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As pimentas e pimentões pertencem a família Solanaceae, e mesmo com a crescente produção 

dessa hortaliça, existem vários problemas fitossanitários, que vem provocando grandes perdas a 

cultura, estando entre elas a antracnose. O objeto desse trabalho foi avaliar a diversidade 

genética entre genótipos de Capsicum com base em componentes de resistência ao 

Colletotrichum gloeosporioides. Foram avaliados 88 acessos de Capsicum spp. pertencentes ao 

Banco Ativo de Germoplasma da UNEMAT quanto à reação ao fungo Colletotrichum 

gloeosporioides. O delineamento experimental utilizado foi o de blocos inteiramente casualisado 

com três repetições, quatro frutos imaturos e quatro frutos maduros por repetição. Tanto frutos 

maduros como imaturos foram colhidos de cada parcela, levados ao laboratório, desinfestados 

com álcool 70%, hipoclorito de sódio (0,5%), e lavados em água destilada esterilizada, por um 

minuto em cada etapa. Posteriormente, foram acondicionados em bandejas de isopor coberto 

com saco plástico transparente, e no interior de cada bandeja foi colocado folhas de papel filtro 

umedecida para compor a câmara úmida. As bandejas ficaram em ambiente com temperatura 

controlada a 24ºC ± 2 e diariamente foi feita a avaliação de todos os frutos com base na 

mensuração do diâmetro e do comprimento da lesão de cada fruto, com um intervalo de 24 horas 

para cada avaliação, em um período de 11 dias. Os dados da avaliação foram submetidos a uma 

análise multivariada utilizando a Distância Generalizada de Mahalanobis e o método de 

agrupamento UPGMA. Os genótipos foram distribuídos em grupos pelo método de agrupamento 

hierárquico UPGMA com base na similaridade genética encontrada entre os genótipos, de acordo 

com os componentes de resistência avaliados, o que resultou em um dendrograma com corte 

significativo a 70%, gerando quatro grupos distintos geneticamente, com similaridade dentro e 

dissimilaridade entre os grupos. O primeiro grupo foi formado apenas pelo genótipo UNEMAT 

81 da espécie Capsicum annuum, mostrando-se divergente em relação aos demais tratamentos. O 

segundo grupo formado foi subdivido em dois grupos a 10%, estando em um subgrupo o 

genótipo UNEMAT 63 identificado como Capsicum chinense, e no outro subgrupo o genótipo 

UNEMAT 134 baccatum var. pendulum. O terceiro grupo foi duas vezes subdividido a 55% e a 

32% respectivamente estando nele os genótipos UNEMAT 66 da espécie C. baccatum var. 

baccatum, UNEMAT 151 da espécie C. baccatum var. pendulum, e UNEMAT 56 da espécie C. 

chinense. O primeiro grupo foi formado pelos demais 82 genótipos analisados, não havendo 

diversidade genética entre eles com base nos componentes de resistência ao C. gloeosporioides. 

Conclui-se que existe diversidade genética no banco ativo de germoplasma de Capsicum da 

UNEMAT com base nos componentes de resistência ao fungo Colletotrichum gloeosporioides.  
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