenhuma formação de calo (F1: 

1647 х 1962) à aqueles que induziram até 16,55% de calos (Genótipo 146). Estes resultados 

evidenciam a influência dos meios e dos genótipos na indução de calos embriogênicos, e 

principalmente da interação entre os dois fatores, a exemplo dos resultados encontrados neste 

experimento. Desta forma, existiu grande variabilidade para resultados de indução de calos e 

embriões entre os tratamentos estudados.  
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Tabela 1. Tratamentos utilizados para indução de embriões somáticos em anteras de pimenteiras 

ornamentais (Capsicum annuum L.). (Treatments used to induce somatic embryogenesis 
in anthers of ornamental pepper (Capsicum annuum L.). Areia, CCA/UFPB, 2012.  

 
 
 
Tabela 2. Resumo da análise de variância para o número de calos embriogênicos induzidos em 

anteras de pimenteiras ornamentais (Capsicum annuum L.). (Summary of variance 
analysis for the number of induced somatic embryogenesis in anthers of ornamental 
pepper (Capsicum annuum L.).Areia, CCA/UFPB, 2012 

 
F.V Quadrado Médio 

Meios (M) 1444,82 ** 
Genótipos (G) 405,06 ** 

Meios x Genótipos 193,84 ** 
Meio / G1 (P1) 194,15 ns 
Meio / G2 (P2) 132,75 ns 
Meio / G3 (F2) 89,4 ns 
Meio / G4 (F2) 42,05 ns 
Meio / G5 (F2) 67,24 ns 
Meio / G6 (F2) 417,48 ** 
Meio / G7 (F2) 1093,3 ** 
Meio / G8 (F2) 487,3 ** 
Meio / G9 (F2) 326,15 ** 

Meio / G10 (F2) 1033,9 ** 
Genótipo / M1 204,58 ** 
Genótipo / M2 172,65 ** 
Genótipo / M3 31,96 ns 
Genótipo / M4 577,40 ** 

CV (%) 90,98 
 
* Significativo, em nível de 1% de probabilidade pelo teste F (Significativo, em nível de 1% de 
probabilidade pelo teste F). 
*NCE – Número de calos embriogênicos (Number of somatic embryogenesis)

Tratamento Meio de cultura Referência 

M1 
MS + 4,65µM de cinetina + 5,73 µM  

de ANA 
Wang et al., (1973) 

M2 
MS +4,65 µM  de cinetina + 4,52 

µM  de 2,4-D 
Wang et al., (1973) 

M3 

C + 23,25  µM  de cinetina +  22,6  
µM  de 2,4-D 

____________________________________ 
R + 4,65µM  de cinetina 

Dumas de Valux et al., (1981) 

M4 

C + 21,48 µM  de ANA + 4,44 µM  

BA 
____________________________________ 

R + 4,65µM  de cinetina 

Dumas de Valux et al., (1981) 
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Tabela 3. Porcentagem (%) de calos embriogênicos induzidos em anteras de pimenteiras ornamentais (Capsicum annuum L.) aos 60 dias de cultivo. 
Percent (%) of somatic embryogenesis induced in anthers of pepper plants (Capsicum annuum L.) at 60 days of cultivation. Areia, CCA/UFPB, 2012 

*G1 – genitor UFPB 390; G2 – genitor UFPB 134; G3 – F2 18; G4 - F2 20; G5 - F2 26; G6 - F2 32; G7 - F2 28; G8 - F2 19; G9 - F2 1 e G10 - F2 5. 
* Médias seguidas pelas mesmas letras maiúsculas na horizontal não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey p≤0,01(Médias seguidas pelas mesmas letras maiúsculas na 
horizontal não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey p≤0,01) 
* Médias seguidas pelas mesmas letras minúsculas na vertical não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey p≤0,01 (Means followed by same lowercase upright not 
statistically different by Tukey test p ≤ 0.01) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Calos embriogênicos induzidos a partir de cultura de anteras de Capsicum annnuum L. A – Genótipo 6 (M4); B – Genótipo 7 (M4); C/D – 

Genótipo 8 (M1); E/F – Genótipo 9 (M1). Barra = 2mm. Callus induced from anther culture of Capsicum annnuum L. A - Genotype 6 (M4), 
B - Genotype 7 (M4), C / D - Genotype 8 (M1), E / F - Genotype 9 (M1). Bar = 2 mm. Areia, CCA/UFPB, 2012 

 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 
M1 12.2 ABa 12.1 ABa 12.1 ABa 0.5 Ba 6.3 ABa 16.1 ABab 12.3 ABbc 20.0 Aa 22.0 Aa 18.0 ABa 

M2 14.1 ABa 20.0 Aa 10.3 ABa 0.5 Ba 8.3 ABa 18.1 ABa 18.0 ABb 14.2 ABab 14.1 ABab 8.2 ABab 

M3 0.5 Aa 8.2 Aa 4.3 Aa 0.5 Aa 0.5 Aa 2.4 Ab 0.5 Ac 0.5 Ab 2.4 Ab 0.5 Ab 

M4 12.2 BCa 10.3 BCa 14.1 BCa 6.3 BCa 8.2 BCa 24.0 ABa 36.0 Aa 0.5 Cb 14.1BCab 0.5 Cb 


