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O gênero Capsicum abrange um grande grupo de pimentas e pimentões, com 
diferentes variedades morfológicas e grau de pungência dos frutos que, por seus 
princípios ativos, são amplamente utilizados na culinária e na medicina tradicional, 
sendo comercializados em grande escala mundial. Dentre as espécies amplamente 
consumidas e cultivadas comercialmente estão C. annuum L. (pimentão, pimenta 
doce); C. baccatum L. (dedo-de-moça, chapéu-de-frade); C. chinense Jacq. (pimenta-
de-cheiro, pimenta de-bode, murici); C. frutescens L (pimenta malagueta) e 
C. pubescens Ruiz & Pav (pimenta cabeluda, rocoto), sendo uma espécie não 
cultivada no Brasil. O número cromossômico comumente encontrado em espécies 
domesticadas desse gênero é x=12 (2n=24), porém em algumas espécies silvestres 
como C. buforum Hunz, C. campylopodium Sendt e C. cornutum (Hiern) Hunz foi 
reportado um número de x=13 (2n=26). Para ampliar as informações citogenéticas 
desse grupo de plantas e auxiliar nos estudos de programas de melhoramento 
genético, essa pesquisa teve como objetivo analisar citogeneticamente o número 
cromossômico (2n=24) e viabilidade polínica de C. frutescens. Foram coletados frutos 
e botões florais do Centro Experimental da Universidad Nacional de Colombia, 
Palmira – CEUNP, para a análise de meiose e viabilidade polínica da respectiva 
espécie domesticada desse genêro. A análise da meiose dos acessos de C. frutescens 
confirmou o número cromossômico de 2n=2x=24, amplamente descrito na literatura. 
Foram observadas, também, células com 2n=2x=26, sugerindo procesos de 
aneuploidia ou disploidia, acarretando no aumento do número cromossômico, além de 
células 2n=4x=48 e 2n=6x=72, evidenciando poliploidia, resultante da má formação 
da parede celular durante mitoses pré-meióticas ou de processos de endomitoses. 
Anormalidades cromossômicas como divisão assincrônica nuclear em meiose II e 
formação de tríades, culminando com baixo grau de grãos de pólen viáveis, não sendo 
consideradas boas progenitoras para programas de melhoramento genético. As 
anormalidades cromossômicas observadas, correlacionadas com o número 
cromossômico e a formação de produtos finais da meiose, perturbam o proceso de 
divisão e geram diferentes níveis de ploidia e comprometem a fertilidade do pólen. 
(GIRFIN/UNAL). 
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