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Alguns estudos têm apontado que as pimentas possuem uma série de propriedades antioxidantes 

que podem ter impacto significativo na prevenção de doenças, os principais compostos 

encontrados são: capsaicinóides, carotenóides, ácido ascórbico, compostos fenólicos e vitaminas. 

A UNEMAT possui um banco ativo de pimenteira com diferentes genótipos do gênero Capsicum 

spp., os quais ainda não foram analisados quanto as suas características funcionais e 

propriedades antioxidantes. Assim, o objetivo deste trabalho foi estimar a divergência genética 

entre acessos de Capsicum spp., com base em características bioquímicas dos frutos. Avaliou-se 

78 acessos de Capsicum spp., do BAG (Banco Ativo de Germoplasma) da UNEMAT. Os 

compostos bioquímicos analisados foram Sólidos Solúveis Totais (SST), Acidez Titulável (AT), 

Ácido Ascórbico (AA), Fenóis Totais (FT), Flavonóis (F) e antocianinas (A). Os frutos foram 

coletados congelados em nitrogênio líquido e armazenados em ultra freezer a -80º C. As análises 

foram feitas em DIC com três repetições. A diversidade genética foi estimada de acordo com o 

método de agrupamento UPGMA, baseado na distância de Mahalanobis (D
2
). O dendograma 

resultante foi submetido a um corte de 35 %, revelando a formação de seis grupos sendo o grupo 

I formado por 53 acessos abrangendo 68% do total dos acessos. As características que mais 

influenciaram na formação desse grupo foram as A e F. O grupo II é formado por sete acessos 

compreendendo 9% do total avaliado, a característica que mais influenciou na formação do 

grupo foi o composto A. Os grupos III e V foram formados por apenas dois acessos, cada grupo 

representa 2,55% do total, para o primeiro grupo o fator mais importante foi SST e para o 

segundo SST e AT. O grupo IV foi composto por 11 acessos, representando 14,1% do total, a 

característica que mais influenciou na formação deste grupo foi o FT. O agrupamento VI foi 

composto por três acessos, respondendo por apenas 3,8% de todos os acessos analisados, para a 

formação deste grupo as características que mais influenciaram foi SST, FT e F. Assim sendo, 

observou-se elevada diversidade e variabilidade genética para atributos relacionados as 

características Bioquímicas dos frutos, o que em programas de melhoramento genético, pode 

subsidiar a escolha de genótipos com maior teor destes compostos. 
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