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ntrodução

O pimentão (Capsicum annuum L.) pertence ao 
gênero Capsicum, assim como as pimentas à família 
Solanaceae. Trata-se de uma espécie que apresenta 
extensa diversidade de formas, sabores e cores 
demonstrando grande variabilidade genética. O cultivo 
do pimentão tem importante papel na economia 
nacional, pois é produzido em todas as regiões do 
Brasil e segundo Blank [2] o pimentão é a terceira 
espécie com maior área cultivada dentre as Solanaceae, 
inferior apenas a batata inglesa (Solanum tuberosum
L.) e ao tomate (Lycopersicom esculentum L.). 

Diante da grande diversidade genética disponível no 
pimentão, ainda pouco explorada, a hibridação se 
mostra como técnica eficiente para o melhoramento 
genético em curto prazo. O uso de híbridos comerciais 
apresenta vantagem sobre as cultivares de polinização 
aberta pelo fato de combinar caracteres quantitativos de 
interesse presentes em duas linhagens contrastantes. 
Dessa forma a utilização comercial de híbridos F1 de 
pimentão é uma maneira rápida e eficiente para
aumentar a produção e melhorar a qualidade dos frutos, 
não excluindo a possibilidade de serem selecionadas 
linhagens superiores em populações segregantes 
derivadas de progênies F2 [8] além de diminuir trabalho 
e custos [10]. Segundo Mesquita [7], as vantagens da 
utilização dos híbridos estão fundamentadas na 
combinação de diferentes caracteres qualitativos e 
quantitativos, pois tais híbridos têm mostrado mais 
estáveis e produtivos em relação às cultivares de 
polinização aberta de pimentão. 

Uma caracterização precisa em cultivares existentes 
é essencial para os programas de melhoramento, 
proteção da patente e ao controle da produção de 
mudas. Marcadores moleculares vêm substituindo ou 
complementando a caracterização morfológica e 
agronômica tradicional, desde que são virtualmente 
ilimitados, podem cobrir todo o genoma, não são 

influenciados pelo ambiente e, particularmente em caso 
de árvores frutíferas, com período juvenil longo, pode 
ser menor o tempo consumido para a caracterização de 
novos híbridos [4].

Os marcadores moleculares acessam o 
genoma, evitando o efeito ambiental e 
conseqüentemente erros de identificação[1]. Para 
Milach (1998), marcadores moleculares são 
características de DNA que diferenciam dois ou mais 
indivíduos e são herdados geneticamente. É definido 
como qualquer fenótipo molecular oriundo de um gene 
expresso ou de um segmento específico de DNA [5].

O potencial de uso dos marcadores 
moleculares no melhoramento de plantas é bastante 
amplo, destacando-se a identificação e discriminação 
de genótipos, quantificação da variabilidade genética 
ao nível de seqüências de nucleotídeos no DNA e sua 
correlação com a expressão fenotípica, identificação de 
origem parental e testes de paternidade, identificação e 
proteção de cultivares, avaliação de linhagens pela 
previsão da produtividade de seus híbridos, alocação de 
linhagens em grupos heteróticos, certificação de pureza 
genética, monitoramento de cruzamentos, 
caracterização de germoplasmas, estudos de 
diversidade e distância genética, construção de mapas 
genéticos e auxílio na seleção [6].De acordo com 
Zietkiewicz e Reddy [11], o ISSR é um marcador 
baseado em microssatélite, que não necessita do 
conhecimento prévio do genoma e do desenho do 
primer clonado. Enquanto os SSR são baseados na 
amplificação da região repetida usando dois primers
loco-específicos, em ISSR, um único primer composto 
por uma seqüência do microssatélite usualmente de 16-
25bp de comprimento é utilizado para amplificar 
principalmente as seqüências inter-SSR de diferentes 
tamanhos. Estes primers podem estar desancorados ou 
usualmente ancorados na extremidade 5’ ou 3’ por 1 a 
4 bases degeneradas. Os alelos polimórficos ocorrem 



sempre que em um genoma esteja faltando à seqüência 
repetida ou têm uma deleção ou uma inserção que 
modifica a distância entre as repetições.  Para os 
primers ancorados na posição 5’, polimorfismos 
ocorrem também devido às diferenças no comprimento 
do microssatélite. As seqüências de repetições e de 
nucleotídeos ancorados são selecionadas 
aleatoriamente. Embora ISSR sejam marcadores 
dominantes, têm a vantagem de analisar loci múltiplos 
em uma única reação [4]. 
A similaridade genética obtida por análise de 
marcadores de DNA vem sendo usada para estimar a 
diversidade genética em coleções de germoplasma. 
Neste trabalho, foram utilizados loci de DNA como 
descritores para obter a caracterização da diversidade 
genética em acessos  de pimentão, visan-do a obtenção 
de cultivares melhoradas, fundamental para a 
introdução da espécie em sistemas agrícolas da região 
amazônica[1].
O objetivo deste trabalho foi à seleção de primer’s do 
marcador molecular para futuras analise de 
dissimilaridade entre acessos de pimentão.

Material e Métodos

O experimento foi conduzido em casa de vegetação e 
no laboratório de biotecnologia do Departamento de 
Agronomia UFRPE. Foram utilizadas 10 cultivares de 
coentro cedidas pela empresa HORTIVALE –
Sementes do Vale LTDA. Após o semeio e 
germinação, as plantas de coentro tiveram seu DNA 
genômico extraído a partir de material foliar de acordo 
com o protocolo de Ferreira e Glattapaglia [5]. O DNA 
genômico foi quantificado e diluído para uma 
concentração final de 20 ng.

Trinta e seis oligonucleotídeos de ISSR foram 
selecionados de um conjunto produzido pela University 
of Bristish Columbia, Vancouver, Canadá para 
Sphagnum angermanicum e Pogonatum dentatum
(Tabela 1). As reações de amplificação foram feitas 
para um volume final de 25 μL, contendo 20ng de 
DNA, uma unidade de Taq DNA polimerase 
(Invitrogen), 10mM de Tris-HCL (pH 8,0), 2 mM de 
MgCl2, 0,25 μM de cada dNTPs e 0,2 μM de 
oligonucleotídeo As amplificações do DNA foram 
realizadas em termociclador MJ Reseach, Inc. PTC100 
Programmable Thermal Controller (Watetown, USA), 
nas seguintes condições: 15 min a 95°C (desnaturação); 
seguido por 30 ou 35 ciclos de 30 segundos a 94°C 
(desnaturação), 45 segundos a 50 ou 55°C 
(anelamento) e 2 min a 72°C (extensão), extensão final 
por 7 minutos a 72°C. Os fragmentos de DNA 
amplificados foram separados por eletroforese em gel 
de agarose 2,0% (p/v) em tampão TBE a 100 V. O 
marcador 100 pb DNA Ladder (Invitrogen) foi 
utilizado como padrão para estimar o tamanho dos 
fragmentos. Após a eletroforese, os géis foram corados 
com SyBr Gold (1X, Invitogen) e fotografados sob luz 
UV com em um foto documentador digital Vilber 
Loumat. Após a eletroforese, os géis foram 
visualizados e fotografados em equipamento de foto 
documentação por transiluminação em ultravioleta. Foi 

construída uma matriz para os fragmentos polimórficos 
amplificados codificada em sistema binário, atribuindo-
se (1) para presença e (0) para ausência de banda. 
Somente foram consideradas as bandas que não davam 
margens a dúvidas. Bandas muito fracas, de difícil 
resolução, não foram incluídas. Para análise dos dados, 
utilizou-se o NTSYS-pc, versão 2.02. A similaridade
entre as amostras foi estimada pelo coeficiente de 
Jaccard, que gerou a matriz de similaridade. A partir 
dessa matriz, foi gerado o cluster, pelo método 
UPGMA, que foi expresso na forma de um 
dendrograma.

Resultados/ Discussão

Dos 36 oligonucleotídeos testados, oito não 
amplificaram e cinco não apresentaram padrões 
reproduzíveis. Dos 23 oligonucleotídeos restantes, dois 
se apresentaram monomórficos. Dessa forma 21 
oligonucleotídeos foram selecionados por exibirem 
padrões de amplificação definidos e de alta 
reprodutibilidade, sendo todos com repetições de di-
nucleotídeos 3’ ancorados (Tabela 1).

A análise dos dados com os vinte e quatro
iniciadores selecionados revelou variação no número 
de fragmentos amplificados totalizando 145 fragmentos 
de DNA. O maior polimorfismo encontrado foi 
resultante da amplificação do oligonucleotídeo UBC 2 
gerando 16 regiões de bandas polimórficas. Já os 
oligonucleotídeos UBC 834, UBC 855, UBC 866, 
UBC 879 e UBC 891 resultaram apenas quatro regiões 
de banda polimórficas ficando assim com menor 
número (Tabela1). Os tamanhos desses fragmentos 
variaram de 300 pb (UBC 02, UBC 808, UBC 810 e 
UBC 812) a 1500 pb (UBC 881), já a média por 
oligonucleotídeo foi de 6,9 de fragmentos 
amplificados. Segundo Colombo et al. (1998), 7 a 30 
primers, gerando de 50 a 200 fragmentos, são 
suficientes para estimar relações genéticas dentro e 
entre espécies. 

O êxito do melhoramento genético está 
associado à capacidade de acerto na escolha dos 
melhores indivíduos que serão os genitores das 
próximas gerações [3]. Estes resultados indicam o 
marcador molecular ISSR para estimativa de 
Dissimilaridade entre os acessos estudos, apresentando-
se como uma importante ferramenta para de 
progenitores de novos híbridos.
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Tabela 1. Oligonucleotídeos de ISSR selecionados, sequência, regiões de bandas reveladas em genótipos de pimentão. Recife, 

UFRPE, 2009.

Oligonucleotídeo Seqüência* Regiões de bandas 

UBC 2 GAG AGA GAG AGA GAG AT 16

UBC 808 AGA GAG AGA GAG AGA GC 7

UBC 810 GAG AGA GAG AGA GAG AT 10

UBC 812 GAG AGA GAG AGA GAG AA 8

UBC 813 CTC TCT CTC TCT CTC TT 7

UBC 820 GTG TGT GTG TGT GTG TC 9

UBC 827 ACA CAC ACA CAC ACA CG 7

UBC 834 AGA GAG AGA GAG AGA GYT 4

UBC 849 GTG TGT GTG TGT GTG TYA 7

UBC 855 ACA CAC ACA CAC ACA CYT 4

UBC 860 TGT GTG TGT GTG TGT GRA 5

UBC 864 ATG ATG ATG ATG ATG ATG 7

UBC 866 CTC CTC CTC CTC CTC CTC 4

UBC 868 GAA GAA GAA GAA GAA GAA 9

UBC 879 CTT CAC TTC ACT TCA 4

UBC 881 GGG TGG GGT GGG GTG 7

UBC 884 HBH AGA GAG AGA GAG AG 6

UBC 885 BHB GAG AGA GAG AGA GA 7

UBC 887 DVD TCT CTC TCT CTC CT 6

UBC 890 VHV GTG TGT GTG TGT GT 7

UBC 891 HVH TGT GTG TGT GTG TG 4


