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Resumo

O objetivo do presente trabalho foi avaliar genótipos de pimentão resistentes a potyvirus, comumente 
encontrados no mercado brasileiro, utilizando um marcador molecular codominante, tipo CAPS, ligado ao alelo 
Pvr4, que confere resistência ao potyvirus PepYMV (Pepper yellow mosaic virus). O marcador  revelou  a 
presença de uma banda de 444 pb, que caracteriza os genótipos homozigotos resistentes (Pvr4/Pvr4), nas 
plantas da cultivar Myr-29 e no acesso CM-334-INRA. Nas plantas do genótipo comercial suscetível (Ikeda) 
mostraram uma banda de 458 pb, característica dos genótipos homozigotos suscetíveis (Pvr4+/Pvr4+). Nos 
híbridos Konan-R e Mônica-R, observou-se as duas bandas que caracterizam os genótipos resistentes 
heterozigotos (Pvr4+/Pvr4). Algumas plantas da população PIX-053, apresentaram bandas correspondentes ao 
genótipo heterozigoto e outras apresentaram a banda correspondente ao genótipo homozigoto resistente para o 
alelo Pvr4. Plantas dos híbridos Magali-R e Martha-R, do acesso CM-334-UFV, da linhagem PIM-025 e das 
populações PIX-051 e PIX-052 apresentaram o padrão correspondente à banda de 458 pb. Nestes casos, o alelo 
de resistência ao PepYMV não está associado à banda de 444 pb e, com o marcador CAPS.

Introdução

Dentre as hortaliças cultivadas no Brasil, o pimentão ocupa um lugar de destaque, sendo a terceira 
solanácea mais cultivada, superada apenas pelo tomate e pela batata. Apesar dos avanços na melhoria dos 
sistemas produtivos da cultura do pimentão, as doenças têm sido os principais entraves a um aumento mais 
expressivo da produção. Entre as principais doenças da cultura, estão as causadas por vírus dos gêneros 
Potyvirus, particularmente pela espécie PepYMV(Pepper yellow mosaic virus), que tem sido prioridade nos 
programas de melhoramento de pimentão no Brasil ( Echer e Costa 2002, Maciel-Zambolim et al. 2004). 
Atualmente, a espécie PepYMV é de ocorrência natural nas principais regiões produtoras, provocando a doença 
conhecida vulgarmente como mosaico amarelo do pimentão. A existência de variabilidade genética no gênero 
Capsicum tem permitido controlar com eficiência, via resistência genética, as doenças viróticas causadas pelo 
complexo potyvirus. A resistência a potyvirus no pimentão pode ser controlada por um de pelo menos sete locos 
gênicos da série pvr, os quais os autores denominaram: pvr1; pvr2; pvr3; Pvr4; pvr5; pvr6 e Pvr7 (Caranta et al.
1999, Parrela et al. 2002). Em sua maioria, esses alelos são resistentes a duas ou mais espécies de potyvirus.  Os 
alelos dominantes Pvr4 e Pvr7 conferem resistência a todos os patótipos das espécies conhecidas e testadas 
(Caranta et al. 1999, Arnedo-Andrés et al. 2002). No Brasil, as fontes de resistência de amplo espectro à estirpe 
comum de PVY e a de PepYMV tem sido encontradas no acesso CM-334, em algumas linhagens, em híbridos 
comerciais e nas cultivares de polinização aberta Myr-29 e Myr-10. Entretanto, não se sabe ao certo a natureza 
da resistência encontrada nesses materiais, ou seja, se é conferida por um único loco ou por mais de um loco da 
série pvr (Caranta et al. 1999, Echer e Costa 2002).Com exceção do alelo pvr3, todos os demais alelos da série 
pvr estão associados a um ou mais marcadores moleculares. O alelo Pvr4 esta associado a um marcador  tipo 
CAPS codominante (Caranta et al. 1999). Este marcador está a 2,1 ± 0,8 cM do alelo Pvr4 e gera bandas de 458 
pb nos genótipos suscetíveis e 444 pb para os resistentes, constituindo assim uma importante ferramenta para 
identificação e seleção em diferentes genótipos. O objetivo do presente trabalho foi avaliar utilizando o  
marcador molecular ligado ao alelo Pvr4, se as atuais cultivares híbridas disponíveis e comercializadas pelas 
principais empresas no Brasil, bem como linhagens elites e progênies do Programa de Melhoramento Genético 
de Hortaliças da UFLA/HortiAgro Sementes S.A. __ todas resistentes a estirpes comuns de PVY e PepYMV __ 
são portadoras ou não do alelo Pvr4 e de seu marcador CAPS, descrito por Caranta et al. (1999), visto que 
existem outros alelos, com modo de ação distinto, que podem também ser responsáveis pela expressão da 
resistência a isolados de potyvirus do país.



Material e Métodos

Os experimentos foram conduzidos na área experimental da empresa HortiAgro Sementes S.A. e no 
laboratório de virologia da Universidade Federal de Lavras (UFLA). Plantas individuais dos seguintes genótipos 
de pimentão foram avaliadas com marcador tipo CAPS. - Genótipos comerciais resistentes a PepYMV: Magali-
R, Mônica-R e Martha-R (Cultivares híbridas, Sakata Sudamerica). Konan-R (Cultivar híbrida, HortiAgro/ 
Agristar do Brasil). Myr-29 (Cultivar de polinização aberta). - Linhagem resistente a PepYMV: PIM-025
(resistência obtida a partir do híbrido Magali-R). - Acessos resistentes a PepYMV: Criollo de Morellos CM-334-
UFV (proveniente da Universidade Federal de Viçosa). Criollo de Morellos CM-334-INRA (proveniente do 
Institut National de La Recherche Agronomique/ França). - Populações (F1RC1) experimentais resistentes a 
PepYMV: PIX-051 = [(PIM-025 x PIM-013) x PIM-025]; onde o genitor recorrente é PIM-025 (linhagem 
resistente a PepYMV); PIX-052 =[(PIM-023 x PIM-013) x PIM-023]; onde o genitor recorrente é PIM-023 
(linhagem resistente a PepYMV); PIX-053 =[(Myr-29 x PIM-013) x Myr-29]; onde o genitor recorrente é a cv. 
Myr-29 (resistente a PepYMV). - Genótipo comercial suscetível a PepYMV: Ikeda (Cultivar de polinização 
aberta). Os genótipos foram semeados em bandejas de isopor de 128 células contendo substrato comercial. Foi 
utilizado o delineamento inteiramente casualizado, com 2 repetições e as parcelas foram constituídas de 8 
plantas. Procedeu-se à extração de DNA de plantas individuais. Para as extrações foram coletados folíolos, que 
foram colocados em envelopes plásticos devidamente identificados e acondicionados em caixa de isopor, 
contendo gelo (procedimento utilizado para minimizar a ocorrência de oxidação). A extração de DNA foi feita 
em microtubos de 1,5 ml, a partir de 120 miligramas de tecido foliar, conforme sugerido por Ferreira e 
Grattapaglia (1998). O marcador utilizado é um marcador do tipo CAPS (codominante), desenvolvido por 
Caranta et al. (1999).  As sequências dos primers foram CSO-F (5’-CGAAGAGAGAAGGTC-3’) e CSO-R (5’-
TCAGGGTAGGTTATT-3’). A reação de PCR, a clivagem dos fragmentos amplificados e a eletroforese foram 
realizadas conforme sugerido por Caranta et al. (1999).

Resultados e Discussão

A análise feita com o marcador  revelou  a presença de uma banda de 444 pb, que caracteriza os
genótipos homozigotos resistentes (Pvr4/Pvr4), nas plantas da cultivar Myr-29 e no acesso CM-334-INRA. Nas 
plantas do genótipo comercial suscetível (Ikeda) mostraram uma banda de 458 pb, característica dos genótipos 
homozigotos suscetíveis (Pvr4+/Pvr4+). Nos híbridos resistentes Konan-R e Mônica-R, observou-se as duas 
bandas que caracterizam os genótipos resistentes heterozigotos (Pvr4+/Pvr4) a PepYMV (Figura 1).

 
Algumas plantas da população PIX-053 (F1RC1), apresentaram bandas correspondentes ao genótipo 
heterozigoto e outras apresentaram a banda correspondente ao genótipo homozigoto resistente para o alelo Pvr4
(Figura 2).



Esses resultados confirmam a eficiência do marcador em selecionar genótipos portadores do alelo Pvr4,
pois essa população F1RC1 teve como pai recorrente a cultivar Myr-29 (homozigotos resistentes Pvr4/Pvr4) e, 
portanto, as plantas desse retrocruzamento serão portadoras do alelo Pvr4 e seu marcador, seja em homozigose 
(banda de 444 pb) ou heterozigose (bandas de 444 pb e de 458 pb), fato este observado no presente ensaio.
Plantas dos híbridos Magali-R e Martha-R, do acesso CM-334-UFV, da linhagem PIM-025 e das populações 
PIX-051 e PIX-052 apresentaram o padrão correspondente à banda de 458 pb (Figura 2). Nestes casos, o alelo 
de resistência ao PepYMV não está associado à banda de 444 pb e, com o marcador CAPS, todas as plantas 
analisadas mostraram um padrão de suscetibilidade ao vírus, que não corresponde ao fenótipo (resistente). O
alelo Pvr4 nestes casos ou  não está associado à banda de 444 pb, ou a resistência ao PepYMV é controlada por 
um outro gene que não o Pvr4 (Grube et al. 2000). A distância entre o marcador CAPS e o gene com o alelo 
Pvr4 é de apenas 2,1 ± 0,8 cM, o que permite selecionar com boa margem de segurança plantas resistentes a 
PepYMV, com base na seleção assistida (Caranta et al. 1999), em materiais derivados de Myr-29, CM-334-
INRA, Konan-R e Monica-R. Muitos marcadores moleculares associados a genes de resistência a viroses têm 
sido desenvolvidos, porém sua utilização não é frequente, pois, na maioria das vezes, esses não estão ligados  
muito próximos ao(s) gene(s) de interesse (Santos 2004, Silva et al. 2003). Este não é o caso do alelo Pvr4
(Caranta et al. 1999). Além da grande importância na identificação de materiais homozigotos resistentes, esse 
marcador CAPS associado a Pvr4 possibilitará a piramidação de genes de resistência ao PepYMV.
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