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RESUMO 

O objetivo do trabalho constituiu-se em estudar a diversidade morfoagronômica e 

molecular de 23 acessos de Capsicum baccatum do banco de germoplasma da 

Universidade Estadual de Londrina. Foram analisadas características 

agronômicas, bioquímicas e moleculares dos acessos. Observaram-se valores 

significativos (p<0.05) para as características avaliadas, indicando variabilidade 

genética. Encontrou-se relação positiva e alta entre as características analisadas 

e também correlações negativas.   

PALAVRAS-CHAVE: Pimentas, diversidade morfológica, marcadores 

moleculares.  

ABSTRACT 

The objective of this work was to study the morphoagronomic and molecular 

diversity of 23 accessions of Capsicum baccatum from the germplasm bank of the 

State University of Londrina. Were realized characteristics agronomic, biochemical 

and molecular of the accessions. Significant values were observed (p<0.05) for the 

characteristics evaluated, indicating genetic variability. Found a positive and high 

relation between the characteristics analyzed and negative correlations. 
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INTRODUÇÃO 

As pimentas e pimentões pertencem ao gênero Capsicum e a família das 

Solanáceas (MOREIRA et al., 2006). Este gênero compreende cerca de 35 

espécies, das quais 5 espécies são domesticadas e cultivadas com fins 

comerciais (CARRIZO et al., 2013).  

Os frutos de Capsicum são ricos em nutrientes, podendo destacar as 



vitaminas A, C e E, sendo importante fonte de carotenoides, ácido fólico e 

também possuem grande quantidade de flavonoides (LIMA et al., 2012; 

WAHYUNI et al., 2013).  

Dentre as pimentas, a espécie Capsicum baccatum é uma das mais 

conhecidas, tendo como principais representantes da espécie C. baccatum as 

pimentas conhecidas como “Cumari” (C. baccatum var. baccatum), “Cambuci” e 

“Dedo-de-moça” (C. baccatum var. pendulum), são amplamente cultivadas no 

Brasil, possuindo uma grande importância econômica (DJIAN-CAPRALINO et al, 

2007).  

O uso de recursos genéticos constitui-se em uma parte essencial no 

melhoramento de plantas e também na manutenção da biodiversidade 

(GOEDERT, 2007). Bancos de germoplasma são excelentes ferramentas de 

recursos genéticos, pois permitem a preservação de diversidade genética 

(BURLE & OLIVEIRA, 2010). De acordo com Rodriguez et al. (1999), a 

caracterização de germoplasma é importante para a conservação e utilização dos 

recursos genéticos vegetais, podendo ser caracterizados de acordo com 

descritores morfoagronômicos e também por marcadores moleculares 

(GONÇALVES et al., 2008). 

Descritores morfoagronômicos são caracterizados por observações e 

mensurações de várias características fenotípicas, podendo ser variáveis 

qualitativas ou também variáveis quantitativas. Estes descritores são específicos 

para as espécies a serem trabalhadas, são também altamente herdáveis e pouco 

influenciados pelo meio ambiente (BURLE & OLIVEIRA, 2010).  

Existem várias classes de marcadores moleculares. Dentre os principais 

marcadores estão as isoenzimas, RAPD, RFLP, SSR ou microssatélites, VNTRS 

ou minissatélites e AFLP (FERREIRA & GRATTAPAGLIA, 1995; AZOFEIFA-

DELGADO, 2006). 

A análise de AFLP (Amplified Fragment Length Polymorphism ou 

Polimorfismo de Comprimento de Fragmentos Amplificados), consiste em quatro 

etapas: Clivagem do DNA total do indivíduo com duas enzimas de restrição; 

ligação de adaptadores específicos aos terminais de fragmentos gerados no 

processo de clivagem; amplificação dos fragmentos via PCR; visualização dos 



fragmentos gerados em gel de alta resolução (FERREIRA & GRATTAPAGLIA, 

1995; AZOFEIFA-DELGADO, 2006). 

 

OBJETIVO 

O objetivo deste trabalho constituiu-se em estudar a diversidade 

morfoagronômica e molecular de 23 acessos de Capsicum baccatum 

provenientes do banco de germoplasma da Universidade Estadual de Londrina 

(UEL).  

 

MÉTODOS  

Avaliaram-se 23 acessos de Capsicum baccatum L. pertencentes ao 

Banco de Germoplasma da Universidade Estadual de Londrina (UEL).  

 A caracterização agronômica dos acessos utilizou quatro descritores 

estabelecidos pelo International Plant Genetic Resources Institute (IPGRI, 1995). 

Foram avaliados os descritores: comprimento do fruto (FL), diâmetro do fruto 

(FD), espessura do pericarpo (PT) e massa do fruto (FM). 

A caracterização bioquímica consistiu em avaliar as características de 

teores de compostos fenólicos totais (PT), flavonoides (FLA), vitamina C (VC) e 

atividade antioxidante (FRAP), (ABTS) e (DPPH).  

Para a caracterização molecular foram coletadas amostras foliares de 

cada acesso e realizada a extração de DNA total em bulk, como o proposto pelo 

protocolo CTAB. A integridade do DNA foi verificada por eletroforese em gel de 

agarose a 1% e sua concentração foi estimada utilizando o quantificador 

NanoDrop® (Thermo Fisher Scientific). Foi realizada técnica de AFLP seguindo o 

protocolo proposto por Vos et al. (1995), com modificações. 

Aproximadamente 0.7 ug do DNA foi duplamente digerido com MseI e 

EcoRI e ligado aos adaptadores EcoRI (0.5 µM) e MseI (5 µM). O programa 

estabelecido para a etapa de digestão-ligação foi: 37°C por 4 h, 22°C por 1 h e 

70°C por 10 min. O padrão da digestão/ligação foi visualizado em gel de agarose 

a 1%. Posteriormente, o produto amplificado foi diluído na proporção de 1:4 com 

água ultrapura. Realizou-se uma triagem inicial com 12 combinações de primers 

seletivo, de modo a realizar a amplificação seletiva. Inicialmente, utilizaram-se 



cinco amostras de cinco acessos e os produtos de amplificação foram separados 

em gel de poliacrilamida a 7%, corados com nitrato de prata e visualizados sob 

luz branca. As seis combinações mais polimórficas foram escolhidas para a 

amplificação seletiva. As reações seletivas foram feitas em um volume de 10 μL, 

constituindo-se por: 3.5 μL de master mix para PCR (GoTaq® Green Master Mix, 

Promega), 0,54 μL de cada primer MseI (5 μM) e EcoRI (1μM), 2.5 μL da reação 

de amplificação diluída e 2.92 μL de água ultrapura. 

Para a resolução dos fragmentos realizou-se eletroforese capilar 

utilizando o analisador automático de DNA modelo 3500xL (Applied Biosystems). 

Os resultados da eletroforese dos fragmentos foram combinados em uma matriz 

binária pelo software GeneMapper® v.4.1 (Applied Biosystems). 

Os dados quantitativos foram submetidos à análise de variância individual 

(ANOVA) e, quando significativos pelo teste F, ambos em nível de 5% de 

probabilidade. A correlação fenotípica foi realizada utilizando o software R (www.r-

project.org). 

A análise de estrutura populacional foi realizada por meio do software 

Structure de acordo com o método descrito por Evano et al. (2005), e a 

determinação do número k foi realizada utilizando-se o Structure Harvester. 

 

RESULTADOS  

Foram observados valores significativos (p<0.05) para as características 

avaliadas, indicando presença de variabilidade genética entre os acessos 

analisados. Com exceção da característica DPPH (43.70%), os coeficientes de 

variação (CV) foram considerados baixos ou moderados, variando entre 6.96% 

(FLA) e 16.50% (PT). 

Foi encontrada relação linear positiva e alta entre as características FL x 

FM (r = 0.71), e moderada entre FD x FM (r = 0.46), FD x PT (r = 0.43), DPPH x 

VC (r =0.43), TP x ABTS (r = 0.35) e FRAP x ABTS (r = 0.31). Entretanto pode-se 

observar correlação negativa entre as características FD x FRAP (r = -60). 

Observou-se um número ótimo de k = 3, indicando a formação de três 

grupos entre os acessos, de acordo com os métodos de Evano et al., (2005). 

 

 



CONCLUSÃO 

Com base no estudo realizado foi possível observar a variabilidade 

morfológica dos acessos analisados, a correlação entre suas características e 

também a sua diversidade genética na formação de três grupos, onde foi possível 

notar a distância entre os acessos. 
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