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As pimentas do genero Capsicum sac multo cultivadas no Brasil, e tem usos variados, como hortali<,;a,
condimento, planta medicinal e ornamental. 0 objetivo do presente trabalho foi estimar a distancia genetica

entre variedades locais de Capsicum baccatum. Foram avaliados 18 acessos de variedades locais de pimentas
da especie Capsicum baccatum que fazem parte do acervo do Banco Ativo de Germoplasma de Capsicum da

Embrapa Clima Temperado. Dez frutos maduros de 30 plantas de cada acesso foram submetidos a
caracteriza<,;ao morfologica. A matriz de dissimilaridade construfda com base nas variaveis qualitativas, por

meio do metoda de liga<,;ao media entre grupos, reuniu os acessos em sete grupos. De acordo com os
resultados existe ampla distancia genetica entre as variedades locais de Capsicum baccatum cadastradas

como acessos do Banco Ativo de Germoplasma de Capsicum da Embrapa Clima Temperado.



ESTIMATIV ADA DISTANCIA GENETICA ENTRE VARIEDADES LOCAlS DE Capsicum
baccatllm

Resumo: As pimentas do genero Capsicum sao muito cultivadas no Brasil, e tern usos variados,

como hortaliya, condimento, planta medicinal e ornamental. 0 objetivo do presente trabalho foi

estimar a distancia genetica entre variedades locais de Capsicum baccatum. Foram avaliados 18

acessos de variedades locais de pimentas da especie Capsicum baccatum que fazem parte do acervo do

Banco Ativo de Germoplasma de Capsicum da Embrapa Clima Temperado. Dez frutos maduros de 30

plantas de cada aces so foram submetidos a caracterizayao morfol6gica. A matriz de dissimilaridade

construida com base nas variaveis qualitativas, por meio do metodo de ligayao media entre grupos,

reuniu os acessos em sete grupos. De acordo com os resultados existe ampla distancia genetica entre as

variedades locais de Capsicum baccatum cadastradas como acessos do Banco Ativo de Germoplasma

de Capsicum da Embrapa Clima Temperado.

IDtrodu~io

Cinco especies de pimentas do genero Capsicum foram domesticadas nas Americas: Capsicum

annuum, C.baccatum, Cjrutescens, C.pubescens e C.pubescens. A diversidade encontrada nas

especies domesticadas de Capsicum e ampla, com grande variedade de formatos, tamanhos, cores e

sabores de fruto, e tambem com diferentes niveis de pungencia e decomposiyao nutricional

(REIFSCHNEIDER, 2000). Tern usos variados, como hortaliyas, condimentos, plantas medicinais e

ornamentais.

Variedades locais de Capsicum baccatum 88:0 bastante cultivadas na Regiao SuI do Brasil, sendo

os tipos mais comuns a pimenta dedo-de-moya, ou pimenta-vermelha, e pimenta cambuci, ou pimenta

chapeu-de-padre (NEITZKE, 2012).

o presente trabalho teve por objetivo estimar a distancia genetica entre as variedades locais de

Capsicum baccatum com dados de caracterizayao morfol6gica.

Material e Metodos

Para a realizayao deste trabalho foram utilizados 18 acessos de variedades locais de pimentas

da especie Capsicum baccatum que fazem parte do acervo do Banco Ativo de Germoplasma de



Capsicum da Embrapa Clima Temperado. Este banco conserva 324 acessos, a grande maioria de

variedades locais que foram coletadas em propriedades rurais e em feiras de vanos locais do Brasil. Os

acessos avaliados no experimento foram P8, PI4, P25, P27, P49, P50, P59, P6I, P79, P87, P92, PI08,

PII7, PI20, PI79, PI97 e P213.

A semeadura foi realizada em julho de 2011 em bandejas de poliestireno de 72 celulas

preenchidas com substrato comercial. Em outubro do mesmo ano, quando as mudas apresentaram de

cinco a sete folhas verdadeiras, foram transplantadas para 0 campo experimental da Embrapa Clima

Temperado, no espayamento de 0,6 x 1,2m. Os canteiros foram cobertos com plastico tipo mulching

preto. As plantas foram irrigadas, sempre que necessario, por sistema de gotejamento. 0 solo teve a

correyao do pH efetuada e foi adubado conforme a recomendayao tecnica para 0 pimentao (c.

annuum) (SOCIEDADE BRASILEIRA DE CIENCIA DO SOLO, 2004), pois nao existe

recomendayao para C. baccatum.

Foram avaliados 30 plantas de cada acesso, sendo colhidos dez fiutos maduros por planta para

a caracterizayao. Foram empregados oito descritores, estabelecido pelo IPGRI (1995), para a

caracterizayao morfol6gica. Os descritores morfol6gicos e seus respectivos estados de descritores,

utilizados para caracterizayao dos acessos de pimenta do Banco Ativo de Germoplasma de Capsicum

da Embrapa Clima Temperado estao listados a seguir:

01) formato do fruto: (1) alongado; (2) arredondado; (3) triangular; (4) carnpanulado; (5) retangular.

02) superficie do fruto: (1) liso; (2) semi-rugoso; (3) rugoso; (4) liso com estrias; (5) semi-rugoso

com estrias.

03) cor do fruto imaturo: (1) branco; (2) amarelo; (3) verde; (4) laranja; (5) violeta; (6) violeta

escuro; (7) amarelo esverdeado; (8) verde arnarelado; (9) branco amarelado; (10) rnarrorn. Quando 0

fiuto apresenta rnais de urna cor irnaturo e considerada a cor do prirneiro estadio.

04) cor do fruto maduro: (1) branco; (2) arnarelo limao; (3) amarelo laranja palido; (4) amarelo

laranja; (5) laranja palido; (6) laranja; (7) vermelho claro; (8) vermelho; (9) verrnelho escuro; (10)

violeta; (11) rnarrorn; (12) preto; (13) amarelo; (14) amarelo palido.

05) pungencia: (1) doce; (2) picante baixo; (3) picante rnooio; (4) picante alto.

06) aroma do fruto: (1) baixo; (2) rnooio; (3) alto.

07) persistencia entre fruto e pedicelo: (3) pouco persistente; (5) intermediano; (7) persistente.

08) numero de 16culos: (1) urn; (2) dois; (3) tres; (4) quatro; (5) cinco.



Com base nos dados obtidos foi feita uma estatistica descritiva, obtendo-se a moda, 0 desvio

padrao e 0 coeficiente de varia~o para cada variavel analisada. Com base na moda de cada acesso, foi

realizada a analise de divergencia genetica pelo procedimento para dados multicateg6ricos do

programa computacional GENES (CRUZ, 2006). Para a analise foi gerada uma matriz de

dissimilaridade com base no complemento do coeficiente de coincidencia simples. A matriz de

dissimilaridade foi empregada na forma~ao do dendrograma pelo metodo de liga~ao media entre

grupos (UPGMA) com uso do programa computacional NTSYS pc 2.1 (ROHLF, 2000). A estimativa

do ajuste de correla~ao do coeficiente cofenetico entre a matriz de dissimilaridade e 0 dendrograma foi

realizada no mesmo programa.

Resultados e Discussio
A matriz de dissimilaridade construida com base nas variaveis qualitativas, por meio do metodo de

liga~ao media entre grupos, reuniu os acessos em sete grupos. No primeiro grupo ficaram reunidos os

acessos P8, P14 e P27~ no segundo grupo ficaram os acessos P25, P49, P59 e P71~ no terceiro grupo

ficaram os acessos P50, P87 e P108~no quarto grupo ficaram os acessos P71, P120 e P197; no quinto

grupo ficaram os acessos P79 e P92~no sexto grupo ficaram os acessos PH7 e P179. No ultimo grupo

ficou isolado 0 acesso P213.

o primeiro grupo reuniu tres acessos com mesmo valor para 0 descritor de superficie do fruto

(superficie semi-rugosa), sendo que 0 acesso P8 apresenta formato alongado e pungencia alta, os

acessos P14 e P27 sao pimentas com formato campanulada e sem pungencia, 0 que concorda com 0

agrupamento apresentado por NEITZKE (2012). 0 segundo grupo reuniu quatro acessos com

persistencia intermediaria entre fruto e pedimculo. No terceiro grupo os tres acessos apresentaram cor

do fruto imaturo verde e formato do fruto alongado. 0 quarto grupo apresentou tres acessos tendo

como caracteristicas comuns superficie do fruto semi-rugoso e persistencia intermediaria entre fruto e

pedimculo. No quinto grupo os dois acessos apresentaram pungencia picante alto, aroma medio e

formato do fruto alongado. Os dois acessos do sexto grupo apresentou aroma baixo e tres numeros de

16culos.0 setimo grupo apresentou urn ilnico acesso com fruto imaturo amarelo esverdeado.

Conclusoes

Existe ampla distancia genetica entre as variedades locais de Capsicum baccatum cadastradas

como acessos do Banco Ativo de Germoplasma de Capsicum da Embrapa Clima Temperado.
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