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Ao longo do tempo as pimentas apresentam como principal forma de uso, a sua utilização 

como condimento alimentar, além do uso na culinária, alguns tipos de pimentas do gênero 

Capsicum são utilizados como plantas ornamentais por possuírem caracteres que conferem 

valor estético. O mercado de pimentas para fins ornamentais é um setor recém 

explorado, mas com grande potencial de crescimento no ramo de floricultura e 

paisagismo. As pimenteiras que possuem folhagem variegada, porte baixo, frutos com 

coloração variada em seus diferentes estádios de maturação, contrastando com as 

folhagens, já são utilizadas como plantas ornamentais, cultivadas e comercializadas em 

vasos. O presente trabalho teve como objetivo avaliar a variabilidade genética visando o 

potencial ornamental de acessos de Capsicum spp. através de modelos biométricos. 

Foram utilizados 55 acessos de Capsicum spp, e a caracterização morfoagronômica dos 

acessos foi realizada avaliando diferentes partes da planta. O terceiro par de correlações 

canônicas, com correlação de 0,51, associa plantas com área do dossel compacto-densa, 

com comprimento e largura de dossel menores e de pequeno porte, associado com 

folhagens estreitas e de pecíolo grande. Esta associação é vantajosa para ornamentação. 

Ficou evidenciada a presença de variabilidade genética na população, o que é bastante 

favorável ao melhoramento na medida em que a heterogeneidade genética possibilita a 

obtenção de ganhos por meio de seleção. 
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