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O mosaico amarelo do pimentão, causado pelo Pepper Yellow Mosaic Virus (PepYMV), é uma 

das principais doenças virais que atinge as espécies do gênero Capsicum, ocasionando grandes 

prejuízos aos produtores. Entre as medidas de controle da doença estão a eliminação de insetos 

vetores, o uso de mudas sadias e o plantio de cultivares resistentes, sendo essa última a forma 

mais eficiente de controle. O objetivo deste trabalho foi identificar acessos resistentes ao 

PepYMV no banco de germoplasma de Capsicum L. da UENF. Trinta e sete acessos de 

Capsicum spp. foram avaliados e a cultivar resistente ao PepYMV ‘Criollo de Morellos’ foi 

utilizada como testemunha. Como fonte de inóculo foram utilizadas folhas maceradas de 

Nicotiana debneyi infectadas com o isolado 3 de PepYMV. A inoculação foi realizada via 

extrato vegetal tamponado em fosfato de potássio 0,05M, pH 7,2, contendo sulfato de sódio a 

0,01% e utilizando carborundum (600 mesh) como abrasivo. As plantas foram inoculadas no 

estádio de três a quatro folhas definitivas e reinoculadas 48 h após a primeira inoculação, para 

evitar a incidência de escapes. Foram inoculadas as folhas mais jovens completamente 

expandidas. A avaliação foi realizada a cada dois dias, a partir do 15º dia após a primeira 

inoculação, utilizando-se uma escala de notas na qual: nota 1 – plantas com ausência visual de 

sintomas; nota 2 – plantas com sintomas leves (cerca 25% da área foliar com pequenas 

pontuações de mosaico); nota 3 – sintomas medianos (50% da área foliar com mosaico); nota 4 – 

sintomas intensos (75% da área foliar com mosaico), e nota 5 – sintomas severos, com 100% da 

área foliar com mosaico generalizado, bolhosidade, distorção e redução da área foliar. As notas 

atribuídas às plantas inoculadas foram utilizadas para o cálculo da área abaixo da curva de 

progresso da doença (AACPD). Não foi observada distribuição normal de dados para AACPD, 

conforme teste de Shapiro-Wilk, e a análise desta variável foi feita por meio do teste não 

paramétrico Kruskal-Wallis, utilizando-se o programa R. Dezessete acessos foram identificados 

como resistentes, sendo que nove obtiveram valores de AACPD semelhantes à ‘Criollo de 

Morellos’, e portanto, considerados altamente resistentes ao PepYMV. Quatro acessos resistentes 

são da espécie C. chinense (UENF 1703, UENF 1706, UENF 1751 e UENF 1770) e cinco de C. 

baccatum var. pendulum (UENF 1616, UENF 1624, UENF 1714, UENF 1733 e UENF 1737) 

possibilitando a inclusão desses em futuros programas de melhoramento que visem a obtenção 

de cultivares de pimenta resistentes ao PepYMV. 

 

Palavras-chave: resistência a doenças; avaliação de germoplasma; Kruskal-Wallis test; pimenta 

 

Apoio Financeiro: FAPERJ; CAPES; CNPq 

 


