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OLIVEIRA, DANYLO VIEIRA VASCONCELOS. Melhoramento genético de 

Capsicum chinense Jacq.: seleção e avanço de gerações de linhagens com polpa firme 

e fácil destaque de frutos. 2016. Monografia (Bacharelado em Agronomia). 

Universidade de Brasília – UnB. 

1. RESUMO 

Apesar do Brasil ser o centro de diversidade de Capsicum chinense, ainda pouco se 

explorou de toda a variabilidade genética disponível. A utilização dessa variabilidade é 

imprescindível para a otimização do processo de colheita mecanizada e diminuição de 

danos sofridos nos frutos durante a colheita e transporte. Dessa forma, o programa de 

melhoramento genético de Capsicum da Embrapa Hortaliças iniciou em 2011, pesquisa 

visando à obtenção de linhagens de pimentas Capsicum chinense com fácil destaque de 

frutos e polpa firme, além de bom valor agronômico. O método de melhoramento 

utilizado foi o genealógico ou pedigree. Este trabalho teve como objetivo a seleção de 

plantas com características de frutos e planta superiores e o avanço de duas gerações (F3 

e F4) por meio de autofecundações em ambiente protegido. Além disso, os frutos das 

plantas selecionadas em F4 foram caracterizados com base em cinco descritores 

morfológicos de frutos, além da avaliação dos teores de sólidos solúveis totais (oBrix) e 

capsaicinoides (método HPLC), firmeza da polpa (penetrômetro) e cor de frutos maduros 

(colorímetro). De 269 plantas F3 avaliadas, onze foram selecionadas por apresentarem 

polpa firme e desprendimento fácil dos frutos. Na geração seguinte (F4), de 160 plantas 

avaliadas, foi possível identificar cinco genótipos com essas características (CNPH 

40.478, CNPH 40.479, CNPH 40.480, CNPH 40.481 e CNPH 40.484). Foram observadas 

diferenças significativas (P < 0,05) entre as cinco linhagens F4 selecionadas para todas as 

características avaliados. Foi encontrada grande variação de valores do teor de 

capsaicinóides (1.607,49 a 367.032,20 SHU). As linhagens selecionadas apresentaram 

características agronômicas e industriais de interesse. Após dois a três ciclos de seleção 

em campo e autofecundação em telado, pelo menos uma dessas linhagens poderá dar 

origem a uma nova cultivar de pimenta Capsicum chinense melhor adaptada ao processo 

de colheita (manual ou mecanizada). Bem como, ser fonte de características de interesse 

para o melhoramento genético, dar origem a novas populações ou a produção de híbridos. 

PALAVRAS-CHAVE: Pimenta, colheita, pedigree, germoplasma. 
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2. INTRODUÇÃO 

2.1. O gênero Capsicum  

As pimentas e pimentões do gênero Capsicum, originadas nas Américas, 

representam parte valiosa da biodiversidade brasileira e possuem expressivo valor 

comercial (RIBEIRO et al., 2008). 

O gênero Capsicum pertence à família Solanaceae, uma família grande e 

economicamente importante, que inclui berinjela, batata e tomate. Capsicum é 

considerado um gênero pequeno com cerca de 35 táxons (espécies e variedades), 

classificados em categorias de acordo com o nível de domesticação, no qual apenas cinco 

espécies: C. annuum, C. baccatum, C. frutescens, C. chinense e C. pubescens, são 

consideradas domesticadas, e apenas a última não é encontrada no Brasil 

(REIFSCHNEIDER, 2000; DEWITT e BOSLAND, 2009). 

 Segundo dados da FAO, em 2013 foram cultivados cerca de 4,6 milhões ha de 

pimentas e pimentões por todo o mundo, totalizando uma produção de 50,6 milhões de 

toneladas (FAO, 2016a, 2016b). Seu alto valor econômico torna o agronegócio brasileiro 

de pimentão e pimentas Capsicum, com mercado anual estimado em R$ 100 milhões, e 

em crescimento, um dos mais atraentes do Brasil, tanto do ponto de vista do mercado 

interno como externo (RIBEIRO et al., 2008).  

No Brasil, esse mercado representa parte importante do agronegócio de hortaliças 

sendo, possivelmente, após a batata e o tomate, a terceira hortaliça do grupo das 

Solanáceas mais consumida (REIFSCHNEIDER, 2000). 

Em 2015, o volume das exportações brasileiras de pimentões e pimentas atingiu 

mais de 1.500 toneladas, no valor aproximado de US$ 2.230 mil (MDIC, 2015). Estima-

se que em 2008, a produção anual brasileira de pimentas e pimentões foi de 280.000 

toneladas, ocupando área de cerca de 13.000 ha (FERRAZ, 2012), e no ano seguinte, 

foram comercializados 7.358,2 kg de sementes de cultivares de pimentas pimentões no 

Brasil, permitindo estimar uma área cultivada aproximada de 15,2 mil ha para esse fim 

(ABCSEM, 2016). 
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2.2. Banco de Germoplasma de Capsicum 

No final da década de 60, a defesa pela manutenção e conservação da 

biodiversidade em condições ambientais favoráveis através da criação de bancos ativos 

de germoplasma (BAG), ganhou grande impulso pela sensibilização da comunidade 

científica e dos governantes (RIBEIRO et al., 2008). 

A partir de então, parte da diversidade de Capsicum tem sido preservada em 

bancos de germoplasma em instituições internacionais e brasileiras, como a Universidade 

Federal de Viçosa (UFV), o Centro Tecnológico da Zona da Mata (CTZM), a Empresa 

de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (EPAMIG), o Instituto Agronômico de 

Campinas (IAC), e a Embrapa Hortaliças. Entretanto, essas coleções ainda são 

constituídas, em sua maioria, por espécies domesticadas e apresentam poucos 

representantes de espécies silvestres (BIANCHETTI e CARVALHO, 2005). 

Atualmente o BAG da Embrapa Hortaliças é considerado o maior da América do 

Sul e está entre os quatro maiores do mundo. Ele é formado por mais de 4.000 entradas 

(cerca de 2000 acessos), incluindo cultivares de polinização aberta, híbridos, variedades 

cultivadas, linhagens e materiais silvestres. Parte da variabilidade armazenada no BAG 

de Capsicum da Embrapa Hortaliças é proveniente de expedições de coleta realizadas nas 

regiões Sudeste e Norte do Brasil por pesquisadores da Embrapa (RIBEIRO et al., 2008), 

como é o caso dos genótipos parentais selecionados para as hibridações executadas nesse 

trabalho (CNPH 4281 A, CNPH 4281 B, CNPH 4332 A, CNPH 4334 A e CNPH 4337), 

coletados na Amazônia.  

Além dos bancos de germoplasma brasileiros, outros países também mantêm 

coleções de Capsicum. A coleção do USDA (United States Department of Agriculture), 

localizado na Geórgia, é maior do mundo e tem aproximadamente 5.000 acessos. Outras 

coleções consideradas importantes estão localizadas na Ásia, como o Asian Vegetable 

Research and Development Center (AVRDC) e na Alemanha, no Central Institute for 

Genetics and Germplasm (BOSLAND e VOTAVA, 2000). 

As principais atividades realizadas no BAG são: o enriquecimento da coleção por 

meio de intercâmbio e coleta, a correta identificação taxonômica, a multiplicação, a 

caracterização morfológica e molecular, a avaliação agronômica preliminar, o 

monitoramento e regeneração periódica dos acessos armazenados e a disponibilização do 

germoplasma e de todas as informações sobre os acessos. Essas atividades são dinâmicas, 
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de alto custo, envolvem muitas áreas de conhecimento e recursos humanos e só se 

justificam se os recursos genéticos forem utilizados ou se ainda houver expectativa de 

uso futuro (NASS, 2001). 

 A manutenção e conservação de variabilidade em bancos de germoplasma é de 

fundamental importância para o melhoramento genético e para a segurança em relação às 

ameaças imprevistas na produção agrícola (GEPTS, 2006). A caracterização morfológica 

de um banco de germoplasma permite uma avaliação precisa da diversidade genética 

existente, e a criação de um banco de dados com as informações geradas são essenciais 

para a exploração da variabilidade genética em programas de melhoramento 

(CARVALHO et al., 2001; VIANA et al., 2006; ARRIEL et al., 2007; LANNES et al., 

2007). Portanto, é necessário um entendimento detalhado da extensão da variação 

genética disponível nas espécies cultivadas, bem como nas parentes silvestres (BUSO et 

al., 2003).  

2.3. As pimentas Capsicum no Brasil 

O Brasil é um importante centro de diversidade de pimentas do gênero Capsicum, 

onde são encontradas espécies e variedades compreendidas nos diferentes níveis de 

domesticação. O interesse por essas pimentas tem crescido em consequência da rica 

diversidade de formas, sabores, cores e aromas de seus frutos, aliado a sua característica 

mais importante, que é a picância (BOSLAND e VOTAVA, 2000). Esta é determinada 

pela concentração de capsaicinóides, exclusivos do gênero Capsicum (ISHIKAWA et al., 

1998), que se acumulam principalmente na placenta dos frutos da pimenta, local onde as 

sementes estão inseridas. Dentre os 14 capsaicinóides já identificados, a capsaicina, a 

dihidrocapsaicina e a nordihidrocapsaicina são as mais importantes, sendo que a primeira 

corresponde a cerca de 71% do total na maioria das variedades (KOSUGE e FURUTA, 

1970).  

No Brasil, as variedades de pimentas mais plantadas pertencem às espécies C. 

annuum (tipo jalapeño), C. baccatum (tipo dedo-de-moça), C. chinense (tipo pimenta-de-

bode e tipo pimenta-de-cheiro) e C. frutescens (tipo malagueta) (CARVALHO et al., 

2006). As pimentas são cultivadas em todos os estados da federação, mas os principais 

estados produtores são Minas Gerais, Goiás, São Paulo, Rio Grande do Sul, Ceará e Bahia 

(REIFSCHNEIDER et al., 2014). Na Amazônia, o cultivo de pimentas é uma importante 

fonte de renda para a população agrícola local (índios e não-índios), devido ao fato de 
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que esta região é um importante centro de diversidade de espécies domesticadas de 

pimentas Capsicum (COSTA et al., 2009; RÊGO et al., 2011).  

O cultivo é feito principalmente em pequenas áreas (de 0,5 a 10 hectares), e a 

maioria dos agricultores enfrentam problemas que variam desde a carência de sementes 

de cultivares comerciais no mercado, dificuldade na colheita, até a escassez de mão de 

obra (CRUZ, 2000; RIBEIRO et al., 2008). A importância cultural e econômica no país 

é significativa e seu cultivo apresenta boa rentabilidade, empregando elevada quantidade 

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

(MOREIRA et al., 2006; DOMENICO et al., 2012). Desde o preparo da terra até a 

colheita, o agronegócio da pimenta gera entre 3 a 4 empregos diretos, com uma renda 

bruta que pode variar entre R$ 4 e 12 mil/ha/ano (PANORAMA RURAL, 2006). 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). No mercado 

brasileiro, esse segmento é composto desde pequenos produtores e pequenas 

agroindústrias, até grandes indústrias exportadoras, responsáveis pela produção de uma 

grande variedade de produtos e subprodutos, usos e formas de consumo (RIBEIRO et al., 

2008).  

Tradicionalmente, as pimentas no Brasil são consumidas em forma de molhos e 

conservas (de frutos inteiros ou fatiados) no vinagre ou azeite. O consumo de frutos 

frescos é ainda pequeno e varia de uma região a outra do país. As pimentas são usadas 

como matéria-prima por indústrias de alimentos, seja para a produção de molhos ou 

conservas, ou como condimento e corante para realçar o sabor e agregar cor a inúmeras 

linhas de produtos alimentícios. Além desse mercado, novos nichos de produtos gourmets 

(geleias, chocolates etc.) surgem para atender o crescente número de consumidores jovens 

(25-35 anos) e com alto poder aquisitivo, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, por 

exemplo, interessados por sabores exóticos e produtos orgânicos (REIFSCHNEIDER et 

al., 2014). Seu vasto aproveitamento comercial também engloba o uso como plantas 

ornamentais e na fabricação de medicamentos e cosméticos (BOSLAND e VOTAVA, 

2000). 

Apesar de sua importância, as estatísticas de produção e comercialização de 

pimenta no Brasil são escassas e a informação disponível não reflete a realidade 
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econômica dessa hortaliça, visto que grande parte da produção é comercializada em 

mercados regionais e locais, e não faz parte das estatísticas (DOMENICO et. al., 2010). 

2.4. Melhoramento genético de pimentas  

A maioria das espécies do gênero Capsicum é diploide, possui 24 (2n = 2x = 24) 

ou 26 cromossomos (2n = 2x = 26) e tem um ou dois pares de cromossomos acrocêntricos 

com dez ou onze pares de cromossomos metacêntricos ou submetacêntricos (RIBEIRO 

et al., 2008). 

 O melhoramento genético de pimentas teve início com os primeiros agricultores 

que, ao selecionarem e preservarem tipos de pimentas que se mostravam mais atrativas e 

interessantes estavam involuntariamente praticando o melhoramento genético por seleção 

em massa, conhecido como seleção massal (REIFSCHNEIDER, 2000). Ao longo de sua 

evolução o homem selecionou sementes de pimenta com frutos grandes, não decíduos e 

pendentes (DeWITT e BOSLAND, 2009). 

Segundo ALLARD (1971), o principal objetivo de um programa de melhoramento 

genético é aumentar a frequência de alelos favoráveis, melhorando determinadas 

características de interesse em uma população. O método de hibridação na forma de 

cruzamentos simples, duplos ou múltiplos, tem sido empregado para aumentar a 

variabilidade genética a partir de novas recombinações gênicas, e consequentemente, para 

a obtenção de novas populações segregantes, onde serão efetuadas seleções para 

características diversas. A escolha dos parentais dependerá dos objetivos do programa de 

melhoramento, devendo ser consideradas as características agronômicas desejáveis para 

a nova cultivar, sendo então, conduzidas seleções e autofecundações por várias gerações 

até que se obtenha linhagens uniformes e homozigotas (RIBEIRO et al., 2008). 

A pesquisa tem como desafio a obtenção de variedades de pimentas com 

características diferenciadas, que atendam às novas demandas de mercado e permitam a 

agregação de valor ao produto. É imprescindível que essas variedades apresentem, além 

de melhores características agronômicas e industriais, resistência múltipla aos principais 

patógenos que afetam a cultura no país. Resistência a doenças é uma característica que 

tem forte impacto ambiental, uma vez que resulta em menor uso de agrotóxicos e, 

consequentemente, em menos contaminação do meio ambiente (REIFSCHNEIDER et 

al., 2014). 
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Entre as mais recentes pesquisas de importância para as  pimentas do gênero 

Capsicum, destaca-se a desenvolvida pelo programa de melhoramento de Capsicum 

(programa iniciado em 1980), realizado por pesquisadores da Embrapa Hortaliças e 

parceiros, direcionado ao desenvolvimento de novas cultivares de pimentas com 

características agronômicas e industriais de interesse de vários segmentos da cadeia 

produtiva, adaptadas a diferentes condições edafo-climáticas, com fácil destaque de fruto 

da planta para melhorar o processo de colheita, permitindo o aumento da produção, da 

produtividade e da qualidade do produto no território nacional. Nos últimos vinte anos, 

um número significativo de cultivares de pimentas foi lançado pela Embrapa Hortaliças 

oriundas de processos de seleção e recombinação de acessos do BAG, como a pimenta 

doce do tipo “biquinho” BRS Moema e as pimentas picantes BRS Garça, BRS Mari, BRS 

Sarakura, BRS Seriema, BRS Nandaia e BRS Juruti (RIBEIRO et al., 2015; 

REIFSCHNEIDER et al., 2016). 

Há poucos programas de melhoramento genético de pimentas Capsicum no Brasil, 

com poucas cultivares disponíveis no mercado (RIBEIRO, 2004). Especificamente em C. 

chinense, a espécie em estudo, há atualmente 42 cultivares registradas no Registro 

Nacional de Cultivares (RNC) do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

(MAPA) e apenas duas, BRS Juruti e BRS Nandaia, protegidas no Serviço Nacional de 

Proteção de Cultivares (SNPC), sendo que ambas foram desenvolvidas pelo programa de 

melhoramento de Capsicum da Embrapa Hortaliças (CARVALHO et al., 2015; RIBEIRO 

et al., 2015; MAPA, 2016a, 2016b). 

2.5. Capsicum chinense 

Entre as espécies domesticadas, C. chinense é considerada a mais brasileira, por 

ter como centro de diversidade a região da Bacia Amazônica (BOSLAND, 1992). Dessa 

constatação, pode-se concluir que C. chinense foi domesticada pelos indígenas da 

Amazônia (RIBEIRO et al., 2008). Essa espécie é adaptada a cultivos em áreas de clima 

tropical (elevadas temperaturas e umidade), principalmente por apresentar elevado nível 

de resistência às principais doenças tropicais que ocorrem no país. A espécie é 

representada pelas pimentas conhecidas como pimenta-de-cheiro, pimenta-de-bode, 

cumari-do-Pará, murupi, habanero e biquinho, entre outras. Destacam-se pela sua ampla 

adaptação às condições de clima equatorial e tropical e por possuir grande variabilidade 

genética, evidenciada principalmente nos frutos que podem ter diferentes formatos e 
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cores, que variam do amarelo-leitoso, amarelo-claro, amarelo-forte, alaranjado, salmão, 

vermelho, até o preto, com frutos muito picantes a frutos doces (sem capsaicina), como a 

pimenta biquinho (CARVALHO et al., 2003; LANNES et al., 2007; REIFSCHNEIDER 

et al., 2014; RIBEIRO et al., 2008). No Brasil, as pimentas C. chinense mais conhecidas 

são a pimenta-de-cheiro e a pimenta-de-bode. Ambas possuem pungência e aroma 

característicos que as distinguem das demais. A pimenta-de-cheiro, cultivada em maior 

escala nas regiões Centro-Oeste e Norte do país, é muito apreciada pelos consumidores 

por produzir frutos com aroma acentuado e doce ou pouco picante. Seus frutos são de 

formato campanulado, com peso médio de doze gramas, coloração verde quando 

imaturos, passando para laranja-pálido ou vermelho quando maduros. Juntamente com a 

pimenta-de-cheiro, na região Centro-Oeste é muito comum o cultivo de pimenta-de-bode, 

que tem frutos arredondados de cor amarela, vermelha e salmão (RIBEIRO et al., 2008).  

Apesar do Brasil ser o centro de diversidade de C. chinense, ainda pouco se 

explorou de toda a variabilidade genética disponível. Além disso, sabe-se que os recursos 

genéticos de uma espécie, incluindo espécies silvestres, variedades nativas, linhas puras, 

cultivares de polinização aberta, híbridos, entre outras, são a fonte de variabilidade para 

que caracteres de interesse possam ser selecionados em programas de melhoramento 

(RIBEIRO et al., 2008). 

2.6. Dificuldades encontradas na colheita e pós colheita de pimentas  

Um dos problemas que vai contra a otimização do processo de colheita de frutos 

de pimentas, além da alta exigência de mão de obra, é a baixa eficiência da colheita dos 

frutos, devido a fatores como a resistência do pedúnculo, posição dos frutos na planta e 

tamanho pequeno de frutos.  

RIBEIRO et al. (2008) elucidam que a diferença de rendimento de colheita entre 

pimentas do tipo dedo-de-moça, com a produção de frutos maiores, e cumari-do-Pará, 

com a produção de frutos pequenos, chega em até 50 Kg/dia/operário, em função da 

dificuldade de se apanhar os frutos pequenos. Os autores também relatam que para frutos 

destinados exclusivamente para indústria de conservas e molhos e que apresentam maior 

resistência do pedúnculo, como a pimenta-de-bode e a pimenta dedo-de-moça, às vezes é 

necessário uma operação adicional, no galpão de beneficiamento, para retirar 

completamente o pedúnculo. Esta operação torna o processo mais lento e oneroso para o 

produtor. Embora a presença do tecido lenhoso do pedúnculo no pó moído de pimenta 
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seja economicamente inevitável, ele reduz a qualidade e a cor do produto final (SMITH, 

1951).  

Os maiores problemas pós-colheita das pimentas destinadas ao consumo in natura 

são a rápida perda de água e murcha dos frutos, e a perda da coloração verde 

(amarelecimento) do pedúnculo, que confere aos frutos um aspecto de frescor (RIBEIRO 

et al., 2008). Os ferimentos e amassamentos reduzem a durabilidade pós-colheita e 

qualidade de frutos das pimentas, além de servirem de entrada para microrganismos 

causadores de deterioração. A firmeza de fruto é um importante aspecto de qualidade para 

o processamento e o consumo in natura dos frutos, considerando que eles têm maior 

tolerância ao transporte e permitem maior tempo de comercialização (CASALI e 

COUTO, 1984). 

A característica de fruto maduro decíduo em pimentas, que permite que o fruto 

seja retirado enquanto o pedúnculo permanece aderido na planta, é controlado por um 

único gene dominante, o gene S (RAO e PARAN, 2003). A excisão do fruto ocorre em 

camadas específicas de células denominadas camadas de abscisão. O enfraquecimento 

das paredes celulares na camada de abscisão depende da ação de enzimas que degradam 

a parede celular, como a celulase e a poligalacturonase (PG), fazendo com que os frutos 

sejam facilmente destacados da planta (TAIZ e ZEIGER, 2013). Acredita-se que a 

característica fácil destaque de frutos em Capsicum frutescens esteja associada à polpa 

mole e que ambas são controladas por um único gene (efeito pleiotrópico), sendo a 

poligalacturonase uma forte candidata para esse gene (RAO e PARAN, 2003). Portanto, 

teoricamente não seria possível a obtenção de indivíduos com as características frutos 

decíduos e firmes. 

Dessa forma, o programa de melhoramento genético de Capsicum da Embrapa 

Hortaliças desenvolveu, a partir de 2011, pesquisa visando à obtenção de linhagens de 

pimentas Capsicum chinense que apresentem as características de polpa firme e fácil 

destaque dos frutos. A partir de cruzamentos entre genótipo de polpa mole e fácil destaque 

de frutos maduros com genótipos de polpa firme e difícil destaque de frutos, foram 

obtidos híbridos F1. Estas plantas foram autofecundadas para a obtenção de sementes da 

geração F2, das quais foram abertas em famílias. Em um total de 1350 plantas avaliadas 

na geração segregante, 14 foram selecionadas para o avanço de geração por apresentarem 
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destaque de fruto variando entre fácil e médio, e firmeza média ou firme (DIAS et al., 

2013).    

3. HIPÓTESE 

 É possível selecionar em uma população segregante F2 de Capsicum chinense, 

obtida do cruzamento de genótipo com frutos firmes e de difícil destaque com genótipo 

de frutos moles com fácil destaque da planta, indivíduos que apresentem polpa firme com 

fácil destaque de fruto maduro. 

 

4. OBJETIVO GERAL 

Seleção e avanço de gerações de linhagens de C. chinense com frutos grandes, 

polpa firme e fácil destaque de fruto. 

4.1. Objetivos específicos  

4.1.1. Seleção e avanço de gerações de linhagens de pimenta C. chinense com fácil 

destaque de frutos maduros, polpa firme, maior número de frutos por axila da planta, e 

com características de frutos similares (tamanho, peso e formato) ao tipo habanero; 

4.1.2. Caracterização de frutos das linhagens selecionadas considerando destaque de 

fruto, comprimento do fruto (cm), largura do fruto (cm), espessura da parede (mm), peso 

de fruto (g), cor de fruto (leitura em colorímetro), firmeza da polpa (leitura em 

penetrômetro), concentração de capsaicinóides e teor de sólidos solúveis totais (ºBrix). 

5. MATERIAL E MÉTODOS 

5.1. Linhagens do programa de melhoramento de Capsicum chinense avaliadas e 

avanço de gerações 

A partir de 2013, dando continuidade ao programa de melhoramento de C. 

chinense, plantas F3 oriundas de população obtida de cruzamentos (Tabela 1) entre CNPH 

4337 (fácil destaque de fruto e polpa mole) e os genótipos CNPH 4332 A, CNPH 4281 

A, CNPH 4281 B, CNPH 4334 A (frutos de difícil destaque e polpa firme), foram 

avançadas visando à obtenção de linhagens F5 com fácil destaque de fruto e polpa firme.  
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Foram avaliadas 28 famílias F3 (cerca de 10 plantas por família, num total de 269 

plantas F3), selecionadas no ciclo anterior em campo e em casa-de-vegetação (Tabela 2). 

Das 11 plantas F3 selecionadas com base nas características polpa firme e fácil destaque 

do fruto maduro, foram obtidas sementes autofecundadas (F4). De cada planta selecionada 

foi aberta uma linhagem. 

Um total de 160 plantas das onze linhagens F4 obtidas (15 a 18 plantas por 

linhagem) foram avaliadas para as características fácil destaque de frutos e polpa firme, 

além da avaliação subjetiva do valor agronômico. Foram selecionadas cinco linhagens F4 

(uma planta por linhagem), que foram autofecundadas para a obtenção de sementes F5 

(Tabela 3, Figura 1). 

5.2. Condução do Experimento 

Os experimentos foram conduzidos em telados nos campos experimentais da 

Embrapa Hortaliças, localizada na Rodovia BR-060, Km 09, Brasília, DF (Latitude 

15°55'57.31"S, Longitude 48° 8'11.36"O), no período de maio de 2013 a abril de 2015. 

5.2.1. Produção de mudas 

A produção de mudas foi feita com a semeadura das linhagens F3 e F4 em bandejas 

de poliestireno de 72 células (120 ml/célula) preenchidas com substrato Tropstrato (Vida 

Verde ©), colocando-se em média uma semente por célula, e mantidas em ambiente 

protegido da entrada de pragas e vetores de doenças. Cada célula foi identificada por meio 

de uma etiqueta plástica com o código de acesso e data de semeadura. Após a germinação, 

as mudas foram repicadas para vasos de 350 ml para o melhor desenvolvimento do 

sistema radicular, gerando ao total, 269 mudas F3 e 160 mudas F4.  

5.2.2. Transplante para telado 

O transplante para o telado, diretamente no solo, ocorreu aproximadamente 50 dias 

após a semeadura e foi realizado quando as plantas apresentaram de quatro a seis folhas 

definitivas. O plantio foi feito em sulcos com espaçamento de 1,5 m entre linhas e 1 m 

entre plantas. Para separação das famílias foi utilizado, nas extremidades de cada parcela, 

uma placa plástica grande contendo sua identificação. Utilizou-se o sistema de irrigação 

por gotejamento. Antes do transplante, fez-se a adubação no sulco de plantio utilizando 

esterco de frango, Termofosfato Magnesiano e formulado NPK (4:14:8) em dose 

calculada com base no resultado da análise de solo do local e na exigência da cultura.  
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Após o plantio, a área foi coberta uniformemente com uma camada (3 a 7 cm de 

espessura) de palha de arroz, visando a conservação da umidade do solo e prevenção da 

germinação e crescimento das plantas daninhas. Além disso, duas adubações de cobertura 

foram realizadas durante o experimento. 

5.2.3. Colheita de frutos autofecundados, extração e secagem de sementes 

Dois a dez frutos autofecundados foram colhidos de cada planta selecionada, sendo 

armazenados por cerca de sete dias para a uniformização da maturação fisiológica das 

sementes. A extração das sementes se deu de forma manual e a seco. Após a extração, as 

sementes foram levadas a uma sala de pré-secagem com ventilação forçada por 48 horas 

à 32°C, em seguida encaminhadas para uma estufa de secagem, SPLABOR SP-102/50, 

por 24 horas à 40°C, com o objetivo de atingir de 4-6% de umidade. Ao final, as sementes 

de cada planta selecionada e devidamente identificada foram pesadas e embaladas 

separadamente, sendo atribuído a elas um novo código (Figura 2). 

Sementes de polinização aberta (PA) F3 colhidas foram consideradas 

autofecundadas, pois 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 e BOSLAND, 2009). 

Após a avaliação das linhagens F4, as plantas selecionadas foram podadas e 

transplantadas para vasos de 10 litros, e mantidas em telado. O botões florais foram 

cobertos com papel alumínio antes da antese, visando a produção de sementes 

autofecundadas. 

5.3. Avaliação das linhagens 

Com exceção das avaliações das características destaque de fruto, e firmeza de 

polpa e determinação de capsaicinóides, foram avaliados dez frutos maduros de cada 

planta selecionada em F4 (Figura 3) para as demais características mensuradas. 

5.3.1. Avaliação do destaque e firmeza de fruto  

Nas gerações F3 e F4, os frutos foram avaliados quanto ao desprendimento e firmeza 

da polpa. A avaliação do desprendimento se deu por meio do destaque de vários frutos 

maduros (avaliados no mesmo estágio de maturação) por planta, classificando-os como 

de fácil, médio ou difícil destaque. Já na avaliação da firmeza da polpa, os frutos foram 
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pressionados com a ponta dos dedos, sendo classificados em polpa mole, média ou firme 

(DIAS et al., 2013). 

Além disso, foi realizada na geração F4 uma avaliação subjetiva do valor 

agronômico das plantas, que se baseou na estrutura da planta (arquitetura), coloração das 

folhas, frutificação em “cachos” (maior número de frutos por axila), carga de frutos por 

planta (estimada visualmente), além do formato, aroma e pungência de frutos (análise 

sensorial). 

5.3.2. Caracterização dos frutos 

5.3.2.1. Caracterização morfológica 

Foi feita a caracterização morfológica dos frutos das cinco plantas F4 selecionadas 

com base nas características: peso (g), comprimento (cm) e diâmetro do fruto (cm), 

espessura da polpa (mm) e número de lóculos. Para essa análise foram considerados os 

valores médios das medidas obtidas com auxílio de balança digital MICRONAL, modelo 

AT 1535, e paquímetro digital MITUTOYO, modelo 500-144B. 

5.3.2.2. Determinação do teor de capsaicinóides 

A determinação do teor de capsaicinóides das cinco linhagens F4 selecionadas foi 

realizada pelo método AOAC Official Method 995.03 (1995) que pode ser utilizado para 

determinação do teor de capsaicinóides entre 750 e 650.000 Unidades de Calor Scoville 

(SHU). Amostras com cerca de 20 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 80o C, durante 5 horas. Ao final deste período, o sobrenadante foi mantido 

em geladeira à 4º C, para posterior análise 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 auxílio 

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 
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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, 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 SHU 

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 

5.3.2.3. Determinação do teor de sólidos solúveis totais (ºBrix) 

A quantidade de sólidos solúveis das cinco linhagens F4 foi determinada com a 

utilização de um refratômetro digital ATAGO, modelo PR-1. 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 

fruto, obtendo assim a medida no aparelho em °Brix (Figura 4). 

5.3.2.4. Determinação da firmeza da polpa 

A avaliação quantitativa da firmeza da polpa dos frutos das cinco linhagens F4 foi 

determinada com a utilização de um testador de dureza de frutas (penetrômetro) 

INSTRUTHERM, modelo PTR-300 com ponta de 3mm. As medidas em Newton (N) 

foram obtidas pela perfuração da parede na parte equatorial do fruto. 

5.3.2.5. Determinação da cor dos frutos 

 Foram realizadas análises de coloração de frutos maduros. As análises foram 

tomadas por meio da média de 3 leituras feitas em cada fruto avaliado. A coloração dos 

frutos foi determinada pela leitura em colorímetro KONICA MINOLTA SENSING, 
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INC., modelo CR-400, compreendendo o espaço de cor L*a*b*, 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 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. 

5.4. Análise estatística 

  Os resultados da característica teor de capsaicinóides não foram analisados 

estatisticamente. Os demais resultados dos dados de caracterização de frutos na geração 

F4 foram analisados considerando-se o teste não paramétrico de Kruskal-Wallis, usado 

para amostras independentes e aleatórias, adotando-se um nível de significância α= 1% 

(ZAR, 1974) em razão de não ter sido adotado nenhum delineamento experimental.  

 

Tabela 1. Cruzamentos iniciais (híbridos) visando a obtenção de linhagens de fácil destaque de fruto e 

polpa firme. Brasília-DF, Embrapa Hortaliças, 2011. 

Cruzamentos 

CNPH 4281A x CNPH 4337 

CNPH 4281B x CNPH 4337 

CNPH 4332A x CNPH 4337 

CNPH 4334A x CNPH 4337 

CNPH 4337 x CNPH 4281B 

CNPH 4337 x CNPH 4332A 

 

Tabela 2. Famílias F3 avaliadas visando a obtenção de linhagens de fácil destaque de fruto e polpa firme. 

Brasília-DF, Embrapa Hortaliças, 2013. 

Identificador Código Geração anterior 

CNPH 40.130 CNPH 40097 O.P. Planta 6 

CNPH 40.140 CNPH 40098 O.P. Planta 3 

CNPH 40.155 CNPH 40099 O.P. Planta 6 

CNPH 40.210 CNPH 40104 O.P. Planta 9 

CNPH 40.339 CNPH 40124 O.P. Planta 1 

CNPH 40.370 
CNPH 40103 autofec. 

Planta 7 

CNPH 40.447 CNPH 40097 O.P. Planta 1 
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CNPH 40.448 CNPH 40098 O.P. Planta 1 

CNPH 40.449 CNPH 40098 O.P. Planta 3 

CNPH 40.450 CNPH 40104 O.P 

CNPH 40.451 CNPH 40106 O.P 

CNPH 40.452 CNPH 40107 O.P. Planta 2 

CNPH 40.453 CNPH 40107 O.P. Planta 3 

CNPH 40.454 CNPH 40110 O.P. 

CNPH 40.455 CNPH 40111 O.P. Planta 1 

CNPH 40.456 CNPH 40112 O.P. Planta 1 

CNPH 40.457 CNPH 40112 O.P. Planta 2 

CNPH 40.458 CNPH 40115 O.P 

CNPH 40.459 CNPH 40119 O.P. Planta 2 

CNPH 40.460 CNPH 40121 O.P Planta 1 

CNPH 40.461 CNPH 40121 O.P Planta 2 

CNPH 40.463 CNPH 40123 O.P. Planta 1 

CNPH 40.464 CNPH 40123 O.P. Planta 2 

CNPH 40.465 CNPH 40124 O.P. 

CNPH 40.466 
CNPH 40098 autofec. 

Planta 3 

CNPH 40.471 CNPH 40113 O.P. Planta 12 

CNPH 40.472 CNPH 40118 O.P. Planta 16 

CNPH 40.473 CNPH 40121 O.P. Planta 12 

 

 

6. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

6.1. Seleção e avanço de gerações 

A seleção de parentais e as hibridações, seguidas da seleção de genótipos com 

características de interesse no presente estudo, foram feitas por meio do método de 

melhoramento genealógico ou pedigree e resultaram no aumento da variabilidade. 

Existem vantagens óbvias, para um organismo, na manutenção de blocos de alelos 

favoráveis. No entanto, essas vantagens devem ser equilibradas com a necessidade 

evolutiva do ganho de diversidade genética, que a partir de novas matrizes alélicas por 

meio de crossing-over ou permutação, geram cromossomos recombinantes (SCHNABLE 

et al., 1998). 

Na geração F3, das 269 plantas avaliadas, 11 apresentaram polpa firme e 

desprendimento fácil dos frutos. Na geração seguinte (F4), das 160 plantas avaliadas, foi 

possível identificar cinco genótipos com essas características. 
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Os resultados foram contrastantes aos encontrados por RAO e PARAN (2003), que 

em uma população com 303 plantas F2 avaliadas, 226 apresentaram as características de 

polpa mole e frutos decíduos, e 74 apresentaram polpa firme e frutos fortemente 

conectados à planta. Como as características fenotípicas polpa mole e fruto decíduo (fácil 

destaque) são observadas juntas nas progênies F2 do cruzamento interespecífico entre a 

cultivar Maor (C. annuum) e ‘BG 2816’ (C. frutescens), acredita-se que essas duas 

características em C. frutescens (acesso BG 2816) sejam controladas por um único gene 

dominante (S), com efeito pleiotrópico. Estudos genéticos conduzidos envolvendo a 

enzima poligalacturonase (PG) indicaram-na como provável candidata ao gene S, 

mapeado no cromossomo 10 (RAO e PARAN, 2003). 

A identificação de plantas com as características polpa firme e desprendimento fácil 

dos frutos, observada nessa população de C. chinense, pode ser explicada pela presença 

de dois genes indepentes, um gene controlando a característica polpa firme e outro 

controlando o fácil destaque dos frutos. Possivelmente esses genes se encontram de forma 

muito próxima (1% de plantas recombinantes em F2) e o número elevado de plantas 

avaliadas neste programa de melhoramento na geração F2, aumentou a possibilidade da 

obtenção de plantas recombinantes com as características fenotípicas polpa firme e 

destaque fácil dos frutos. 

Apesar da importância, há poucos trabalhos que abordam a herança genética das 

características de firmeza de polpa e destaque de frutos (RAO e PARAN, 2003). Segundo 

SMITH (1951), a característica de frutos maduros decíduos é controlada por um único 

gene dominante, denominado S. Resultados semelhantes foram encontrados mais tarde 

por JESWANI et al. (1956). KORMOS e KORMOS (1957), relataram que a característica 

polpa mole em Capsicum é controlada pelo gene dominante Ps (RAO e PARAN, 2003; 

WANG e BOSLAND, 2006). Há registros genéticos que comprovam que essas duas 

características são independentes, sendo consideradas distintas uma da outra 

(GREENLEAF, 1986; DASKALOV e POULOS, 1994). Na lista atualizada de genes 

identificados de Capsicum (DASKALOV e POULOS, 1994) há uma ambiguidade na 

designação dos genes dessas características. O simbolo S, dado por SMITH (1951) para 

frutos decíduos, agora está associado à polpa mole, enquanto o gene Ps controla a 

característica de fruto decíduo e é considerado distinto do gene S (RAO e PARAN, 2003; 

WANG e BOSLAND, 2006). 
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As plantas F4 selecionadas foram autofecundadas para o avanço de geração, dando 

continuidade ao programa de melhoramento. A obtenção de plantas com a combinação 

das características fácil destaque e frutos firmes são imprescindíveis para a otimização do 

processo de colheita mecanizada, uma vez que permitem o fácil desprendimento dos 

frutos da planta (sem a presença dos pedúnculos) e a diminuição de danos mecânicos 

sofrido pelo fruto durante a colheita e o transporte. A obtenção de cultivares de pimentas 

adaptadas à colheita mecanizada tem sido um dos objetivos do programa de 

melhoramento genético da Embrapa Hortaliças, pois a colheita manual é responsável por 

cerca de 70% dos custos de produção e a escassez de mão de obra em algumas regiões do 

país tem inviabilizado a produção (RIBEIRO et al., 2008). A melhoria da organização da 

cadeia produtiva de Capsicum poderá beneficiar diferentes segmentos da cadeia, do 

produtor ao consumidor final, passando pela indústria processadora, carente por matéria-

prima diversificada e de elevada qualidade (REIFSCHNEIDER et al., 2014). 

6.2. Caracterização morfológica dos frutos 

Foram observadas diferenças significativas entre as cinco linhagens F4 

selecionadas, para todas as características morfológicas avaliadas (Tabela 4). 

A linhagem CNPH 40.480 apresentou frutos amarelo-alaranjos, pendentes e 

arredondados, com formato semelhante ao tipo bode; comprimento e diamêtro médio de 

fruto de aproximadamente 1,5 cm; 2,18 mm de espessura de polpa, pesando em média 

1,43 g e três lóculos por fruto. A linhagem destacou-se por apresentar uma maior 

quantidade de frutos por axila e boa carga de frutos, caracteríticas que facilitam o 

momento da apanha na colheita (RIBEIRO et al., 2008). Além disso, os valores de 

comprimento, diâmetro e peso médio dos frutos da linhagem CNPH 40.480, se 

aproximaram dos observados na cultivar de pimenta bode BRS Seriema, desenvolvida 

pela Embrapa, que foi de 1,4 cm, 1,5 cm e 1,5 g, respectivamente (EMBRAPA, 2016).   

As linhagens CNPH 40.481 e CNPH 40.484 de coloração vermelha, apresentaram 

frutos com formato semelhante ao tipo habanero. O comprimento médio de fruto dessas 

linhagens variou de 2,5 a 3,3 cm; o diâmetro de fruto de 2,3 a 2,6 cm; o peso de fruto de 

4,1 a 4,4 g. As duas linhagens apresentaram espessura de parede de fruto média de 1,9 

mm e quatro lóculos por fruto. Essas linhagens não diferiram estatisticamente entre si 

quanto a essas características. Além disso, a linhagem CNPH 40.481 destacou-se pela 

coloração escura de suas folhas, arquitetura ereta e boa carga de frutos. O fruto típico de 
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habanero apresenta fomato campanulado, coloração verde quando imaturo e vermelho, 

laranja, amarelo, branco ou marron quando maduro. O tamanho dos frutos varia de 2,9 a 

6,0 cm de comprimento e 2,5 a 4,6 cm de diâmetro, com o peso dos frutos variando de 7 

a 12 g (RIBEIRO et al., 2015). Em 2011, o programa de melhoramento genético de 

Capsicum da Embrapa estabeleceu uma população base de pimenta habanero com ampla 

base genética, que servirá para a seleção de novas cultivares do referido grupo pelos 

próximos 20 a 30 anos (NASS et al., 2015; RIBEIRO et al., 2015). Recentemente, a 

Embrapa Hortaliças disponibilizou ao mercado as cultivares brasileiras de pimenta 

habanero ‘BRS Juruti’ e ‘BRS Nandaia’, atendendo a crescente demanda do mercado por 

esse tipo de pimenta (RIBEIRO et al., 2015).  

 A linhagem CNPH 40.478 de coloração vermelha, apresentou frutos com formato 

alongado, comprimento médio de 6,2 cm por 2,0 cm de diâmetro; 1,64 mm de espessura 

de polpa; peso médio de frutos de 4,19 g e três lóculos por fruto. Por meio de análise 

sensorial, a linhagem se destacou por apresentar frutos com aroma acentuado, baixo 

ardume e sabor adocicado, podendo ser classificada como uma pimenta-de-cheiro. Este 

tipo de pimenta é muito apreciado pelos consumidores por produzir frutos com aroma 

acentuado e doces ou pouco picantes. Seus frutos são de formato campanulado, com peso 

médio de doze gramas, coloração verde quando imaturos, passando para laranja-pálido 

ou vermelho quando maduros (RIBEIRO et al., 2008). É importante ressaltar a grande 

variabilidade genética encontrada nesse grupo de pimentas (FONSECA et al., 2008).  

 A linhagem CNPH 40.479 apresentou frutos amarelo-alaranjados, pequenos e 

eretos, com formato alongado, similar formato de uma pimenta malagueta (C. frutescens). 

O comprimento médio dos frutos foi de 2,8 cm; o diâmetro de 1,1 cm; a espessura da 

parede de 1,26 mm, com uma média de 2,6 lóculos por fruto. Além disso, a linhagem 

destacou-se por meio de análise sensorial, por seu aroma acentuado e picância elevada. 

Segundo PINO et al. (2007), pimentas com frutos de cores laranja e marrom possuem 

melhor composição química relacionada ao aroma do que variedades de frutos vermelhos. 

 

6.3. Caracterização bioquímica  

 Por meio dos resultados da avaliação do teor de capsaicinóides, identificou-se a 

existência de variabilidade entre as linhagens F4 selecionadas, sendo observada uma 
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grande variação para essa característica (Tabela 5). Segundo RIBEIRO et al. (2008), de 

acordo com os níveis de pungência, as pimentas são destinadas à produção de diferentes 

produtos que podem se enquadrar em diferentes nichos de mercado. Os teores médios de 

capsaicinóides encontrados nas linhagens variaram de 1.607,49 a 367.032,20 Unidades 

de Calor Scoville (SHU) para CNPH 40.478 e CNPH 40.479, respectivamente. 

CARVALHO (2014) obteve, dentre cinco acessos de C. chinense do banco ativo de 

germoplasma da Embrapa Hortaliças, teores de capsaicinóides que variaram de 12,03 a 

249 mil SHU.  

 A linhagem F4 selecionada CNPH 40.479 apresentou o maior conteúdo de 

capsaicinóides (367.032,20 SHU), valor é superior ao encontrado por SANATOMBI e 

SHARMA (2008) na cultivar de C. chinense ‘Umorok’(329.100 SHU) e em pimentas da 

coleção da Embrapa Hortaliças como a Murupi (223.000 SHU) e a Cumari-do-Pará 

(210.000 SHU), conhecidas por grande parte dos brasileiros (RIBEIRO et al., 2008).  

 As linhagens CNPH 40.481 e CNPH 40.484 apresentaram valores inferiores 

(cerca de 125.000 e 45.000 SHU, respectivamente) (Tabela 5) à faixa de pungência de 

pimentas tipo habanero, que variam de 250.000 a 700.000 SHU (CANTO-FICK et al., 

2008). Porém, com a preferência entre brasileiros pelo consumo de pimentas menos 

picantes, quando comparados a populações de países asiáticos, Estados Unidos e México, 

essas linhagens tornam-se interessantes, podendo ocupar outro nicho de mercado. 

 A linhagem CNPH 40.480 apresentou um teor de capsaicinóides de 175.149,63 

SHU, valor maior que o da cultivar de pimenta tipo “bode” ‘BRS Seriema’ (90.000 a 

100.000 mil SHU) (EMBRAPA, 2016). 

 O teor de capsaicinóides encontrado na linhagem CNPH 40.478 (1607,49 SHU) 

foi condizente com o valor médio de frutos de pimenta-de-cheiro da coleção da Embrapa 

Hortaliças, que variou de 0 a 100.000 SHU (RIBEIRO et al., 2008). 

 A concentração de capsaicinóides em frutos de pimenta pode ser afetada por 

fatores genéticos, ambientais e inclusive por tratos culturais. A mesma linhagem quando 

cultivada em diferentes locais pode apresentar variações nos conteúdos de capsaicinóides. 

Além disso, diferenças nas concentrações de capsaicinóides podem ser atribuídas a 

diferentes estádios de desenvolvimento do fruto, pois se observa o acúmulo dessas 

substâncias até o início do amadurecimento e um decréscimo a partir desse estádio 
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(RIBEIRO et al., 2008). A influência desses fatores pode explicar as diferenças 

observadas entre os autores. 

 Quanto ao teor de sólidos solúveis totais, houve diferença significativa entra as 

cinco linhagens selecionadas, sendo observados valores de 8,23 a 16,4 °Brix para CNPH 

40.481 e CNPH 40.479, respectivamente (Tabela 4). Valores semelhantes foram 

observados por RÊGO et al. (2011) que ao avaliaram 69 acessos de Capsicum spp. 

encontraram uma variação de 5,16 a 16,16 °Brix.; por LANNES et al. (2007), que 

verificaram, dentre 49 acessos de C. chinense, uma variação de 6 a 10 °Brix; e por 

MOURA et al. (2010) que obtiveram uma variação de 5,1 a 16,4 °Brix dentre os 56 

acessos de C. chinense avaliados. O teor de sólidos solúveis totais é uma importante 

característica de qualidade de fruto, sendo sua concentração um componente 

indispensável que agrega sabor ao fruto (SANTANA et al., 2004). De acordo com 

MOREIRA et al. (2006), o teor de sólidos solúveis deve ser alto, visto que é uma 

característica importante que determina o rendimento final na indústria.  

6.4. Firmeza de polpa e cor de frutos 

Foram observadas diferenças significativas entre as cinco linhagens F4 

selecionadas para as características firmeza de polpa e cor de frutos (Tabela 4). 

 A firmeza de polpa é um atributo fundamental de qualidade na avaliação de 

consumidores de frutas e de hortaliças frescas (RAHMAN et al., 2014) e está relacionada 

à suscetibilidade de frutos a danos físicos durante a colheita, transporte e armazenamento, 

diminuindo com o avanço da maturação (TEKA, 2013). A diminuição da firmeza pode 

ser relacionada à degradação de polissacarídeos e é um dos principais fatores limitantes à 

qualidade pós-colheita e a vida de prateleira de frutos (HEDAYATI e NIAKOUSARI, 

2015).  

 As linhagens CNPH 40.479, CNPH 40.480 e CNPH 40.481 apresentaram os 

maiores valores de firmeza do fruto (5,33; 3,24 e 4,37 N, respectivamente) não diferindo 

estatiscamente entre si para essa característica. A linhagem de pimenta-de-cheiro CNPH 

40.478 apresentou 3,3 N de firmeza de fruto, valor superior ao encontrado por 

CERQUEIRA (2012), que na avaliação da firmeza de frutos verdes de pimenta-de-cheiro 

(Capsicum chinense) encontrou o valor de 1,35 N no mesmo dia em que os frutos foram 

colhidos (dia 0). 
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 Além da característica genética, a escolha do momento ideal de colheita 

desempenha um papel chave na obtenção de frutos de melhor qualidade e de maior valor 

comercial (TEKA, 2013). Como o consumidor prefere comprar frutos maduros e firmes, 

a força de ruptura da polpa pode ser mensurada facilmente com o uso de penetrômetro 

nos lotes colhidos, a fim de se obter um padrão de qualidade (PAL et al., 2004). 

Quanto a coloração, a amplitude de valores encontrados para fruto maduro se 

encontra na Figura 5. As linhagens com frutos maduros de coloração amarelo-alaranjado 

CNPH 40.479 e CNPH 40.480 não diferiram estatisticamente entre si quanto aos valores 

no espaço de cor L* a* b*. De acordo com o gráfico de cores e pigmentos do CIELAB 

(Figura 5), que considera os valores de a* b*, essas duas linhagens apresentaram 

coloração semelhante ao pigmento Chrome titanium oxide para frutos maduros. 

As linhagens de frutos maduros de coloração vermelha (CNPH 40.478, CNPH 

40.481 e CNPH 40.484), não apresentaram diferença significativa para os valores da 

coordenada a*. A linhagem CNPH 40.478 apresentou frutos com coloração mais escura, 

semelhante ao pigmento Venetian red, diferindo estatisticamente de CNPH 40.481 quanto 

aos valores das coordenadas L* e b*. As linhagens CNPH 40.481 e CNPH 40.484 

apresentaram coloração semelhante ao pigmento Quin maroon. 

Em frutos de pimenta foram identificados mais de trinta pigmentos diferentes, e a 

atividade antioxidante desses pigmentos tem sido intensivamente investigada nos últimos 

anos (RIBEIRO et al., 2008). De acordo com LUTZ e 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) possuem 60 

vezes mais carotenoides que os frutos verdes, além de maior concentração de flavonoides 

e outros compostos secundários. A quantidade desse carotenoide nos tecidos dos frutos 

depende de fatores como cultivar, estádio de maturação e cultivo (GÓMEZ-GARCÍA e 

OCHOA-ALEJO, 2013; RIBEIRO et al., 2008). 

As linhagens selecionadas apresentaram grande variabilidade fenotípica entre si,  

com caracteríticas de interesse do programa de melhoramento de C. chinense da Embrapa. 

Em função do elevado grau de homozigose (93,75%), na próxima geração será realizada 

avaliação das cinco linhagens F5 em campo e em casa de vegetação e seleção de linhagens 

com características agronômicas e industriais superiores, além de polpa firme e fácil 

destaque do fruto maduro. 
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Tabela 3. Avaliação de famílias F4 visando a obtenção de genótipos de fácil destaque de fruto e polpa 

firme. Brasília-DF, Embrapa Hortaliças,2015. 

Identificador Código 
Destaque de 

fruto 
Polpa Geração anterior 

CNPH 40.474 Difícil Mole CNPH 40130 O.P. 

CNPH 40.475 Difícil Firme CNPH 40210 O.P. 

CNPH 40.476 Difícil Firme CNPH 40448 O.P. PL 1 

CNPH 40.477 Difícil Firme CNPH 40448 O.P. PL 2 

CNPH 40.478* Fácil Firme CNPH 40452 O.P. 

CNPH 40.479 Fácil Firme CNPH 40456 O.P. 

CNPH 40.480 Fácil Firme CNPH 40458 O.P. 

CNPH 40.481 Fácil Firme CNPH 40461 O.P. 

CNPH 40.482 ** ** CNPH 40465 O.P.PL. 1 

CNPH 40.483 ** ** CNPH 40465 O.P.PL. 2 

CNPH 40.484 Fácil Firme CNPH 40473 O.P. 

*Genótipos selecionados em F4 destacados em cinza. 

** Não apresentavam plantas com frutos no momento da avaliação. 
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Tabela 4. Valores médios de peso de fruto (PM), comprimento de frutos (CF), diâmetro (DF), espessura da parede (EP), quantidade de lóculos por fruto(QL), firmeza 

da polpa (FP), teor de sólidos solúveis totais (ºBrix) e cor de fruto maduro, de linhagens F4 selecionadas. Brasília-DF, Embrapa Hortaliças, 2015. 

 

Fruto   

               Cor  maduro  

Famílias PM (g) CF (cm) DF (cm) EP (mm) QL FP (N) °Brix L* a* b* 

CNPH 40.478 4,19 a1 6,2 a 2,0 ab 1,64  bc 2,90   bc 3,3   bc 9,38   bc 34,97     c 36,67 ab 21,58     c 

CNPH 40.479 0,93     c 2,8   b 1,1     c 1,26     c 2,6     c 5,33 a 16,4 a 59,85 a 20,24     c 65,21 a 

CNPH 40.480 1,43   bc 1,5     c 1,5   bc 2,18 a 2,80   bc 3,24 abc 11,26 ab 60,85 a 29,15   bc 63,32 a 

CNPH 40.481 4,41 a 3,3 ab 2,3 a 1,85 ab 3,80 ab 4,37 ab 8,23     c 43,16 ab 39,64 a 32,09 ab 

CNPH 40.484 4,12 ab 2,5   bc 2,6 a 1,83 ab 4,10 a 1,55     c 8,99   bc 39,09   bc 41,50 a 25,54   bc 
1Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem significativamente entre si pelo teste de Kruskal-Wallis (p < 0,05). 

Tabela 5. Valores do teor de capsaicinóides de frutos em plantas selecionadas em F4. Brasília-DF, Embrapa Hortaliças, 2015. 

Genótipo Quantificação em SHU com 

base no padrão 0,015 mg/ml 

Média para cada 

linhagem em SHU 

CNPH 40.478 Amostra 1 1.394,04 
1.607,49 

CNPH 40.478 Amostra 2 1.820,95 

CNPH 40.479 Amostra 1 370.412,51 
367.032,20 

CNPH 40.479 Amostra 2 363.651,90 

CNPH 40.480 Amostra 1 175.168,54 
175.149,63 

CNPH 40.480 Amostra 2 175.130,72 

CNPH 40.481 Amostra 1 125.263,66 
125.206,51 

CNPH 40.481 Amostra 2 125.149,35 

CNPH 40.484 Amostra 1 44.892,96 
45.104,75 

CNPH 40.484 Amostra 2 45.316,54 
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Figura 3. Frutos de plantas selecionadas em F4 para as características combinadas de polpa firme e fácil 

destaque do fruto maduro (Foto: Danylo Oliveira). Brasília-DF, Embrapa Hortaliças, 2015. 
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        Cor de frutos das linhagens selecionadas CNPH 40.479 e CNPH 40.480 

       Cor de frutos da linhagem selecionada CNPH 40.478 

       Cor de frutos das linhagens selecionadas CNPH 40.481 e CNPH 40.484 

 

Figura 5. Ilustração de pigmento e cor com valores de a*b* de frutos maduros das linhagens selecionadas 

em F4 para as características combinadas de polpa firme e fácil destaque do fruto maduro. Fonte: CIELAB, 

2008. Brasília-DF, Embrapa Hortaliças, 2015. 

7. CONCLUSÕES 

Foi possível obter indivíduos com as características combinadas de polpa firme e 

fácil destaque dos frutos e bom valor agronômico, a partir do cruzamento de genótipos 

com frutos de polpa firme e de difícil destaque com genótipo de frutos de polpa mole com 

fácil destaque da planta.  

 Após o avanço de dois a três ciclos de seleção e autofecundação, pelo menos uma 

das cinco linhagens F4 selecionadas tem potencial de ser lançada como uma nova cultivar 

de pimenta C. chinense, ou como fonte de características de interesse para o 

melhoramento, para a obtenção de novas populações ou produção de híbridos. As 

linhagens selecionadas, além de apresentarem características agronômicas e industriais 
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superiores, possuem destaque de frutos que facilitam a colheita manual ou mecanizada, 

atendendo demandas de diferentes segmentos da cadeia produtiva de Capsicum no país. 
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9. FIGURAS 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Plantas selecionadas em F4 para as características combinadas de polpa firme e fácil destaque de 

fruto maduro (Foto: Danylo Oliveira). Brasília-DF, Embrapa Hortaliças, 2015. 
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Figura 2. Pedigree das linhagens avançadas em F5. Brasília-DF, Embrapa Hortaliças, 2015. 
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Figura 4. Processo de medição do teor de sólidos solúveis: Aparelho sendo zerado com água destilada (A), 

Fruto sendo espremido (B), Leitor com caldo do fruto (C) e Medição (D) (Foto: Danylo Oliveira). Brasília-

DF, Embrapa Hortaliças, 2015. 

 

 

 


