
 

1 
 

 

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA 

FACULDADE DE AGRONOMIA E MEDICINA VETERINÁRIA 

 

 

 

 

 

 

MELHORAMENTO DE PIMENTA CALABRESA POR INTRODUÇÃO 

DE GERMOPLASMA DE FORMA SUI GENERIS 

 

 

 

 

LUCAS MATIAS GOMES 

 

 

 

 

 

Brasília, DF 

Novembro de 2015 

 



 

2 
 

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA 

FACULDADE DE AGRONOMIA E MEDICINA VETERINÁRIA 

 

 

 

MELHORAMENTO DE PIMENTA CALABRESA POR INTRODUÇÃO 

DE GERMOPLASMA DE FORMA SUI GENERIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Professor da disciplina de estágio supervisionado: 

José Ricardo Peixoto, Engenheiro Agrônomo, Dr. (FAV – UNB) 

Orientadores: 

Cláudia Silva da Costa Ribeiro, Engenheira Agrônoma, Ph.D. (Embrapa) 

Francisco José Becker Reifschneider, Engenheiro Agrônomo, Ph.D. (Embrapa) 

 

 

Brasília, novembro de 2015 

 

Monografia apresentada à Faculdade de 

Agronomia e Medicina Veterinária da 

universidade de Brasília – UnB, como parte 

das exigências do curso de Graduação em 

Agronomia, para a obtenção do título de 

Engenheiro Agrônomo. 

 



 

3 
 

FICHA CATALOGRÁFICA  

 

 

 

 

 

 

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA 

GOMES, L.M. Melhoramento de pimenta calabresa por introdução de germoplasma de 

forma sui generis. Brasília: Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária, 

Universidade de Brasília, 2015, 40 páginas. Monografia. 

CESSÃO DE DIREITOS  

NOME DO AUTOR: Lucas Matias Gomes 

MELHORAMENTO DE PIMENTA CALABRESA POR INTRODUÇÃO DE 

GERMOPLASMA DE FORMA SUI GENERIS. 

Grau: Engenheiro Agrônomo 

Ano: 2015 

O convênio de cooperação entre a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – 

EMBRAPA e a Fundação Universidade de Brasília – FUB, assinado em 27 de junho de 

2014, é regido pela Lei 8.666/1993 e pelo Decreto 6.170/2007, que estabelece por meio 

da cláusula sétima os direitos de propriedade intelectual. 

Lucas Matias Gomes 

CPF: 039.600461.03 

Av. Sibipiruna, Lote 11, Edifício Smart Residence, Apartamento 1006, Águas Claras, 

Sul. 

CEP: 71.928-720 Águas Claras, DF. Brasil. 

(61) 8184-8862/lucasmatyasgomes@gmail.com 

Brasília, novembro de 2015 

 

GOMES, Lucas Matias 

 MELHORAMENTO DE PIMENTA CALABRESA POR INTRODUÇÃO 

DE GERMOPLASMA DE FORMA SUI GENERIS. Orientação: Dr
a
. Cláudia Silva 

da Costa Ribeiro e Dr. Francisco José Becker Reifschneider, Brasília 2015. 40 

folhas. Monografia de Graduação (G) – Universidade de Brasília / Faculdade de 

Agronomia e Medicina Veterinária, 2015. 

 

mailto:8184-8862/lucasmatyasgomes@gmail.com


 

4 
 

LUCAS MATIAS GOMES 

MELHORAMENTO DE PIMENTA CALABRESA POR INTRODUÇÃO DE 

GERMOPLASMA DE FORMA SUI GENERIS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Professor da disciplina de estágio supervisionado: 

Dr. José Ricardo Peixoto 

Orientadores:  

Dr
a
. Cláudia Silva da Costa Ribeiro 

Dr. Francisco José Becker Reifschneider 

 

 

APROVADO PELA BANCA EXAMINADORA: 

 

____________________________________________ 

José Ricardo Peixoto, Dr. 

Professor da FAV – UnB 

 

_____________________________________________ 

Cláudia Silva da Costa Ribeiro, Ph.D. 

Pesquisadora da Embrapa 

 

_____________________________________________ 

Francisco José Becker Reifschneider, Ph.D. 

Pesquisador da Embrapa 

  

 

Brasília, novembro de 2015 

Monografia apresentada à Faculdade de 

Agronomia e Medicina Veterinária da 

universidade de Brasília – UnB, como parte 

das exigências do curso de Graduação em 

Agronomia, para a obtenção do título de 

Engenheiro Agrônomo. 

 



 

5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho aos meus pais Sônia e Manoel, aos meus irmãos Samuel e Ester, 

aos meus avós Zico Inácio e Adelícia e a minha namorada Karol. 

 

 



 

6 
 

AGRADECIMENTOS 

 

Agradeço a Deus, por ter me dado forças para concluir essa etapa de minha vida. 

Aos meus pais, Manoel e Sônia, e meus irmãos, Samuel e Ester, que sempre acreditaram 

em meus sonhos. À minha namorada, Karoline Messias pela atenção, carinho e 

paciência durante o desenvolvimento desse trabalho.  

A toda minha família: avós, tios e primos que mesmo distante, sempre me incentivaram 

a estudar. 

Aos meus orientadores, Dr
a
. Cláudia Silva da Costa Ribeiro e Dr. Francisco José Becker 

Reifschneider, agradeço pelos ensinamentos, pelo apoio, pela paciência e por estarem 

sempre dispostos a ajudar.  

Ao professor José Ricardo Peixoto pela disponibilidade em me auxiliar na conclusão 

desse trabalho, o meu sincero agradecimento. 

Ao técnico agrícola Athayde e aos funcionários de campo Deusimar e Jacinto pelo 

apoio na condução dos experimentos. Aos colegas de estágio, Renato, Danylo, Lucas 

Gabriel, Clebson e Lionel pela ajuda na coleta de dados. 

A pesquisadora Dr
a
. Sabrina Isabel de Carvalho e ao Dr. Carlos Francisco Ragassi pelos 

ensinamentos e atenção especial. 

À Universidade de Brasília e professores da FAV, pelos conhecimentos passados 

durante. 

Ao CNPq e Embrapa Hortaliças. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 
 

LISTAS DE TABELAS 

Tabela 1: Valores médios de comprimento (CF), diâmetro (DF), espessura da parede 

(EP) e número de lóculos de frutos (NL) das plantas originais (PO) da população CNPH 

50.000 de pimenta calabresa............................................................................................21 

Tabela 2. Valores médios de brotação, número total de frutos por planta de pimenta 

calabresa (NTF), peso médio de fruto (PM), comprimento de frutos (CF), diâmetro 

(DF), espessura da parede (EP), peso total de frutos por planta (PT), cor de fruto 

imaturo, cor de fruto maduro, teor de sólidos solúveis totais (ºBrix) e capsaicina (SHU) 

das três linhagens S2 selecionadas...................................................................................26 

Tabela 3. Amplitude dos valores médios de peso de fruto de pimenta calabresa (PF), 

comprimento (CF), diâmetro (DF), dias para florescimento após a semeadura 

(Precocidade), número de brotações laterais por planta (Brotações), e presença de pêlos 

nas hastes (Pilosidade) observados nas cinco linhagens S3 selecionadas e nas 14 

linhagens S3 avaliadas.....................................................................................................31 

Tabela 4. Análise de variância do peso individual de frutos das 14 linhagens de pimenta 

do tipo calabresa da geração S3. Brasília-DF, Embrapa Hortaliças, 2015.......................38 

Tabela 5. Análise de variância da precocidade em dias após a semeadura das 14 

linhagens de pimenta do tipo calabresa da geração S3. Brasília-DF, Embrapa Hortaliças, 

2015.................................................................................................................................38 

Tabela 6. Análise de variância do comprimento de frutos das 14 linhagens de pimenta 

do tipo calabresa da geração S3. Brasília-DF, Embrapa Hortaliças, 2015.......................38 

Tabela 7. Análise de variância do diâmetro de frutos das 14 linhagens de pimenta do 

tipo calabresa da geração S3. Brasília-DF, Embrapa Hortaliças, 2015............................38 

 

 

 

 



 

8 
 

LISTA DE FIGURAS 

Figura 1. Processo de medição do teor de sólidos solúveis: (A) Aparelho sendo zerado 

com água destilada, (B) Fruto sendo espremido, (C) Leitor com caldo do fruto (D) 

Medição. Brasília-DF, Embrapa Hortaliças, 2015. (Foto: Danylo 

Oliveira)...........................................................................................................................39 

Figura 2: Ilustração de pigmento e cor com valores de a*b* de frutos imaturos das 

linhagens S2 de pimenta calabresa e coloração de frutos imaturos e maduros das três 

linhagens selecionadas.....................................................................................................24 

Figura 3: Brotações laterais de 73 linhagens S2 de pimenta calabresa: valores médios 

distribuídos em classes de número de brotações.............................................................25 

Figura 4: Precocidade de 14 linhagens S3 de pimenta calabresa: valores médios em dias 

após a semeadura.............................................................................................................28 

Figura 5: Comprimento médio de frutos de 14 linhagens S3 de pimenta 

calabresa..........................................................................................................................28 

Figura 6: Diâmetro médio de frutos de 14 linhagens S3 de pimenta 

calabresa..........................................................................................................................29 

Figura 7: Peso médio individual de frutos de 14 linhagens S3 de pimenta 

calabresa..........................................................................................................................29 

Figura 8: Peso médio de frutos por planta de 14 linhagens S3 de pimenta 

calabresa..........................................................................................................................29 

Figura 9: Número médio de frutos por planta de 14 linhagens S3 de pimenta 

calabresa..........................................................................................................................30 

Figura 10. Representação gráfica dos parâmetros L* a* b* da leitura de cor de folha das 

14 linhagens S3 de pimenta calabresa..............................................................................30 

Figura 11: Planta com ausência de brotações e planta com brotações 

laterais..............................................................................................................................39 

Figura 12: Linhagens de pimenta calabresa suscetível a Alternaria sp.........................40 

 

 

 

 

 

 



 

9 
 

SUMÁRIO 

1. Resumo........................................................................................................................10 

2. Abstract........................................................................................................................11 

3. Introdução............................................................................................................12 a 14 

4. Hipótese.......................................................................................................................15 

5. Objetivos......................................................................................................................15 

5.1. Objetivo Geral....................................................................................................15 

5.2. Objetivos Específicos.........................................................................................15 

6. Material e métodos......................................................................................................16 

 6.1. Localização do experimento..............................................................................16 

 6.2. Genótipos utilizados...........................................................................................16 

 6.3. Metodologia de melhoramento...................................................................16 e 17 

 6.4. Caracterização agronômica e industrial.....................................................17 e 18 

 6.5. Determinação do teor de sólidos solúveis totais (°Brix)....................................18 

 6.6. Determinação de capsaicina.......................................................................18 e 19 

 6.7. Determinação de cor de fruto.....................................................................19 e 20 

 6.8. Análise estatística.............................................................................................. 20 

7. Resultados e Discussão................................................................................................20 

 7.1. Avaliação da população original................................................................20 e 21 

 7.2. Avaliação das linhagens S2........................................................................21 e 22 

 7.3. Avaliação das linhagens S2 selecionadas....................................................22 a 26 

 7.4. Avaliação das linhagens S3........................................................................27 e 31 

8. Conclusão....................................................................................................................32 

9. Referências Bibliográficas...................................................................................33 a 37 

10. Tabelas.......................................................................................................................38 

11. Figuras..............................................................................................................39 e  40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10 
 

GOMES, LUCAS MATIAS. Melhoramento de pimenta calabresa por introdução de 

germoplasma de forma sui generis. 2015. Monografia (Bacharelado em Agronomia). 

Universidade de Brasília – UnB. 

1. RESUMO 

São poucas as cultivares de pimenta calabresa (Capsicum annuum L. e C. baccatum) 

disponíveis no mercado brasileiro e destas apenas BRS Mari (C. baccatum) foi 

desenvolvida no Brasil, pela Embrapa. Este trabalho teve como objetivo relatar a 

introdução de germoplasma de modo sui generis e os resultados iniciais do 

melhoramento de pimenta do tipo calabresa (C. annuum) da Embrapa Hortaliças. A 

população original foi obtida pela separação de sementes encontradas em flocos de 

pimenta calabresa desidratada importada da Índia. O método de melhoramento utilizado 

foi o de seleção individual de plantas com teste de progênie e foram avançadas três 

gerações por autofecundação e seleção. Das sementes originais foram obtidas 10 plantas 

que foram autofecundadas e deram origem a 87 plantas S1, das quais foram obtidas 

sementes de 73 plantas, que deram origem a 73 linhagens S2. Com base em 

características de planta e fruto (número de brotações laterais, peso e número total de 

frutos, comprimento e diâmetro dos frutos, espessura do pericarpo, coloração de fruto 

maduro, quantidade de sólidos solúveis totais e teor de capsaicina), foram selecionadas 

três linhagens S2 e dentro delas 14 plantas (4 plantas da linhagem CNPH 50.112, 5 

plantas de CNPH 50.116 e 5 plantas de CNPH 50.185).  Foram detectadas diferenças 

significativas (P < 0,05) entre as 14 linhagens S3 para precocidade, comprimento e 

diâmetro de fruto, peso de fruto, peso e número de frutos por planta. Para dar 

continuidade ao programa de melhoramento, foram selecionadas 5 linhagens S3 com 

peso médio de frutos acima de 12 g, início de florescimento abaixo de 80 dias após a 

semeadura, comprimento de fruto acima de 13 cm e diâmetro de fruto em torno de 1,5 

cm, cor de folha verde escuro e pilosidade esparsa ou média. Na próxima geração (S4) 

serão realizados testes a campo para determinar rendimento das linhagens, resistência a 

doenças assim como análises da concentração de capsaicinoides nos frutos. 

Os novos genótipos selecionados poderão ser lançados como cultivares que atendam a 

demanda crescente de pimenta desidratada em flocos. 

PALAVRAS-CHAVE: Capsicum annuum L., melhoramento, flocos de pimenta, 

peperoncino 
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2. ABSTRACT 

Few Calabrian pepper cultivars (Capsicum annuum L. and C. baccatum) are available in 

the Brazilian market, and among these, only BRS Mari (C. baccatum) was developed in 

Brazil, by Embrapa. This work aimed to report on the introduction of germplasm in a 

sui generis way and the initial results of Calabrian pepper breeding at Embrapa 

Vegetables. Original population was obtained through separation of seeds found in 

dehydrated Calabrian pepper flakes imported from India. The breeding method was 

individual selection of plants with progeny test and three generations of selection and 

self-pollination were advanced. Ten plants were obtained from the original seeds, which 

were self-pollinated and originated 87 S1 plants.  Out of these, seeds of 73 S1 plants 

were obtained and gave rise to 73 S2 lines. Based on the characteristics of plant and fruit 

(number of side shoots, weight and total number of fruits, length and diameter of fruits, 

wall thickness, color of the ripe fruit, total soluble solids and capsaicin content), three S2 

lines were selected and, then, 14 plants within these lines (4 plants of line CNPH 

50.112, 5 plants of CNPH 50.116 and 5 plants of CNPH 50.185). Significant differences 

(p < 0.05) were noticed among the 14 S3 lines, for precocity, length and diameter of the 

fruit, weight of the fruit, weight and number of fruits per plant. Five S3 lines were 

selected based on the following criteria: average fruit weight above 12 g, early 

flowering (less than 80 days after sowing), fruit length above 13 cm and fruit diameter 

around 1.5 cm, dark green color of leaf and sparse or medium pilosity. In the following 

S4 generation, the selected lines will be evaluated under field conditions in order to 

determine yield, disease resistance as well as capsaicinoid concentration in fruits. New 

genotypes selected may be released as cultivars that meet the growing demand for 

dehydrated Calabrian pepper flakes. 

KEYWORDS: Capsicum annuum L. breeding, pepper flakes, peperoncino 
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2. INTRODUÇÃO 

 O gênero Capsicum, representado pelas pimentas e pimentões, é originário das 

regiões tropicais do continente americano e hoje é cultivado em todo o mundo. Os 

frutos de Capsicum são utilizados principalmente para a produção de condimentos 

devido às características dos seus diversos compostos que conferem aroma e sabor 

(Büttow, 2010), bem como picância, característica principal das pimentas. O Brasil é 

um importante centro de diversidade de Capsicum, abrigando espécies domesticadas, 

semi-domesticadas e silvestres (Carvalho et al., 2003; Monteiro et al., 2010). O gênero é 

composto por cerca de 30 espécies e, deste total, apenas cinco são domesticadas: C. 

annuum, C. baccatum, C. frutescens, C. chinense e C. pubescens, sendo que esta última 

não é encontrada no Brasil (Moreira et al., 2006). 

 As pimentas Capsicum foram introduzidas na Ásia pelos portugueses e 

espanhóis e, em meados do século XVI, uma variedade de pimenta chamada 

―pernambuco‖ era conhecida em Goa (Índia), um forte indicativo de sua origem 

(Reifschneider, 2000). Atualmente, a Índia é um grande produtor e exportador de frutos 

de pimenta vermelha (C. annuum) desidratados inteiros ou na forma de flocos (Kumar 

& Rai, 2006; Rathore & Shekhawat, 2008). Em 2013, a Índia produziu cerca de 1,4 

milhão de toneladas de pimentas e pimentões desidratados e exportou, em 2011, 260 mil 

toneladas de pimentas secas (FAOSTAT, 2015). Numerosas landraces e populações 

locais de diferentes tipos de pimentas Capsicum são cultivadas na Índia (Bosland & 

Baral, 2007), sendo que a maioria delas pertence à espécie C. annuum (Kumar & Rai, 

2005).  Devido à grande variabilidade natural existente, a Índia é reconhecida como um 

centro secundário de diversidade de Capsicum (Kumar & Rai, 2005). 

 A importância cultural e econômica da pimenta (Capsicum spp.) no Brasil é 

significativa e seu cultivo apresenta boa rentabilidade, empregando elevada quantidade 

de mão de obra, principalmente durante a colheita e processamento dos frutos (Moreira 

et al., 2006; Domenico et al., 2012). Por isso, o cultivo de pimenta tem se destacado na 

agricultura familiar, diversificando a fonte de renda e contribuindo para a redução do 

êxodo rural (Moreira et al., 2006). 

 Os frutos de C. annuum possuem elevado valor comercial e estão entre as dez 

hortaliças mais consumidas no Brasil (SEBRAE, 2015). A espécie é representada pelos 

pimentões, pimentas doces para páprica e as pimentas picantes dos tipos jalapeño, 
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cayenne, serrano, cereja, entre outras, além de variedades ornamentais (Reifschneider, 

2000; Büttow, 2010). Os frutos de pimentas C. annuum são consumidos verdes e 

maduros, in natura, em molhos ou desidratados. A pimenta calabresa, também 

conhecida como peperoncino, geralmente pertence a esta espécie e tem larga aplicação 

na culinária italiana, particularmente nas regiões de Sicília e Sardenha. A região de 

Calábria, no sul da Itália, é importante produtora e consumidora de pimenta fresca e 

desidratada (Silva, 2015). Com picância suave à média, os frutos são bastante utilizados 

para temperar carnes e dar sabor especial a molhos.  

 No Brasil, a pimenta calabresa não é um tipo de pimenta de uma determinada 

espécie, mas sim o produto resultante da desidratação de pimenta vermelha na forma de 

flocos, sendo muito utilizada como condimento pela indústria de embutidos. A pimenta 

calabresa brasileira é obtida de frutos maduros, principalmente das espécies C. 

baccatum e C. annuum. A pimenta é colhida quando madura e secada ao sol sobre lonas 

ou em secadores com circulação forçada de ar quente. Depois de secos, os frutos 

inteiros são flocados, inclusive com as sementes (Ribeiro et al., 2008). Sementes, 

pericarpos e pedaços de polpa separados durante a produção de molhos por 

agroindústrias de médio e grande porte também são utilizados como ―pimenta 

calabresa‖ em embutidos.  

 Na safra de 2004/2005, a cidade de Turuçu-RS, então conhecida como capital 

nacional da pimenta, foi considerada a maior produtora de pimenta vermelha C. 

baccatum (conhecida na região como pimenta chifre-de-veado) para a produção de 

flocos tipo calabresa, com uma área de 70 ha e produtividade média de 13 t/ha
 
de frutos 

frescos (Madail, 2005). Na safra de 2011/2012, Turuçu teve apenas 15 hectares 

plantados por cerca de 20 produtores, com rendimento de 1.500 quilos de pimenta seca 

por hectare e produção total estimada de 22 toneladas (Secretaria Municipal de 

Agricultura de Turuçu, RS, 2015). Projeções recentes apontam que a área de plantio 

para a safra de 2014/2015 será de apenas 6 ha
 
e, para a próxima safra, a área prevista é 

de 4 ha. A ocorrência de doenças fúngicas e o preço baixo do produto são apontados 

como os principais motivos da redução drástica da área de cultivo de ―calabresa‖ em 

Turuçu (SCHNEID, LF, comunicação pessoal). 

 Um levantamento de cultivares de pimentas pertencentes às espécies C. annuum 

e C. baccatum existentes no mercado brasileiro e que podem ser utilizadas para a 
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obtenção de pimenta calabresa indicou que são poucas as cultivares disponíveis, como 

‗BRS Mari‘ (Agrocinco, 2015) desenvolvida pela Embrapa Hortaliças, pimenta ‗de 

Cayenne‘ e híbrida ‗Grisu F1‘ (Isla, 2015), as pimentas híbridas ‗Caliente‘ e ‗Pic Nik‘ 

(Sakata, 2015), a pimenta Cayenne ‗Dedo-de-Moça‗ (Feltrin, 2015) e as pimentas do 

tipo dedo-de-moça (Topseed, 2015; Hortivale, 2015). Destas, aparentemente, apenas a 

‗BRS Mari‘ (C. baccatum) foi oriunda de programa de melhoramento no Brasil, 

implementado pela Embrapa Hortaliças (Carvalho et al., 2009). 

 O desenvolvimento de novas cultivares é fortemente dependente dos recursos 

genéticos disponíveis, na forma de materiais coletados e caracterizados, em coleções ou 

bancos de germoplasma - BAG (Nass, 2007). O enriquecimento de um BAG 

normalmente ocorre por meio de intercâmbio de germoplasma entre instituições de 

pesquisa, expedições de coletas e aquisição de sementes comerciais disponíveis no 

mercado. No entanto, no caso específico do acesso de pimenta do tipo calabresa CNPH 

50.000, pertencente à coleção de Capsicum da Embrapa Hortaliças, o germoplasma foi 

introduzido de uma maneira sui generis: as sementes foram obtidas de um pequeno lote 

do produto comercial pimenta calabresa (pimenta vermelha desidratada em flocos com 

as sementes) oriundo da Índia, avaliado por uma agroindústria como de excelente 

qualidade. Em 2014, o Brasil importou 1.364 toneladas de pimentas Capsicum, no valor 

de cerca de US$ 3,5 milhões, e a Índia figura entre os principais exportadores 

(MDIC/Secex, 2015). 

A ausência de cultivares nacionais de pimenta calabresa (C. annuum) adaptadas a 

distintas condições abióticas e bióticas brasileiras serviu como incentivo para o início 

dessa linha de pesquisa na Embrapa Hortaliças. O presente trabalho teve como objetivo 

avançar gerações por meio de autofecundação e selecionar linhagens adaptadas às 

condições edafoclimáticas do Brasil e com características agronômicas promissoras para 

o desenvolvimento de novas cultivares de interesse da agricultura brasileira.  
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4. HIPÓTESE 

 É possível estabelecer um programa de melhoramento e selecionar linhagens de 

‗pimenta calabresa‘ pela introdução de germoplasma de forma sui generis. 

5. OBJETIVOS 

5.1. Objetivo Geral: Estabelecer um programa de melhoramento de pimenta 

calabresa na Embrapa Hortaliças; 

5.2. Objetivos específicos: Avançar gerações e selecionar linhagens com boas 

características agroindustriais. 
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6. MATERIAL E MÉTODOS 

 Localização: O presente trabalho foi realizado na Embrapa Hortaliças, 

localizada na Rodovia BR-060, Km 09, Brasília, DF (Latitude 15°55'57.31"S, 

Longitude 48° 8'11.36"O). 

 Genótipo utilizado: As sementes de C. annuum que deram início a este trabalho 

foram obtidas de uma pequena amostra de pimenta desidratada em flocos (tipo 

calabresa) importada da Índia, cedida por uma empresa brasileira de produtos à base de 

pimentas. A amostra de sementes foi registrada no banco de melhoramento de 

Capsicum da Embrapa Hortaliças sob o código CNPH 50.000. Este lote de pimentas em 

floco apresentou teor de capsaicina de 32.163 Unidades de Calor Scoville (SHU). 

 Metodologia de melhoramento: O método de melhoramento utilizado foi o de 

seleção individual de plantas com teste de progênie e baseia-se na variabilidade já 

existente na população (Allard, 1971; Borém, 1998). 

 As sementes originais foram semeadas em bandejas de poliestireno de 72 células 

e transplantadas para vasos de 10 litros; as 10 plantas obtidas (plantas originais, PO) 

foram mantidas em telado e autofecundadas manualmente. Foram colhidos de 3 a 5 

frutos autofecundados de cada planta e as sementes extraídas foram submetidas à pré-

secagem (48 horas a 32°C), seguida de secagem em estufa (Soc. FABBE. Ltda. Modelo: 

171) por 24 horas a 40°C.  

 Para o ciclo seguinte, foram utilizadas 10 sementes (S1) de cada uma das dez 

plantas originais autofecundadas. Sementes S1 foram semeadas em bandejas de 72 

células preenchidas com o substrato Tropstrato (Vida Verde
©

). As plântulas (S1) obtidas 

foram repicadas para vasos de 350 ml e o transplante definitivo (87 plantas), para vasos 

de 10 litros contendo mistura de solo esterilizado, foi realizado 38 dias após a 

semeadura.  

 Na fase de florescimento, foram realizadas autofecundações em todas as 87 

plantas S1 obtidas. Frutos com 60 dias após a autofecundação foram colhidos 

manualmente e das plantas que não possuíam frutos autofecundados foram colhidos 

frutos de polinização aberta (OP). Após a colheita, as sementes passaram pelo processo 

de secagem descrito anteriormente. Foram obtidas sementes autofecundadas de 43 

plantas e sementes OP de 30 plantas, um total de 73 linhagens. As sementes OP 
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colhidas também foram consideradas S2 porque o cultivo de plantas de pimentas em 

telados com telas anti-afídeos mantém os insetos distantes das flores e assegura a 

obtenção de frutos autofecundados (DeWitt & Bosland, 2009). 

 Na geração seguinte, foram semeadas cinco sementes de cada uma das 73 

linhagens obtidas na geração anterior em bandejas de 72 células, preenchidas com 

substrato Carolina Padrão (orgânico, http://www.carolinasoil.com.br/). O transplante em 

telado das 327 plantas S2 (4 a 5 plantas por linhagem) obtidas foi feito diretamente no 

solo, aos 54 dias após a semeadura. O espaçamento utilizado foi de 1,2 m entre linhas e 

0,9 m entre plantas. Antes do transplante, a área foi adubada com NPK (4:14:8) em dose 

calculada com base no resultado da análise de solo do local e na exigência da cultura.   

 Foram selecionadas, entre e dentro das linhagens S2, 14 plantas (4 plantas da 

linhagem CNPH 50.112, 5 plantas de CNPH 50.116 e 5 plantas de CNPH 50.185). Os 

frutos autofecundados das linhagens selecionadas foram colhidos separadamente, planta 

por planta. As sementes S3 destes frutos foram extraídas e submetidas ao mesmo 

processo de secagem das gerações anteriores; em 2015, as 14 linhagens S3 foram 

levadas a campo, 5 plantas por parcela, em duas repetições, para avaliação preliminar de 

características agronômicas e industriais de interesse (precocidade, número de brotações 

laterais, coloração de folha e de fruto imaturo, altura de planta, comprimento e diâmetro 

de fruto, espessura de polpa, peso individual de fruto, número e peso total de frutos), e 

identificação de linhagens mais adaptadas à região central do país. Concomitantemente, 

três plantas de cada linhagem foram mantidas em telado para autofecundação 

controlada. 

 Caracterização agronômica e industrial: Foi feita uma caracterização 

preliminar dos frutos (até três frutos por planta) das dez plantas da população original 

(CNPH 50.000) com base nos parâmetros: comprimento (cm) e diâmetro de fruto (cm), 

espessura da polpa (mm) e número de lóculos. 

 Também foram avaliadas as 73 linhagens S2 (um fruto por planta, 5 frutos por 

linhagem) para comprimento e diâmetro de fruto (cm), espessura de polpa (mm) e peso 

de fruto (g), além da coloração do fruto imaturo. Devido à grande variação no número 

de brotações laterais (desenvolvidas a partir do nível do solo) entre as linhagens, foi 

contado o número de brotações de cada planta (em todas as linhagens). As linhagens 

foram agrupadas em 5 classes: classe 1) 1 a 2 brotações por planta; classe 2) 3 a 4 
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brotações por planta; classe 3) 5 a 6 brotações por planta; classe 4) 7 a 8 brotações por 

planta; classe 5) 9 a 10 brotações por planta. 

 Além disso, foi realizada uma avaliação subjetiva do valor agronômico das 

plantas S2, por pelo menos dois avaliadores, que se baseou na estrutura da planta 

(arquitetura) e produção de frutos (estimada visualmente). Com base nos dados 

quantitativos obtidos e na avaliação qualitativa do valor agronômico das plantas, foram 

selecionadas três linhagens S2. As três linhagens selecionadas foram também avaliadas 

quanto ao número de frutos por planta, peso total dos frutos (g), sólidos solúveis totais 

(ºBrix), teor de capsaicina e coloração de fruto maduro (5 frutos de cada planta). 

 As características comprimento, diâmetro e espessura de parede de fruto foram 

medidos com a ajuda de um paquímetro digital marca MITUTOYO, modelo 500-144B. 

Para a determinação de sólidos solúveis totais (ºBrix) foi utilizado um refratômetro 

digital ATAGO, modelo PR-1, seguindo-se metodologia padronizada para a limpeza do 

equipamento e padronização das amostras.  

  

 Determinação do teor de sólidos solúveis totais (°Brix): A quantidade de 

sólidos solúveis das três linhagens S2 selecionadas foi determinada com a utilização de 

um refratômetro digital ATAGO, modelo PR-1, utilizando-se cinco frutos de cada 

linhagem. O processo é iniciado zerando-se o aparelho com água destilada, em seguida, 

com o auxílio de um espremedor comum de alho, cada fruto avaliado é espremido, 

sendo retirada de 1 a 3 gotas de caldo do fruto, obtendo-se assim a medida no aparelho 

em °Brix (Figura 1). 

 Determinação de capsaicina: A determinação do teor de capsaicina das três 

linhagens S2 selecionadas foi realizada pelo método AOAC Official Method 995.03, 

(AOAC, 2006) que pode ser utilizado para determinação do teor de capsaicinóides entre 

750 e 650.000 Unidades de Calor Scoville (SHU). Amostras de frutos de cada uma das 

linhagens foram picadas e colocadas em estufa, com ventilação forçada de ar, para 

secagem durante três dias à temperatura de aproximadamente 60ºC. As amostras secas 

foram trituradas em moinho e pesadas em alíquota de 12,5g/ linhagem e colocadas em 

um frasco ao qual se adicionou 100 ml de etanol desnaturado. Os frascos foram 

acoplados a um condensador por refluxo e mantidos à 80
o 

C, durante 5 horas. Ao final 

deste período, o sobrenadante foi mantido em geladeira à 4º C, para posterior análise 
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por cromatografia liquida de alta eficiência (HPLC, High Performance Liquid 

Chromatography). As amostras foram filtradas através de uma membrana FG 

(fluoropore) em PTFE 0,45 mm de poro, hidrofóbica, com auxilio de uma seringa de 5 

ml, coletando-se 2 ml do material filtrado em vials para HPLC. As condições do HPLC 

foram formadas por uma fase móvel composta por acetonitrila (40%) e água contendo 

1% de ácido acético (60%), que atravessa uma fase estacionária formada pela coluna 

150 mm x 4,6 mm x 5 mm a um fluxo de 1,5 ml por minuto, resultando em um tempo 

total de corrida de 30 minutos para cada amostra. Foram injetados 20 ml de cada 

amostra em duplicatas, que percorreram a fase estacionária juntamente com a fase 

móvel. Os picos de capsaicinóides foram obtidos a partir de um detector do tipo 

fotodiodo (PDA -―photodiode array detector‖) UV-vis (ultravioleta – visível), 

utilizando-se como referência o comprimento de onda de 280 nm. A identificação dos 

capsaicinóides foi baseada na comparação do tempo de retenção dos picos relativos aos 

capsaicinóides encontrados em amostras de padrões comerciais de capsaicina e 

dihidrocapsaicina. A quantificação dos capsaicinóides foi feita a partir da área do pico 

obtida da injeção do padrão de capsaicina, na concentração de 0,015 mg/ml e 0,15 

mg/ml, a cada 6 amostras injetadas, com base na fórmula a seguir: 

C= (Pc/Ps) x (Cs/Wt) x (200/0,89) x 16100 

C – quantidade de capsaicina em SHUAl 

Pc – Área do pico relativo a capsaicina 

Ps - Área do pico relativo ao padrão de capsaicina 

Cs – Concentração do padrão de capsaicina 

Wt – Peso da amostra teste 

 Determinação de cor dos frutos: Foram realizadas análises de coloração de 

frutos imaturos e maduros. Para a análise de frutos imaturos, foi colhido um fruto de 

cada planta, de todas as linhagens, e feita uma leitura por fruto. A análise de cor de 

frutos maduros foi feita somente para as três linhagens selecionadas (cinco frutos por 

planta e uma leitura por fruto).  A análise de cor foi realizada utilizando-se colorímetro 

(Minolta Chromometer Modelo CR-400), no padrão CIE-L*a*b*. A coordenada L* 

refere-se à luminosidade do fruto (correspondente à variação do branco ao preto); a 

coordenada a* corresponde ao eixo horizontal, sendo a* positivo tendendo ao vermelho 

e o a* negativo tendendo ao verde; a coordenada b* corresponde ao eixo vertical, sendo 
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que o b* positivo tende a uma coloração amarela e o b* negativo a uma coloração azul. 

As medições de cor foram realizadas na região equatorial de cada fruto. 

 Análises estatísticas: Para as análises dos dados de caracterização de frutos na 

população original e nas gerações S2 e S3, assim como para a análise dos dados de 

brotações laterais, foi utilizado o teste de F a 5% de significância e as médias foram 

agrupadas pelo teste de Scott-Knott utilizando o software SAS, sendo que as médias das 

brotações laterais e número de frutos por planta foram ajustadas pelo método dos 

mínimos quadrados (√x+0,5).  

 

9. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Avaliação da população original: A avaliação de características de frutos e de 

plantas obtidas da população original (CNPH 50.000) oriunda da pimenta calabresa da 

Índia indicou significativa variabilidade entre os indivíduos. Foram observadas 

diferenças significativas pelo teste de Scott-Knott (p < 0,05) para as características 

diâmetro e espessura de parede de frutos, que variaram de 0,8 a 1,2 cm e 0,8 a 1,4 mm, 

respectivamente. ‗CNPH 50.010‘ apresentou diferença significativa para número de 

lóculos por fruto, com valor médio de 2,3 lóculos (Tabela 1), enquanto os demais 

genótipos apresentaram dois lóculos por fruto.  

 A existência de variabilidade na população original é essencial para a seleção de 

indivíduos com características superiores. O sucesso no desenvolvimento de novas 

cultivares está diretamente associado à variabilidade genética da população a ser 

melhorada (Cardoso, 2001; Nass, 2007; Ribeiro et al., 2008). O gênero Capsicum possui 

expressiva variabilidade genética (Inoue & Reifschneider, 1989), e dentre as espécies 

domesticadas, C. annuum possui maior diversidade, enquanto que C. frutescens possui 

menor variabilidade (Casali & Couto, 1984). 
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Tabela 1. Valores médios de comprimento (CF), diâmetro (DF), espessura da parede (EP) e número de 

lóculos de frutos (NL) das plantas originais (PO) da população CNPH 50.000 de pimenta calabresa. 

Brasília-DF, Embrapa Hortaliças, 2013. 

 

CNPH Número CF (cm) DF (cm) EP (mm) NL 

50.001  10,3 a
1 

1,1 b 1,17 b 2,0 a 

50.002 06,6 a 00,9 a 1,12 b 2,0 a 

50.003 10,9 a 00,9 a 1,05 a 2,0 a 

50.004 11,6 a 1,1 b 1,28 b 2,0 a 

50.005 08,6 a 01,0 a 0,97 a 2,0 a 

50.006 09,9 a 1,1 b 1,13 b 2,0 a 

50.007 07,6 a 00,8 a 0,84 a 2,0 a 

50.008 09,4 a 00,9 a 0,88 a 2,0 a 

50.009 08,6 a 00,8 a 0,97 a 2,0 a 

50.010 07,0 a 1,2 b 1,43 b 2,3 b 

CV (%) 26,17 12,12 14,02 7,9 
1
Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem significativamente entre si pelo teste de Scott-

Knott (p < 0,05). 

 

 Avaliação das linhagens S2: Foram observadas diferenças significativas entre as 

73 linhagens S2 (teste de Scott-Knott, (p < 0,05) para todas as características de frutos 

avaliadas. Os valores de peso de fruto variaram de 2,3 g a 10,9 g; comprimento de fruto 

variou de 7,5 cm a 13,4 cm; diâmetro de fruto variou de 0,7 cm a 1,4 cm e espessura da 

parede variou de 0,87 mm a 1,98 mm. Alguns desses valores são próximos aos da 

variedade local de pimenta C. annuum mais plantada na Índia, conhecida pelo nome 

―Pusa Jwala‖, que apresenta comprimento de fruto que varia de 7 a 13 cm, largura de 

fruto de 1 a 1,5 cm e pungência entre 30.000-50.000 SHU (DeWitt & Bosland, 2009).  

A coloração de frutos imaturos nas 73 linhagens S2 variou de L*= 26,55; a*= -21,62; 

b*=6,44 a L*= 60,82; a*= -5,86 e b*= 42,19. A Figura 2 apresenta o espaço de cores 

observado nestas 73 linhagens; a olho nu foi possível perceber diferenças entre a 

intensidade de coloração do verde dos frutos (verde claro e verde escuro). A coloração 

de frutos maduros, todavia, não apresentou variação perceptível a olho nu e por esta 

razão não foram avaliadas quantitativamente. Quanto às brotações laterais, apenas uma 

linhagem foi observada na classe 1 (1%); seis linhagens na classe 2 (8%); 26 linhagens 

na classe 3 (36%); 32 linhagens na classe 4 (44%); e 8 linhagens na classe 5 (11%) 
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(Figura 3). Um menor número de brotações laterais demanda menos mão de obra no 

período de desbrota das plantas e de colheita dos frutos. Além disso, permite uma 

melhor ventilação entre as plantas e diminui a umidade no microclima que se forma na 

plantação, favorecendo um melhor estado fitossanitário da lavoura. O aumento do nível 

de podas em plantas de pimentas C. chinense, e consequentemente, a diminuição de 

brotações laterais, resultou no aumento do peso de frutos (Jaimez et al., 2002). Os 

autores também sugerem que com a menor quantidade de brotações, pode ter havido 

mudanças na distribuição de nutrientes assimilados pelas diferentes partes da planta. 

Alsadon et al. (2013) relataram um aumento significativo de tamanho e na qualidade de 

frutos devido a poda de plantas de pimentas, mantendo-se um único ramo. Densidade e 

número de brotações por planta são fatores importantes na produção de Capsicum tanto 

em cultivo protegido como em campo. Dasgan & Abak (2003) concluíram que plantas 

de pimenta cultivadas em casa de vegetação com alta densidade de plantio e reduzido 

número de brotações laterais por planta aumentaram significativamente o rendimento 

por m
2
. MCcraw & Greig (1986) observaram maiores rendimento por planta e peso de 

frutos ao usarem poda em plantas de pimentas cultivadas a campo.  

 Avaliação das linhagens S2 selecionadas: Na avaliação quantitativa, as 

linhagens selecionadas CNPH 50.112, CNPH 50.116 e CNPH 50.185 apresentaram 

diferenças significativas para as características: brotações laterais, número e peso total 

de frutos por planta, peso médio de fruto, comprimento e diâmetro de fruto, teor de 

capsaicina e coloração de fruto imaturo e maduro (Tabela 2). As três linhagens 

apresentaram frutos com comprimento entre 9,4 cm e 10,6 cm, diâmetro entre 0,9 cm e 

1,2 cm, e espessuras de parede que não diferiram entre si significativamente. No Brasil, 

as pimentas ‗Cayenne‘ (Isla, 2015) e ‗Cayenne Dedo-de-Moça‘ (Feltrin, 2015), ambas 

pertencentes à espécie C. annuum, apresentam tamanho de fruto de 8-12 cm x 1-2 cm e 

12 cm x 1 cm, respectivamente, valores próximos aos das linhagens selecionadas. Além 

disso, a linhagem CNPH 50.112 apresentou melhor arquitetura de planta e boa carga de 

frutos; CNPH 50.116 apresentou ausência de brotações laterais (Figura 11) e plantas de 

porte baixo e CNPH 50.185 destacou-se entre as demais pela excelente carga, coloração 

e formato de frutos.  

 Entre as três linhagens, CNPH 50.185 apresentou os maiores valores médios de 

número e peso total de frutos por planta, 255 frutos e 1.003 g por planta, 
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respectivamente. As linhagens CNPH 50.112 e CNPH 50.116 foram menos produtivas, 

com médias de 105 e 86 frutos/planta, respectivamente (Tabela 2). O alto número de 

frutos apresentado pela CNPH 50.185 pode ser atribuído ao elevado número de 

brotações laterais da linhagem, uma vez que há correlação positiva entre número de 

frutos e brotações laterais. Dasgan & Abak (2003) obtiveram variação de 

aproximadamente 230% em número de frutos por planta quando realizado o cultivo com 

uma brotação (espaçamento de 80 cm entre linhas x 15 cm entre plantas) e quatro 

brotações laterais por planta (espaçamento de 80 cm x 45 cm), em casa de vegetação. 

As linhagens CNPH 50.112 e CNPH 50.116 não diferiram estatisticamente entre si 

quanto ao comprimento, diâmetro e espessura da parede de frutos. As três linhagens de 

pimenta calabresa selecionadas apresentaram comprimentos de frutos superiores ao das 

cultivares de pimenta páprica e ‗BRS Mari‘ (5,4 cm a 6,3 cm) avaliadas por Paulus et al. 

(2015).  

 Quanto à coloração, a amplitude de valores encontrados para frutos imaturos das 

73 linhagens assim como para os frutos imaturos e maduros das três linhagens 

selecionadas está apresentada na Figura 2. A linhagem CNPH 50.185 apresentou os 

maiores valores no espaço de cor L*a*b*, diferindo estatisticamente das demais 

linhagens selecionadas, apresentando frutos imaturos com cor verde intensa/escura e 

vermelha brilhante intensa em fruto maduro. De acordo com o gráfico de cores e 

pigmentos do CIELAB (Figura 2), que considera os valores de a* b*, a linhagem CNPH 

50.185 apresentou coloração semelhante ao pigmento Chromium oxide green para 

frutos imaturos; e coloração semelhante ao pigmento Venetian red para frutos maduros. 

Mesmo diferindo estatisticamente das linhagens CNPH 50.112 e CNPH 50.116, tanto 

para cor de fruto imaturo como maduro, a amplitude dos valores das três linhagens 

representados no gráfico da CIELAB não foi grande e a cor observada em frutos 

maduros está dentro dos padrões exigidos pelo mercado. De acordo com Lutz & Freitas 

(2008), as cores de frutos de pimentas originam-se de pigmentos carotenoides, que, pelo 

seu valor nutricional, estão entre os mais importantes pigmentos vegetais. Frutos 

maduros (vermelhos) de pimentas Capsicum possuem 60 vezes mais carotenoides que 

os frutos verdes, além de maior concentração de flavonoides e outros compostos 

secundários (Gómez-García & Ochoa-Alejo, 2013).  
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 Em relação ao teor de sólidos solúveis totais, não houve diferença significativa 

entre as três linhagens selecionadas, observando valores que variaram de 10,63 a 11,57 

ºBrix. Paulus et al. (2015) observaram resultados semelhantes de sólidos solúveis nas 

cultivares Páprica (teor de 10,30 ºBrix) e BRS Mari (10,2 ºBrix).  

 A linhagem CNPH 50.185 apresentou concentração de capsaicina de 15.727 

SHU, diferindo estatisticamente das linhagens CNPH 50.112 e CNPH 50.116, com 

teores de 5.246 e 5.420 SHU, respectivamente; estes valores estão dentro da faixa de 

pungência de flocos de pimenta calabresa. Valores semelhantes foram encontrados por 

Ziino et al. (2009) nas cultivares de pimenta calabresa ‗Amando‘ (14.764 SHU) e 

‗Sigaretta‘ (7.447 SHU). 
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Figura 2. Ilustração de pigmento e cor com valores de a*b* de frutos imaturos das linhagens S2 de pimenta 

calabresa e coloração de frutos imaturos e maduros das três linhagens selecionadas. Fonte: CIELAB, 2008. 

Brasília-DF, Embrapa Hortaliças, 2014. 
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Figura 3. Brotações laterais de 73 linhagens S2 de pimenta Calabresa: valores médios distribuídos em 

classes de número de brotações. (Number of side shoots of 73 S2 Calabrian pepper lines: average values 

distributed in shoot number classes). Brasília-DF, Embrapa Hortaliças, 2014.  
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Tabela 2. Valores médios de brotação, número total de frutos por planta de pimenta calabresa (NTF), peso médio de fruto (PM), comprimento de frutos (CF), diâmetro 

(DF), espessura da parede (EP), peso total de frutos por planta (PT), cor de fruto imaturo, cor de fruto maduro, teor de sólidos solúveis totais (ºBrix) e capsaicina 

(SHU) das três linhagens S2 selecionadas. Brasília-D, Embrapa Hortaliças, 2014. 
 

CNPH Brotação Frutos 

  NTF PM (g) CF (cm) DF (cm) EP (mm) PT (g) Cor imaturo Cor maduro ºBrix SHU 

        L* a* b* L* a* b*   

50.112 3 b
1 

105 b 6,18 a 10,6 a 1,2 a 1,3 a 647 b 31,83 b
 

-9,96 b 11,1 b 37,82 a 36,66 b 19,45 b 11,5 a 5246  b 

50.116 1 c 86 b 6,42 a 10,5 a 1,1 a 1,4 a 552 b 31,36 b -8,53 c 9,18 c 37,53 a 36,58 b 19,37 b 10,6 a 5420  b 

50.185 6 a 255 a 3,94 b 9,4 b 0,9 b 1,2 a 1003 a 36,49 a -14,79 a 18,7 a 36,98 a 38,71 a 20,56 a 10,8 a 15727 a 

CV(%) 17,1 35,8 13,3 6,4 6,4 10,5 27,4 6,4 13,2 16,8 1,0 2,1 2,9 8,4  

1
Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem significativamente entre si pelo teste de Scott-Knott (p < 0,05). 
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Avaliação das linhagens S3: Foram detectadas diferenças significativas (p < 0,05) entre 

as 14 linhagens S3 para todos os parâmetros avaliados (Tabelas 4, 5, 6 e 7), menos para 

brotações laterais, altura de plantas e para espessura de polpa de fruto. A precocidade, 

determinada pelo número de dias para florescimento contabilizados a partir da 

semeadura, variou de 17 dias entre a linhagem mais precoce e a mais tardia; o 

comprimento médio de fruto variou de 9,7 cm a 15,6 cm; o diâmetro médio de fruto de 

1,2 cm a 1,5 cm; o peso médio de fruto de 8,1 g a 15,9 g; peso médio de frutos por 

planta de 0,12 kg a 0,73 kg; e o número médio de frutos por planta de 17 a 106 frutos 

(Figuras 4, 5, 6, 7, 8 e 9). O baixo rendimento apresentado pela linhagem CNPH 50.199 

foi devido a um severo ataque de Alternaria sp. (Figura 12) observado desde o 

transplante para o campo. Para cor de folha, os valores médios do parâmetro b* do 

CIELAB variaram de 18,86 a 20,64 para a cor verde claro e de 12,55 a 14,79 para a cor 

verde escuro e para frutos variaram de 7,47 a 21,25 (Figura 10). 

 Para dar continuidade ao programa de melhoramento, foram selecionadas cinco 

das 14 linhagens S3 (Tabela 3) que apresentaram peso médio de frutos acima de 12 g, 

menos de duas brotações laterais por planta, início de florescimento inferior a 80 dias 

após a semeadura, comprimento médio de fruto acima de 13 cm e diâmetro médio de 

fruto em torno de 1,5 cm e cor de folha verde escuro, não diferindo entre si para 

nenhuma destas características, e pilosidade esparsa ou média (CNPH 50.189, 50.192, 

50.193, 50.194 e 50.195). É interessante ressaltar que foi observado um aumento 

expressivo do tamanho (comprimento e diâmetro) e do peso médio de fruto das cinco 

linhagens S3 selecionadas em relação ao observado nas linhagens S2 (Tabela 2) e na PO 

(Tabela 1), das quais foram derivadas. Os valores de comprimento e diâmetro médios de 

fruto das linhagens S3 selecionadas aproximam-se dos maiores valores observados na 

variedade local indiana ―Pusa Jwala‖ (C. annuum), 13 cm e 1,5 cm, respectivamente 

(DeWitt & Bosland, 2009). Na próxima geração (S4) serão realizados testes a campo 

para determinar rendimento das linhagens, resistência a doenças assim como análises da 

concentração de capsaicinoides nos frutos. 

 Existem poucas informações e cultivares de pimenta calabresa disponíveis no 

mercado brasileiro, apesar da crescente demanda por este tipo de pimenta. O resultado 

deste trabalho mostrou que a introdução de germoplasma, feita de modo sui generis, 

permitiu uma seleção eficiente de genótipos de interesse. Foi encontrada alta 
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variabilidade na população original, sendo possível obter novos genótipos (C. annuum) 

com características agronômicas e industriais superiores. Estes materiais poderão ser 

lançados como cultivares adaptadas às condições brasileiras que atendam à crescente 

demanda do mercado por pimenta desidratada em flocos. 

 

 
 

Figura 4. Precocidade de 14 linhagens S3 de pimenta calabresa: valores médios em dias após a 

semeadura. As barras em vermelho representam as linhagens selecionadas. Brasília-DF, Embrapa 

Hortaliças, 2015. 

 

 

 

 

 
 

Figura 5. Comprimento médio de frutos de 14 linhagens S3 de pimenta calabresa. As barras em vermelho 

representam as linhagens selecionadas. Brasília-DF, Embrapa Hortaliças, 2015. 

 



 

29 
 

 
 

Figura 6. Diâmetro médio de frutos de 14 linhagens S3 de pimenta calabresa. As barras em vermelho 

representam as linhagens selecionadas. Brasília-DF, Embrapa Hortaliças, 2015. 

 

 

 

 
 

Figura 7. Peso médio de frutos de 14 linhagens S3 de pimenta calabresa. As barras em vermelho 

representam as linhagens selecionadas. Brasília-DF, Embrapa Hortaliças, 2015. 

 

 

 

 
 

Figura 8. Peso médio de frutos por planta de 14 linhagens S3 de pimenta calabresa. As barras em 

vermelho representam as linhagens selecionadas. Brasília-DF, Embrapa Hortaliças, 2015. 
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Figura 9. Número médio de frutos por planta de 14 linhagens S3 de pimenta calabresa. As barras em 

vermelho representam as linhagens selecionadas. Dados transformados para √x + 0,5 Brasília-DF, 

Embrapa Hortaliças, 2015. 

 

 

 

Figura 10. Representação gráfica dos parâmetros L* a* b* da leitura de cor de folha das 14 linhagens S3 

de pimenta calabresa. Brasília-DF, Embrapa Hortaliças, 2015. 
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Tabela 3. Amplitude dos valores médios de peso de fruto de pimenta cabresa (PF), comprimento (CF), diâmetro (DF), dias para florescimento após a semeadura 

(Precocidade), número de brotações laterais por planta (Brotações), e presença de pêlos nas hastes (Pilosidade) observados nas cinco linhagens S3 selecionadas e nas 14 

linhagens S3 avaliadas. Brasília-DF, Embrapa Hortaliças, 2015.  

 

Amplitude dos 

valores médios 
PF (g) CF (cm) LF (cm) Precocidade Brotações Pilosidade 

Cinco linhagens S3 

selecionadas 
12,7 - 15,9

 
13,3 - 15,6 1,4 - 1,5 70 - 75 1,20 - 1,50 Esparsa a média 

14 linhagens S3 8,2 - 15,9 9,7 - 15,6 1,2 - 1,5 70 - 87 1,20 - 1,77 Esparsa a média 
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10. CONCLUSÃO 

 A introdução de germoplasma de forma sui generis permitiu, a partir da 

variabilidade existente na população original, estabelecer um programa de 

melhoramento de pimenta calabresa. Com isso, foi possível avançar gerações e 

selecionar linhagens com boas características agroindustriais. Após avaliação em 

multilocais, algumas das linhagens selecionadas poderão ser lançadas como cultivares 

adaptadas às condições edafoclimáticas do Brasil e que atendam à crescente demanda 

do mercado por pimenta desidratada em flocos.  
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12. TABELAS 

Tabela 4. Análise de variância do peso individual de frutos das 14 linhagens de pimenta do tipo calabresa 

da geração S3. Brasília-DF, Embrapa Hortaliças, 2015. 

ANOVA: Peso individual de fruto 

Fonte de Variação G.L. S.Q. Q.M. Pr > F 

Linhagens 13 182.294 14.022 0.0001* 

Resíduo 14 19.021 1.358   

Total 27 201.316     
*Significativo a 5% de probabilidade pelo teste F.  

Tabela 5. Análise de variância da precocidade em dias após a semeadura das 14 linhagens de pimenta do 

tipo calabresa da geração S3. Brasília-DF, Embrapa Hortaliças, 2015. 

ANOVA: Precocidade em dias após a semeadura 

Fonte de Variação G.L. S.Q. Q.M. Pr > F 

Linhagens 13 460.857 35.450 0.0005* 

Resíduo 14 71.000 5.071   

Total 27 531.857     
*Significativo a 5% de probabilidade pelo teste F.  

Tabela 6. Análise de variância do comprimento de frutos das 14 linhagens de pimenta do tipo calabresa 

da geração S3. Brasília-DF, Embrapa Hortaliças, 2015. 

ANOVA: comprimento de frutos 

Fonte de Variação G.L. S.Q. Q.M. Pr > F 

Linhagens 13 70.318 5.409 0.0002* 

Resíduo 14 9.004 0.643   

Total 27 79.322     
*Significativo a 5% de probabilidade pelo teste F.  

Tabela 7. Análise de variância do diâmetro de frutos das 14 linhagens de pimenta do tipo calabresa da 

geração S3. Brasília-DF, Embrapa Hortaliças, 2015. 

ANOVA: Diâmetro de fruto 

Fonte de Variação G.L. S.Q. Q.M. Pr > F 

Linhagens 13 30.225 2.325 0.0099* 

Resíduo 14 8.674 0.619   

Total 27 38.899     
*Significativo a 5% de probabilidade pelo teste F.  
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13. FIGURAS 

 

 

 Figura 1. Processo de medição do teor de sólidos solúveis: (A) Aparelho sendo zerado com água 

destilada, (B) Fruto sendo espremido, (C) Leitor com caldo do fruto (D) Medição. Brasília-DF, Embrapa 

Hortaliças, 2015. (Foto: Danylo Oliveira) 

 

Figura 11: Planta com ausência de brotações laterais (Foto: Lucas Gabriel) e planta com brotações 

laterais (Foto: Lucas Matias). Brasília-DF, Embrapa Hortaliças, 2015.  
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Figura 12. Linhagens de pimenta calabresa suscetível à Alternaria sp. Brasília-DF, Embrapa Hortaliças, 

2015. (Foto: Francisco J. B. Reifschneider) 

 

 


