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Cada espécie tem um número característico de pares de base em seu núcleo, conhecido como 

tamanho do genoma ou conteúdo de DNA nuclear. Esse conteúdo pode ser estimado através da 

citometria de fluxo que se baseia no uso de fluorocromos e na análise da intensidade da 

fluorescência emitida pelos núcleos corados. As espécies do gênero Capsicum, junto com a 

maioria das espécies diplóides de Nicotiana apresentam o segundo maior genoma na família 

Solanaceae, no entanto diferentes resultados têm sido observados na determinação do conteúdo 

de DNA dentro do gênero. Assim, o objetivo do presente trabalho foi determinar o conteúdo de 

DNA nuclear de espécies domesticadas, semidomesticadas e silvestres do gênero Capsicum, via 

citometria de fluxo. Para tal, folhas jovens de acessos representantes das espécies C. annuum var. 

annuum, C. annuum var. glabriusculum, C. chinense, C. frutescens, C. baccatum var. pendulum, 

C. baccatum var. baccatum, C. parvifolium e C. chacoense foram coletadas e maceradas em 500 

µl de tampão de extração, visando à liberação dos núcleos que foram então corados com o 

fluorocromo iodeto de propídeo. O material foi analisado para a quantificação da fluorescência 

com o uso do citômetro de fluxo Partec PA II, sendo realizadas cinco repetições e analisados ao 

menos 10.000 núcleos. Como padrão interno foi utlizada a espécie Zea mays. Para o 

agrupamento das médias das espécies de Capsicum foi utilizado o teste de Scott-Knott a 5% de 

probabilidade. Os histogramas gerados apresentaram picos de núcleos em G1 com CV’s médio 

de 2.94 % nas espécies de Capsicum, o que indica boa precisão. Com base nestes picos, tanto do 

padrão quanto das amostras, determinou-se o tamanho do genoma médio do gênero em 3785 

Mpb (7,74 pg), com tamanhos de genoma variando de 3359 (6,87 pg) em C. frutescens a 5599 

(11,45 pg) Mpb em C. parvifolium. O teste Scott-Knott utilizado para o agrupamento de médias 

revelou que há diferenças significativas entre o conteúdo de DNA dos genótipos estudados, 

sendo possível reunir os genótipos semelhantes em cinco grupos. Os resultados do presente 

estudo apresentaram-se semelhantes a estudos realizados por outros autores, sendo que as 

diferenças observadas podem ser explicadas por diferenças na metodologia como o uso de 

diferentes corantes e padrões utilizados. 
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