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Capsicum é um gênero altamente diversificado pertencente à família Solanaceae, no qual estão 

inseridos os pimentões e as pimentas. Atualmente, 31 espécies de Capsicum já foram descritas, 

nas quais apenas cinco são consideradas domesticadas, incluindo C. annuum L., C. baccatum L., 

C. chinense Jacq., C. frutescens L. e C. pubescens R. & P. Entre as espécies domesticadas, C. 

chinense faz parte da biodiversidade brasileira, por ter como centro a região da Bacia 

Amazônica. Esta espécie destaca-se pela sua ampla variabilidade genética, evidenciada 

principalmente nos frutos que podem ter diferentes formatos, colorações, tamanhos e níveis de 

pungência. O estudo da diversidade genética entre acessos por marcadores moleculares 

apresentam grande importância pela precisa estimativa. Dentre os marcadores moleculares, 

AFLP (Amplified Fragment Length Polymorphism) apresenta inúmeras vantagens, no qual 

permite a obtenção de grande número de fragmentos e uma alta reprodutibilidade. O presente 

trabalho teve como objetivo caracterizar 71 acessos de C. chinense provenientes de diferentes 

regiões do Brasil utilizando marcador molecular AFLP. Para análises do marcador AFLP foram 

testadas sete combinações de primers EcoR1 e Mse1, dentre as quais foram selecionadas as 

combinações E-ACA/M-CAC, E-ACC/M-CAA e E-ACG/M-CAA. Esses produtos foram 

desnaturados e submetidos à eletroforese capilar em sistema automatizado 3500 xL (Applied 

Biosystems). Os dados foram interpretados por presença e ausência de bandas, gerando-se uma 

matriz binária pelo software GeneMapper® v.4.1 (Applied Biosystems). O coeficiente de 

similaridade de Jaccard foi utilizado para estimar as distâncias genéticas entre os acessos da 

espécie estudada e a representação simplificada foi obtida pelo método de agrupamento 

hierárquico UPGMA. As três combinações de primers AFLP produziram 302 bandas 

polimórficas, verificando uma ampla variabilidade genética entre os acessos. A distância 

genética média entre os acessos foi de 0,73, sendo os acessos GBCc57 e GBCc65 os mais 

distantes (0,99), enquanto os acessos GBCc03 e GBCc04 foram os mais próximos (0,43). Pelo 

agrupamento UPGMA, verificou-se a formação de 11 grupos, sendo um grupo maior com três 

subgrupos formado por 43 acessos, o segundo foi formado por 15 acessos, mais um grupo foi 

formado por quatro acessos e outro com apenas dois. Os outros sete grupos foram formados com 

apenas um acesso cada. Não foi possível agrupar os acessos exclusivamente em função de sua 

origem, o que segere-se que distâncias geográficas não se correlacionam com distâncias 

genéticas entre os acessos de C. chinense. A combinação de mais análises, como morfológica, 

citogenética e nutricional, são sugeridas para caracterização completa e detalhada de bancos de 

germoplasma, proporcionando, assim, a conservação desta espécie e identificação de 

progenitores para o uso em programas de melhoramento genético de plantas.  
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