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RESUMO 

 

THALITA GOMES MIRANDA. Caracterização físico-química de genótipos de pimentas 

(Capsicum chinense e Capsicum annuum). 2014. 74 p. (Dissertação - Mestrado em 

Produção Vegetal) – Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, Diamantina, 

2014. 

 As pimentas (gênero Capsicum spp.) são mundialmente conhecidas e apreciadas como 

condimentos além de serem excelentes fontes de nutrientes. A crescente demanda faz com 

que aumente a busca por cultivares que atendam às necessidades do mercado para consumo in 

natura e para fins industriais. A caracterização físico-química dos genótipos de pimenta serve 

de base para o melhoramento genético e lançamentos de novas cultivares no mercado. Diante 

disso, o presente trabalho teve como objetivo avaliar genótipos de pimenta Capsicum 

chinense e C. annuum, quanto às características físico-químicas. Foram realizados dois 

experimentos, um para avaliações físicas e químicas e outro para avaliar o teor de capsaicina 

presente nos frutos. Os experimentos foram conduzidos em casa-de-vegetação, em DBC com 

oito genótipos e quatro repetições, sendo os genótipos BGH-433, BGH-4285, PIM-030, 

Numex Sweet, Numex Garnet e os híbridos F1 (Numex Sweet x PIM-030), F1 (Numex Garnet 

x PIM-030), F1 (BGH-4285 x BGH-433). Para o primeiro experimento foram avaliadas as 

seguintes características: produtividade total de frutos, peso médio do fruto, número de 

sementes por fruto, altura da planta, produtividade de matéria seca total, porcentagem de 

matéria seca do fruto, porcentagem de matéria seca da polpa, porcentagem de matéria seca da 

semente, espessura do pericarpo, comprimento do fruto, fenólicos totais, flavonoides, pH, 

sólidos solúveis, vitamina C e acidez titulável. No segundo experimento foi avaliado o 

conteúdo de capsaicina presente na semente, na polpa e no fruto inteiro e determinada a 

pungência dos genótipos. Os híbridos F1 (Numex Sweet x PIM-030), F1 (Numex Garnet x 

PIM-030) e F1 (BGH-4285 x BGH-433) e as linhagens Numex Garnet e Numex Sweet 

apresentaram alta produtividade total de frutos e de matéria seca total de frutos. O híbrido F1 

(BGH-4285 x BGH-433) apresentou altos valores de heterose e heterobeltiose para 

produtividade total de frutos e produtividade de matéria seca total de frutos, e apresentou 

heterose e heterobeltiose positivos para a porcentagem de matéria seca da semente, já o 

híbrido F1 (Numex Sweet x PIM-030) apresentou heterose e heterobeltiose negativas para essa 

característica. O híbrido F1 (BGH-4285 x BGH-433) apresentou heterobeltiose negativa para 

a porcentagem de matéria seca do fruto. Há correlações positivas entre características de 

interesse que podem contribuir significativamente com os programas de melhoramento com 
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C. chinense e C. annuum por meio da seleção indireta. Os valores observados para os 

compostos fenólicos, flavonoides, pH, sólidos solúveis, vitamina C e acidez total não 

variaram significativamente entre os genótipos estudados. O genótipo BGH-433 apresentou as 

maiores concentrações de capsaicina para semente e polpa. Os híbridos F1 (BGH-4285 x 

BGH-433) e BGH-433 apresentaram as maiores concentrações de capsaicina para fruto 

inteiro. Os genótipos BGH-433, F1 (BGH-4285 x BGH-433) e BGH-4285 foram classificados 

pela SHU como moderadamente pungentes. Os genótipos Numex Sweet, Numex Garnet, 

PIM-030, F1 (Numex Garnet x PIM-030) e F1 (Numex Sweet x PIM-030) foram classificados 

como não pungentes a levemente pungentes. A temperatura no período de condução do 

experimento pode ter influenciado negativamente na pungência dos frutos, pois alguns 

genótipos apresentaram pungência menor que o esperado. 

Palavras Chaves: Capsicum spp., híbridos,  melhoramento genético. 
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ABSTRACT 

 

THALITA GOMES MIRANDA. The physicochemical characterization of genotypes of 

pepper (Capsicum chinense e Capsicum annuum). 2014. 74 p. (Dissertation - Master in 

Vegetable Production) – Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, 

Diamantina, 2014. 

 Peppers (Capsicum spp.) are world known and appreciated as condiments and are 

excellent sources of nutrients. The increasing demand causes increase of the search for 

cultivars that meet the needs of the market for fresh consumption and for industrial purposes. 

The physicochemical characterization of genotypes of pepper is the basis for the breeding and 

release of new cultivars on the market. Therefore, this study aimed to evaluate genotypes of 

pepper Capsicum chinense and C. annuum, as the physical and chemical characteristics. Two 

experiments, one for physical and chemical tests and another to evaluate the content of 

capsaicin present in the fruits were performed. The experiments were conducted in a 

greenhouse house in DBC with eight genotypes and four replications, with the genotypes 

BGH-433, BGH-4285, PIM-030, Numex Sweet, Numex Garnet and F1 hybrids (Numex 

Sweet x PIM-030), F1 (Numex Garnet x PIM-030), F1 (BGH-4285 x BGH-433). For the first 

experiment the following characteristics were evaluated: total fruits yield, average fruit 

weight, number of seeds per fruit, plant height, total dry matter yield, dry matter content of 

the fruit dry matter content of the pulp, percentage of dry matter of seed, pericarp thickness, 

fruit length, total phenolics, flavonoids, pH, soluble solids, vitamin C and titratable acidity. In 

the second experiment evaluated the content of capsaicin present in the seed, in the pulp and 

whole fruit and given the poignancy of genotypes. The F1 hybrids (Numex Sweet x PIM-030), 

F1 (Numex Garnet x PIM-030) and F1 (BGH-4285 x BGH-433) and the lines Numex Garnet 

and Numex Sweet had high total fruit yield and dry matter total fruit. The F1 hybrid (BGH-

4285 x BGH-433) showed high levels of heterosis and heterobeltiosis for total fruits yield and 

productivity of total dry fruits, and showed positive heterosis and heterobeltiosis for dry 

matter content in the seed, since the hybrid F1 (Numex Sweet x PIM-030) show heterosis and 

negative heterobeltiosis for this trait. The F1 hybrid (BGH BGH x-4285-433) showed negative 

for the percentage of dry matter of the fruit heterobeltiosis. There are positive correlations 

between features of interest that can contribute significantly to the improvement programs 

with C. chinense and C. annuum by indirect selection. The observed values of the phenolic 

compounds, flavonoids, pH, soluble solids, total acidity and vitamin C did not differ 

significantly between genotypes. The BGH-433 genotype showed the highest concentrations 
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of capsaicin for seed and pulp. The F1 hybrids (BGH BGH x-4285-433) and BGH-433 

showed the highest concentrations of capsaicin for whole fruit. The BGH-433, F1 genotypes 

(BGH-4285 x BGH-433) and BGH-4285 were classified as moderately pungent by SHU. 

Genotypes Numex Sweet, Numex Garnet, PIM-030, F1 (Numex Garnet x PIM-030) and F1 

(Numex Sweet x PIM-030) were classified as non-pungent and slightly pungent. The 

temperature in driving time of the experiment may have negatively influenced the pungency 

of the fruits, because some genotypes showed less pungency than expected.  

Key words: Capsicum spp, hybrids, genetic improvement. 

 

 

 

 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

ARTIGO CIÊNTÍFICO I 

 

Figura 1- Médias mensais de temperatura da casa de vegetação no período da  

condução do experimento, Diamantina 2012.......................................................................................... 

 

 

28 

 

  

ARTIGO CIÊNTÍFICO II  

 

Figura 1- Médias mensais de temperatura da casa de vegetação no período da  

condução do experimento, Diamantina 2012.................................................................................... 

 

 

58 

Figura 2: Estrutura química da capsaicina (a) e da nonivamida (b)................................ 

 

60 

Figura 3: Espectros de Ressonância Magnética Nuclear de 
1
H calculados para as 

estruturas da capsaicina (a) e da nonivamida (b) usando o programa MestReNova-9.0.1-

13254 (c) adquirido para a nonivanimida em metanol_d4 a 499,78 MHz a 25 
o
C........... 

 

 

 

62 

Figura 4: Espectro de RMN de 
1
H do extrato da amostra fruto-2 em metanol_d4 a 

499,78 MHz a 25 
o
C ressaltando os sinais usados para as análises 

quantitativas................................................................................................................... 

 

 

 

63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

 

 

LISTA DE TABELAS 

 

ARTIGO CIÊNTÍFICO I 

 

 

Tabela 1- Resultados da análise química de solo. UFVJM, Diamantina, 2011................. 

 

27 

Tabela 2 – Valores médios de produtividade total de frutos (PT), peso do fruto (PF), 

número de sementes por fruto (NSF), altura da planta (AP), matéria seca total (MST) de 

genótipos de pimenta. UFVJM, Diamantina, 2014.............................................................. 

 

 

 

33 

Tabela 3 – Valores médios de porcentagem de matéria seca do fruto (%MSF), 

porcentagem de matéria seca da polpa (%MSP), porcentagem de matéria seca da 

semente (%MSS), comprimento do fruto (CF), espessura do pericarpo (EP), para 

genótipos de pimenta. Diamantina, 2014............................................................................. 

 

 

 

 

34 

Tabela 4 – Valores médios de fenólicos, flavonóides, pH, sólidos solúveis (SS), relação 

sólidos solúveis e acidez total, vitamina C (Vit. C), acidez total (AT) de genótipos de 

pimentas. Diamantina, 2014........................................................................................ 

 

 

 

39 

 

Tabela 5 - Estimativas de correlações (r): Porcentagem de matéria seca da semente 

(%MSS); porcentagem da matéria seca da polpa (%MSP); porcentagem da matéria seca 

do fruto (%MSF); peso do fruto (PMF); espessura do pericarpo (EP); número de 

semente por fruto (NSF); comprimento do fruto (CF); altura da planta (AP); 

produtividade total (PT); matéria seca total (MST), concentração da capsaicina do fruto 

(CCF).................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

43 

ARTIGO CIÊNTÍFICO II 

 

 

Tabela 1- Resultados da análise química de solo. UFVJM, Diamantina, 2011................. 58 

 

Tabela 2- Valores médio da concentração de capsaicina na semente (CCS), polpa 

(CCP), fruto (CCF), e estimação da pungência pela Scoville Heat Unit. Diamantina, 

2014....................................................................................................................................    

 

 

 

65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

 

 

SUMÁRIO 

 Pág. 

RESUMO.……………………………………………………………………………. 7 

ABSTRACT….………………………………………………………………….…… 9 

LISTA DE FIGURAS.................................................................................................. 11 

LISTA DE TABELAS..…………………………………………………………...…. 12 

INTRODUÇÃO GERAL……………………………………………………….……. 14 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.………………………………………………. 19 

ARTIGO CIENTIFICO I.……...............................................…….......................... 23 

1 Resumo....................................................................................................................... 24 

2 Abstract...................................................................................................................... 25 

3 Introdução.................................................................................................................. 26 

4 Material e Métodos.................................................................................................... 27 

5 Resultados e Discussão.............................................................................................. 31  

6 Conclusões................................................................................................................. 44 

7 Agradecimentos.......................................................................................................... 45 

8 Referências Bibliográficas......................................................................................... 45 

ARTIGO CIENTIFICO II......................................................................................... 53 

1 Resumo....................................................................................................................... 54 

2 Abstract...................................................................................................................... 55 

3 Introdução.................................................................................................................. 56 

4 Material e Métodos.................................................................................................... 57 

5 Resultados e Discussão.............................................................................................. 64 

6 Conclusões................................................................................................................. 67 

7 Agradecimentos.......................................................................................................... 67 

8 Referências................................................................................................................. 67 

ANEXO......................................................................................................................... 71 

 



 

14 

 

 

INTRODUÇÃO GERAL 

 

O gênero Capsicum, da família das Solanáceas, é representado por um grupo diverso 

de pimentas e pimentões que compõe a culinária mundial, com diversas cores e formas, 

aromas e sabores que vão de doces a picantes, sendo consumidos sob as formas in natura, 

conservas, pápricas, molhos e desidratados (REIFSCHNEIDER; RIBEIRO, 2004). 

O gênero Capsicum é originado de regiões tropicais e subtropicais das Américas. 

(BIANCHETTI, 1996), e o Brasil é um centro de diversidade de Capsicum e possui o maior 

número de espécies do gênero. Este consiste em pelo menos 32 espécies das quais, somente 

cinco são amplamente cultivadas: C. annuum, C. baccatum, C. chinense, C. frutescens e C. 

pubescens (CARVALHO; BIANCHETTI, 2008).   

 As espécies do gênero Capsicum apresentam plantas arbustivas, que atingem em torno 

de 120 cm de altura, com ampla formação de ramificações laterais, possuindo, de acordo com 

a espécie, ciclo perene (ARAÚJO, 2005). As plantas são autógamas com flores hermafroditas 

e taxa de polinização cruzada que pode variar de 2 a 90% (PICKERGILL, 1997). As pimentas 

possuem frutos do tipo baga, com múltiplas formas, tamanhos, colorações e pungência. A 

coloração do fruto imaturo é verde e do maduro, geralmente, vermelha, mas pode variar desde 

o amarelo, alaranjado, roxo até o preto. O formato também varia entre as espécies e dentro 

delas, existindo frutos alongados, arredondados, triangulares ou cônicos, campanulados, 

quadrados ou retangulares (ARAÚJO, 2005). Desta forma, a taxonomia das espécies do 

gênero Capsicum é muito difícil, devido à complexidade e à grande diversidade entre as 

espécies e variedades, sendo identificadas por características morfológicas visualizadas 

principalmente nas flores (CARVALHO; BIANCHETTI, 2007).  

A produção de Capsicum no mundo é em torno de 29.939.029 toneladas por ano 

cultivados em uma área de 1.897.946 hectares, com produtividade média de 15,77 toneladas 

por hectare (FAO, 2014).  

O Brasil apresenta uma área de 12 mil hectares destinados para cultivo de Capsicum, 

com produção estimada em 250 mil toneladas para consumo tanto processado quanto in 

natura (IBGE, 2011), e estima-se que a área cultivada com pimentas no Brasil seja de 5.000 

hectares por ano, com uma produção de 75 mil toneladas, sendo São Paulo, Minas Gerais, 

Goiás, Ceará e Rio Grande do Sul os maiores produtores (PINHEIRO et al., 2012). O estado 

de São Paulo produziu em 2012, aproximadamente 55.637,27 toneladas em 2.276,78 hectares, 

com uma produtividade média de 24,43 t ha
-1

 (IEA, 2013).  No ano de 2013, somente nas 
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Ceasa’s de Minas Gerais foram comercializadas 1.011 toneladas de pimentas (CEASA-MG, 

2014). Em Minas Gerais, as principais áreas produtoras de pimentas estão concentradas nas 

mesorregiões da Zona da Mata, Alto Paranaíba e Triângulo Mineiro. Na Zona da Mata, maior 

produtora, cultiva-se quase exclusivamente a pimenta malagueta (C. frutescens) 

(REIFSCHNEIDER; RIBEIRO, 2004). Na região do Alto Vale do Jequitinhonha não há 

registros sobre a produção comercial dessa cultura pelos distritos, sendo o cultivo baixo, feito 

por pequenos agricultores que cultivam em quintais ou plantios em áreas pouco expressivas. 

A produção é feita para o próprio consumo e comercializada in natura e em conservas 

caseiras em feiras livres. Após a proibição do garimpo na região, nota-se um aumento na 

produção de hortaliças por parte dos agricultores que buscam fontes alternativas de renda na 

região. 

Os frutos de pimenta, além de atrativos, possuem odor, paladar agradável e 

composição química diversificada, sendo ricos em vitaminas A, C e antioxidantes. A 

pungência da pimenta é a principal característica e está relacionada ao acúmulo de 

metabólicos secundários denominados capsaicinóides, encontrados apenas no gênero 

Capsicum. De acordo com o nível de pungência, as pimentas são destinadas a produção de 

diferentes produtos, tais como molhos, conservas, pimentas desidratadas, páprica e 

óleorresinas (LUTZ; FREITAS, 2008). 

O mercado de pimentas in natura e processadas movimenta em torno de 80 milhões de 

reais ao ano no Brasil (GUIDOLIN, 2005). O comércio é muito segmentado e diverso em 

razão da grande variedade de produtos e subprodutos. A comercialização da pimenta in 

natura é a que mais se destaca feita em pequenas quantidades, no atacado e no varejo. No 

entanto, outro segmento importante e com grande potencial para exportação é o de produtos 

processados ou industrializados que compreende a produção caseira, pequenas, médias e 

grandes empresas e multinacionais com exportação do produto industrializado. Parte da 

produção brasileira é exportada de diferentes formas, como na forma de pasta, desidratada, 

conservas, ornamentais e pápricas. (HENZ; RIBEIRO, 2008).  

A páprica é um condimento culinário utilizado como corante e produzido a partir de 

frutos da espécie C. annuum, pimentas doces ou levemente pungentes e pimentões, obtida 

pela secagem e trituração dos frutos intensamente vermelhos (HENZ; RIBEIRO, 2008). É 

uma das três especiarias mais populares do mundo, mas relativamente pouco conhecida e 

consumida no Brasil (RIBEIRO; HENZ, 2008).  O corante tem uma grande aceitação do 

mercado externo, principalmente na Europa, Estados Unidos e países Asiáticos. A região 
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central do Brasil é pioneira no cultivo de pimentas para páprica e grande parte da produção é 

exportada para mercados europeus, na forma de pó (HENZ; RIBEIRO, 2008). São produzidos 

dois tipos de páprica, um picante e outro doce, destinados à exportação. No ano de 2011, a 

exportação brasileira de páprica foi de 377 t (US$ 745.000) (SECEX, 2012).  

O nível de pungência do fruto é determinado pela Scoville Heat Unit (SHU) (Unidades 

de Escala de Calor), que é definida pela quantidade de capsaicina presente nos frutos. 

(SANATOMBI; SHARMA, 2008).  

A grande diversidade observada em Capsicum, concede à espécie grande potencial 

para o melhoramento genético, o que é confirmado por Moreira et al. (2006) que relatam que 

o Brasil possui uma grande variabilidade genética entre espécies domesticadas, semi-

domesticadas e silvestres sendo utilizada em programas de melhoramento genético, 

desenvolvidos por instituições públicas e privadas (WAGNER, 2003). 

A espécie C. chinense é a mais difundida na América tropical e amplamente cultivada 

na região da Bacia Amazônia, área de maior diversidade da espécie, sendo considerada a mais 

brasileira (REIFSCHNEIDER, 2000). Segundo Carvalho e Bianchetti (2008), esta espécie foi 

domesticada por índios neste local, sendo possível encontrar espécies semi-domesticadas e 

silvestres. São conhecidas popularmente como “pimenta-de-bico”, “pimenta-de-cheiro”, 

“pimenta-de-bode”, “olho de ganso”, “cumari-do-Pará”, “murupi”, “murici”, e outros, 

dependendo da região do país (BOSLAND; VOTAVA, 1999). Possui grande importância na 

agricultura brasileira, por ser uma das pimentas mais cultivadas. É cultivada em pequenas 

propriedades, nas quais se utiliza mão-de-obra familiar, contribuindo com parte da renda, 

sendo comercializada in natura e em conservas em mercados e feiras livres (CARVALHO; 

BIANCHETTI, 2007). Os frutos possuem diversos formatos e cores, que vão do amarelo-

leitoso, amarelo claro, amarelo escuro, alaranjado, salmão, vermelho até preto 

(REIFSCHNEIDER, 2000; LANNES et al., 2005).   

A espécie C. annuum é a mais cultivada no Brasil e no mundo e que apresenta maior 

variabilidade. Popularmente é conhecida como pimenta de mesa, americana e doce. Inclui-se 

também nesta espécie os pimentões, que surgiram de uma mutação na espécie, gerando uma 

variedade sem a capsaicina, conferindo-lhes a falta de pungência (REIFSCHNEIDER, 2000; 

LUTZ; FREITAS, 2008). A espécie inclui variedades doces e picantes que são 

comercializadas in natura ou usadas na fabricação de páprica. Dentre as pimentas picantes 

destaca-se o “Jalapeño” e “Cayenne” que podem ser consumidas frescas, ou na forma de 
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molhos, desidratados na forma de flocos ou pó, ou ainda em conservas (MOREIRA et al., 

2006).  

Observa-se grande variabilidade de cores e formatos nestas duas espécies (C. chinense 

e C. annuum), com diferentes ardumes e até mesmo frutos doces, o que mostra um grande 

potencial para o melhoramento genético. Mesmo com a relevância desta espécie, são poucas 

as informações relacionadas às suas características morfológicas e produtivas, tão como são 

poucas as variedades melhoradas com características de cor, aroma, produtividade e 

pungência que atendam às necessidades da indústria, o que segundo Bosland e Votava (2000) 

dificulta o desenvolvimento de um mercado industrial e organizado, importante para a 

agricultura nacional. 

No Brasil, o Banco de Germoplasma de Hortaliças da Universidade Federal de Viçosa 

(BGH), pioneiro no Brasil, possui cerca de 100 acessos de C. chinense com grande potencial 

para contribuir em programas de melhoramento, uma vez que informações a respeito de 

características agronômicas, químicas, morfológicas e moleculares já foram coletadas 

(LANNES, 2005). 

Atualmente, a Embrapa Hortaliça conta com quase dois mil acessos de Capsicum spp. 

entre cultivares de polinização aberta, híbridos, populações de materiais cultivados, linhagens 

e materiais silvestres. O programa de melhoramento é focado para atender à demanda do setor 

privado de sementes, desenvolvendo cultivares de pimentas pungentes com características pra 

processamento e produção de páprica (CARVALHO et al., 2003). 

As características de interesse estão voltadas para o consumo in natura e para a 

industrialização, como coloração, teor de matéria seca, tamanho, formato de fruto e pungência 

(BOSLAND, 1993; CASALI; STRINGHETA, 1984), além de genótipos mais produtivos e 

resistentes às principais doenças do gênero (MOREIRA et al., 2006; BOSLAND, 1993). 

Algumas características, como a pungência são difíceis de serem manipuladas em função da 

sua grande instabilidade (RIBEIRO; HENZ, 2008).  

Nos programas de melhoramento têm-se dado ênfase ao uso da hibridação para a  

produção de novas fontes de variedades de pimentas (RÊGO et al., 2011). Segundo relatado 

por vários autores, a grande vantagem do uso de híbridos comerciais é o de combinar 

caracteres de interesse presentes em duas linhagens contrastantes, obtendo no híbrido maior 

uniformidade, vigor, maturação precoce, resistência a patógenos, aumento da qualidade e 

rendimento; garantindo o retorno do investimento (MIRANDA; CASALI, 1988; MALUF, 
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2001; RÊGO et al., 2011). O uso comercial de híbridos F1 em pimenta é uma maneira rápida e 

eficiente para aumentar a produção e melhorar a qualidade dos frutos (MALUF, 2001).  

O melhoramento genético vem sendo cada vez mais estudado, com intuito de atender 

as exigências do mercado, sendo que a caracterização genética dos genótipos serve de base 

para o melhoramento genético e lançamentos de novas cultivares comerciais. 

Diante disso, foram realizados dois trabalhos com o objetivo de realizar a  

caracterização físico-química de genótipos de pimenta C. chinense e C. annuum, quanto às 

características físicas, químicas e o quanto ao teor de capsaicina. 
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1 Resumo 

 

Objetivou-se neste trabalho avaliar genótipos de pimenta Capsicum chinense e C. 

annuum, quanto às características agronômicas e químicas. Foram avaliados os genótipos 

BGH-433, BGH-4285, Numex Sweet, Numex Garnet, F1 (Numex Sweet x PIM-030), F1 

(Numex Garnet x PIM-030) e F1 (BGH-4285 x BGH-433). O experimento foi conduzido com 

oito tratamento e quatro repetições, em casa-de-vegetação, no campus JK da UFVJM, em 

Diamantina-MG. Foram avaliadas a produtividade total de frutos, peso médio do fruto, 

número de sementes por fruto, altura da planta, produtividade de matéria seca total, 

porcentagem de matéria seca do fruto, porcentagem de matéria seca da polpa, porcentagem de 

matéria seca da semente, espessura do pericarpo, comprimento do fruto, fenólicos totais, 

flavonoides, pH, sólidos solúveis, vitamina C e  acidez titulável. Os híbridos F1 (Numex 

Sweet x PIM-030), F1 (Numex Garnet x PIM-030) e F1 (BGH-4285 x BGH-433) e as 

linhagens Numex Garnet e Numex Sweet apresentaram alta produtividade total de frutos e de 

matéria seca total de frutos. O híbrido F1 (BGH-4285 x BGH-433) apresentou altos valores de 

heterose e heterobeltiose para produtividade total de frutos e produtividade de matéria seca 

total de frutos, e apresentou heterose e heterobeltiose positivos para a porcentagem de matéria 

seca da semente, já o híbrido F1 (Numex Sweet x PIM-030) apresentou heterose e 

heterobeltiose negativas para essa característica. O híbrido F1 (BGH-4285 x BGH-433) 

mailto:samuel.luan@hotmail.com
mailto:nermyvaladares@hotmail.com
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apresentou heterobeltiose negativa para a porcentagem de matéria seca do fruto. Há 

correlações positivas entre características de interesse que podem contribuir 

significativamente com os programas de melhoramento com C. chinense e C. annuum por 

meio da seleção indireta. Os valores observados para os compostos fenólicos, flavonoides, 

pH, sólidos solúveis, vitamina C e acidez total não variaram significativamente entre os 

genótipos estudados. 

Palavras chaves: Capsicum chinense, Capsicum annuum, híbridos, melhoramento genético. 

 

 

2 Abstract   

 

 The aim of this study was to evaluate genotypes of pepper Capsicum chinense and C. 

annuum, for agronomic and chemical characteristics. The BGH-433, BGH-4285, Numex 

Sweet, Numex Garnet, F1 (Numex Sweet x PIM-030), F1 (Numex Garnet x PIM-030) and F1 

genotypes (BGH-4285 x BGH-433) were evaluated. The experiment was conducted with 

eight treatment and four replications as a greenhouse on the JK UFVJM in Diamantina - MG, 

Brazil. Total fruit yield, average fruit weight, number of seeds per fruit, plant height, total dry 

matter yield, dry matter content of the fruit dry matter content in the pulp dry matter content 

of seed were evaluated, pericarp thickness, fruit length, total phenolics, flavonoids, pH, 

soluble solids, vitamin C and titratable acidity. The F1 hybrids (Numex Sweet x PIM-030), F1 

(Numex Garnet x PIM-030) and F1 (BGH-4285 x BGH-433) and the lines Numex Garnet and 

Numex Sweet had high total fruit yield and dry matter total fruit. The F1 hybrid (BGH-4285 x 

BGH-433) showed high levels of heterosis and heterobeltiosis for total fruits yield and 

productivity of total dry fruits, and showed positive heterosis and heterobeltiosis for dry 

matter content in the seed, since the hybrid F1 (Numex Sweet x PIM-030) show heterosis and 

negative heterobeltiosis for this trait. The F1 hybrid (BGH-4285 x BGH-433) showed 

negative for the percentage of dry matter of the fruit heterobeltiosis. There are positive 

correlations between features of interest that can contribute significantly to the improvement 

programs with C. chinense and C. annuum by indirect selection. The observed values of the 

phenolic compounds, flavonoids, pH, soluble solids, total acidity and vitamin C did not differ 

significantly between genotypes.  

Kay word: Capsicum chinense, Capsicum annuum, hybrids, genetic improvement. 
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3 Introdução 

 

As pimentas, gênero Capsicum, são conhecidas mundialmente por sua pungência 

característica. Possuem grande variedade de cor, formas e sabores, são ricas em compostos 

antioxidantes e vitaminas, e são consumidas de diversas formas como in natura, conservas, 

molhos e pápricas (RÊGO et al., 2011). 

Estima-se que a área cultivada com pimentas no Brasil seja de 5.000 hectares por ano, 

com uma produção de 75 mil toneladas, sendo os estados de São Paulo, Minas Gerais, Goiás, 

Ceará e Rio Grande do Sul os maiores produtores (PINHEIRO et al., 2012). O cultivo de 

pimentas no Brasil vem se expandindo nos últimos anos, devido à crescente procura do 

mercado interno e externo, provocando uma expansão da área cultivada (VALVERDE, 2011). 

A espécie C. annuum apresenta a maior variabilidade, sendo a mais cultivada no 

Brasil, principalmente nos estados de São Paulo, Minas Gerais e Goiás (RIBEIRO, 2010). 

Inclui variedades doces e picantes que são comercializadas in natura ou usadas na fabricação 

de páprica. Dentre as pimentas picantes destaca-se o “Jalapeño” e “Cayenne”, dentre as 

pimentas doces destaca-se os pimentões. (MOREIRA et al., 2006). 

A espécie C. chinense possui grande importância na agricultura brasileira, por ser uma 

das pimentas mais cultivadas pela agricultura familiar (CARVALHO; BIANCHETTI, 2007). 

O seu centro de diversidade é na região da Bacia Amazônia, sendo considerada a mais 

brasileira das espécies (REIFSCHNEIDER, 2000). São conhecidas popularmente como 

“pimenta-de-bico”, “pimenta-de-cheiro”, “pimenta-de-bode”, “olho de ganso”, “cumari-do-

Pará”, “murupi”, “murici”, e outros, dependendo da região do país (BOSLAND; VOTAVA, 

1999). A comercialização dos frutos é feita in natura ou em conservas.  

Mesmo com a relevância destas espécies (C. annuum e C. chinense), são poucas as 

informações relacionadas às suas características morfológicas e produtivas que atendam às 

necessidades da indústria, o que segundo Bosland e Votava (2000) dificulta o 

desenvolvimento de um mercado industrial e organizado, importante para a agricultura 

nacional. 

A diversidade genética das pimentas vem sendo cada vez mais estudada em programas 

de melhoramento, com intuito de atender as exigências do mercado. Em sua maioria, os 

programas têm-se dedicado à obtenção de híbridos, com resistência a doenças e características 

agronômicas superiores, procurando atender demandas para o consumo in natura e para o 
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processamento (CARVALHO; BIANCHETTI, 2007). Desta forma, a caracterização genética 

dos genótipos serve de base para o melhoramento genético e lançamentos de novas cultivares.  

Diante disso, o presente trabalho teve como objetivo fazer a caracterização físico-

química de genótipos de pimenta C. chinense e C. annuum. 

 

 

4 Material e Métodos 

 

O experimento foi conduzido no período de 16/08/2011 a 23/08/2012 no Setor de 

Olericultura, localizado no Campus JK da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e 

Mucuri - UFVJM, na cidade de Diamantina, MG. O clima do local é classificado como Cwb, 

segundo a classificação Köppen, caracterizado por verões brandos e úmidos (outubro a abril) 

e invernos mais frescos e secos (junho a agosto).  A precipitação média anual varia de 1.250 a 

1.550 mm e a temperatura média anual situa-se na faixa de 18º a 19ºC, sendo 

predominantemente amenas durante todo o ano (NEVES et al., 2005). O solo predominante é 

do tipo Neossolo Quartzarênico Órtico Tipico (ABREU et al., 2005). 

Foi realizada a análise química do solo da casa-de-vegetação onde o experimento foi 

implantado (Tabela 1), e a adubação foi feita segundo as recomendações de Casali e Fontes 

(1999).  

 

Tabela 1- Resultados da análise química de solo. UFVJM, Diamantina, 2011. 

pH água P K  Ca Mg Al T  m V MO Areia   Silte Argila 

 ------ mg dm
-3

---  ------- cmolc dm
-3 

-----
 

     ---------------------------%-----------------------
 

6,5 198,43 100,5  3,6 1,5 0,02 10,56  0 51 2,4 83 8 9 

 
pH água - Relação solo-água 1:2,5. P e K - Extrator Mehlich-1. Ca, Mg e Al - Extrator KCl 1 mol L

-1
. T - 

Capacidade de troca de cátions a pH 7,0. m - Saturação de alumínio. V - Saturação por bases. MO - Matéria 

orgânica determinado através da multiplicação do resultado do carbono orgânico pelo método Walkey-Black por 

1,724. Areia, silte e argila - Método da pipeta. 

 

A temperatura da casa de vegetação foi medida durante todo o período de condução do 

experimento por estação meteorológica TFA NEXUS (Figura 1). 
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Figura 1- Médias mensais, máximas e míninas de temperatura da casa de vegetação no período da 

condução do experimento, Diamantina 2012.  

 

Foram avaliados oito genótipos de Capsicum, sendo cinco linhagens e três híbridos. 

 Duas linhagens da espécie C. Chinense são oriundas do Banco de Germoplasma de 

Hortaliças (BGH) da Universidade Federal de Viçosa, sendo BGH-433 caracterizada por 

frutos pungentes, pequenos, arredondados e cor creme quando maduros e BGH-4285 

caracterizada por frutos pungentes, pequenos, alongados e cor vermelha quando maduros.  

 Três linhagens da espécie C. annuum foram fornecidas pela HortiAgro Sementes S.A., 

sendo PIM-030, denominada CM-334 (Criollo de Morelos-33), de cor vermelha quando 

maduros e  pungente; Numex Sweet e Numex Garnet que são caracterizadas por frutos tipo 

páprica, não pungentes a pouco pungentes, frutos alongados e cor vermelha quando 

maduros, ambas são proveniente do Chile Pepper Institute da University of New Mexico 

(USA) e fornecidas pela HortiAgro Sementes S.A. 

Os três híbridos foram obtidos e fornecidos pela HortiAgro Sementes S.A sendo eles: 

F1 (Numex Sweet x PIM-030) da espécie Capsicum annuum sendo a linhagem  Numex Sweet 

usada como fonte de pólen e a linhagem PIM-030 emasculada, como receptora; F1 (Numex 

Garnet x PIM-030) da espécie Capsicum annuum, sendo genitores linhagem Numex Garnet 

usada como fonte de pólen e a linhagem  PIM-030 emasculada como receptora e F1 (BGH-

4285 x BGH-433) da espécie C. chinense, sendo genitores linhagem BGH-4285 usada como 

fonte de pólen e a linhagem BGH-433 emasculada, como receptora. 

Em 16/08/2011 as sementes dos genótipos foram semeadas em bandejas de 

poliestileno de 128 células, preenchida com substrato comercial Plantmax, colocando três 

sementes por célula. Foram dispostas em estrados metálicos em casa-de-vegetação, onde 
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permaneceram até o transplante. Foi feito o desbaste com tesoura quando as mudas 

apresentaram duas folhas definitivas, deixando uma plântula por célula. Foram realizadas três 

irrigações por dia por microaspersão. 

Em 21/11/2011, assim que as mudas apresentaram de seis a oito folhas, 

aproximadamente 90 dias após o semeio, o experimento foi implantado em casa-de-vegetação 

em delineamento de blocos casualisados com oito tratamentos (três híbridos e cinco 

linhagens), quatro repetições, totalizando 32 parcelas. Cada parcela foi constituída de oito 

plantas úteis, dispostas em duas linhas. Foi utilizado o espaçamento de 0,70 m entre plantas e 

0,85 m entre linhas em canteiros de 1,00 m de largura. Foi adotado o sistema de irrigação por 

gotejamento 3 vezes ao dia e manejo fitossanitário recomendado por Pinto et al. (2011).  

A caracterização físico-química dos genótipos foi feita quando as plantas estavam em 

período de frutificação. 

A produtividade total dos frutos foi calculada com base nas colheitas semanais 

realizadas, que iniciaram-se em 09/03/2012 e finalizaram-se em 23/08/2012, 

aproximadamente cinco meses e 14 dias de colheita. Foram realizadas 14 colheitas nesse 

período, sendo a produtividade total expressa em ton ha
-1

. 

O peso médio do fruto foi avaliado pesando-se 20 frutos por parcela em balança 

analítica graduada, sendo o peso médio do fruto expresso em g. 

O número de sementes por fruto foi avaliado pela contagem das sementes de 20 frutos 

por parcela. Os frutos foram abertos com lâminas para que se fizesse a contagem. 

A altura da planta foi avaliada com o uso de fita métrica, medindo-se a altura das 8 

plantas das parcelas, estando expressa em cm. 

A produtividade de matéria seca total do fruto foi obtida procedendo-se com o cálculo 

da equação PMST= (%) MSF * PT sendo, PMST- Produtividade de matéria seca total, MSF- 

Matéria seca do fruto, PT- Produtividade total de frutos. 

Para avaliação da matéria seca do fruto, matéria seca da polpa e matéria seca da 

semente, foram obtidos o peso fresco do fruto inteiro, polpas e sementes de 20 frutos por 

parcela, utilizando uma balança analítica, após, secou-se estes materiais em estufa de 

circulação fechada até a obtenção do peso constante (em média 72 horas) a temperatura de 

60° e foram novamente pesados em balança analítica para a obtenção do peso seco.  

A porcentagem da matéria seca da semente, polpa e fruto foi determinada pela 

equação (%) MS = (MST / MSF) * 100, sendo (%) MS - Porcentagem de matéria seca; MTS - 

matéria total seca; MTF - Matéria total fresca. 
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A espessura do pericarpo foi avaliada utilizando-se um paquímetro. Com lâmina, 

cortou-se o meio de 20 frutos por parcela e o pericarpo foi medido, sendo a espessura média 

do pericarpo expressa em mm. 

O comprimento do fruto foi feito com o uso de régua graduada medindo-se o 

comprimento de 20 frutos por parcela, sendo o comprimento médio expresso em centímetros. 

Para a realização das características químicas, secou-se uma amostra de 20 frutos por 

parcela em estufa de circulação fechada a 60 °C até peso constante, em seguida triturou-se as 

pimentas para a obtenção do pó. 

Os fenólicos totais foram extraídos segundo Goldstein e Swain (1993) e doseados pelo 

método de Folin-Denis, utilizando-se a curva analítica de ácido tânico de acordo AOAC 

(2000), sendo os seus valores expressos em mg / 100 g. 

Os flavonóides foram extraídos em metanol 80% e quantificados por 

espectrofotometria, utilizando-se a curva analítica de pirocatequina de acordo Zhishen et al. 

(1999), sendo seus valores expressos em mg / 100 g. 

O pH foi determinado por leitura direta em potenciômetro digital (PH/ ION METER 

450), de acordo IAL (2009). 

Os teores de sólidos solúveis foram determinados em refratômetro de bancada portátil 

(QUÍMIS ISSO-9002, escala 0-32% Brix) de acordo AOAC (2000). Seus valores estão 

expressos em º Brix. 

A vitamina C (ácido ascórbico) foi extraída pelo método de Tillmans, de acordo com 

IAL (2009), sendo seus valores expressos em mg / 100 g. 

A acidez titulável foi determinada por titulometria com solução de hidróxido de sódio 

0,1 N padronizada usando fenolftaleína como indicador de acordo IAL (2009). Seus valores 

foram expressos g / 100 g. 

Para a análise estatística realizou-se o teste de normalidade dos dados, após, 

prosseguiu-se com o desdobramento do quadro de ANAVA para as variáveis. As 

características que apresentaram efeito significativo entre os tratamentos procederam-se com 

a aplicação do teste Tukey a 5% de significância, entre os tratamentos. Paras estas 

características estimou-se a heterose e heterobeltiose. 

A heterose quando relatada positiva, significa que o híbrido apresenta média superior à 

média dos pais, de acordo a equação (%) hse = ((F1 – MP) / MP) * 100, sendo (%) hse - 

porcentagem da heterose; F1 - média do híbrido, MP- média dos parentais.  
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A heterobeltiose quando relatada positiva, significa que o híbrido apresenta média 

superior ao pai que apresentou a maior média (pai superior), de acordo equação (%) hbtose = 

((F1 – PS) / PS) * 100, sendo (%) hbtose - porcentagem da heterobeltiose; F1 - média do 

híbrido, PS- média do pai superior. 

Foi feita a correlação fenotípica de Pearson (r) entre as características que 

apresentaram diferença significativa, visando estimar o grau de associação entre duas 

variáveis. 

 

 

5 Resultados e Discussão 

 

  Foram observadas diferenças significativas entre os tratamentos pelo teste F para todas 

as características físicas avaliadas. As médias das características para cada tratamento 

encontram-se nas tabelas 2 e 3.  

  Para a produtividade total de frutos os genótipos Numex Sweet, Numex Garnet, F1 

(Numex Garnet x PIM-030), F1 (BGH-4285 x BGH-433), F1 (Numex Sweet x PIM-030), 

apresentaram produtividades superiores, sendo 42,98; 35,09; 43,12; 45,99 e 44,74 t ha
-1,

 

respectivamente, e não diferenciaram entre si, considerando o ciclo de 371 dias da cultura, 

164 dias de colheita e 16.806 plantas ha
-1 

(Tabela 3). A produtividade total encontrada neste 

trabalho é superior aos valores encontrados por Fontes et al. (2005) que relataram 

produtividade de 51,96 t ha
-1

 considerando uma população de 16.667 plantas por ha
-1

 em 224 

dias de ciclo, em cultivo protegido; Silva et al. (1999) que relataram 61 t ha
-1

 com um ciclo de 

303 dias e 33.333 plantas ha
-1

,em cultivo protegido e  Souza e Maluf (2003) que avaliaram 

genótipos de C. chinense em cultivo protegido em 105 dias de colheita e 28.571 plantas por 

ha 
-1

 e encontraram produtividades de 20,14 ton ha
-1

, se considerarmos o ciclo da cultura, o 

período de colheita e o número de plantas por ha
-1

 utilizado em cada experimento. Vários 

autores relatam valores variados de produtividade total de frutos, pois estão relacionadas com 

as características genéticas de cada genótipo, as diferenças edafoclimáticas dos locais de 

experimentos e as diferentes condições com que os experimentos foram implantados. 

 Apesar de valores de produtividade total superiores aos dos autores supracitados a 

temperatura pode ter influenciado negativamente na expressão desses genótipos, pois durante 

a condução do experimento foram registradas médias mensais de 15,1 °C a 19,85 °C, sendo 

que as mínimas variaram de 7,9 a 15,5 °C e as máximas atingiram 32,5 a 38 °C. Segundo 
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Pinto et al. (2011), o clima exerce influência na germinação, no desenvolvimento e 

frutificação das plantas de pimenta, necessitando de temperatura elevada em todo o seu ciclo. 

As médias ideais situam-se de 21 °C a 30 °C, sendo a mínima ideal 18° e as máximas em 

torno de 35°. Em baixas temperaturas, há redução da germinação, estiolamento de folhas 

maduras, murchamento de partes jovens e crescimento lento, e em temperaturas acima de 

35°C, o vingamento de frutos é prejudicado. As médias mensais encontradas neste trabalho 

não atingem as médias ideais, e a grande variação de temperatura observada no período de 

condução do experimento é um fator que pode ter influenciado negativamente a expressão da 

produtividade total de frutos desses genótipos que poderiam ter atingido produtividades 

superiores aos registrados se o clima fosse favorável. 

 A heterose e heterobeltiose foram significativas apenas para o híbrido F1 (BGH-4285 

x BGH-433) com valores de 366,8% e 303,7%, respectivamente, apresentando produtividade 

total de frutos cinco vezes maior que a média dos seus genitores (45,99 t ha
-1

). Os genitores 

BGH-433 e BGH-4285 apresentaram a menor produtividade (8,32 e 11,39 t ha
-1

) (Tabela 2). 

Segundo Souza e Maluf (2003) parentais de baixo desempenho podem gerar híbridos com alto 

grau de heterose, como é o caso apresentado. Os valores elevados de heterose e heterobeltiose 

podem ter sido alcançados pelo vigor do híbrido está diretamente relacionado com o grau de 

não semelhança com os pais e a melhor adaptação desse genótipo as condições 

edafoclimáticas podem ter favorecido para a expressão do vigor híbrido. Segundo Borém 

(2001) valores altos de heterose são atingidos quando há grande divergência genética do 

material que está sendo cruzado.  

 O híbrido F1 (BGH-4285 x BGH-433) é considerado de altíssimo desempenho, pois 

estudos realizados por Cabrera (1986) citam que, existem evidências de heterose para a 

maioria dos caracteres, especialmente para a produção de frutos, estudando o gênero 

Capsicum onde o híbrido F1 mais produtivo mostrou-se altamente heterótico, tanto 

relativamente à média dos pais (+232%) quanto ao pai superior (+134%).  Ahmed e Hurra 

(2000), Mamdov e Pyshnaja (2001) e Doshi e Shukla (2001), estudando híbridos de pimentas 

e pimentões encontraram para produção total de frutos em níveis máximos de heterobeltiose 

174,52%, 181,2% e 77,9%, respectivamente. Souza e Maluf (2003) ao estudarem heterose e 

interação alélica em C. chinense, no cruzamento
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Tabela 2 – Valores médios de produtividade total de frutos (PT), peso médio de fruto (PMF), número de sementes por fruto (NSF), altura da 

planta (AP) e produtividade de matéria seca total dos frutos (PMST) de genótipos de pimenta. UFVJM, Diamantina, 2014.  

Médias seguidas pela mesma letra não diferem entre si pelo teste Tukey (p>0,05).  ns – não significativo; * significativo. CV- Coeficiente de variação; hse- heterose; hbtose- heterobeltiose. 

Tratamentos 
PT PMF NSF AP                   PMST 

                   (t ha
-1

) (g fruto 
-1

)                    (m)                                    (t ha
-1

) 

PIM-030 26,05 ab 24,69 b 121,81 a 1,60 bc 3,93 cb 

BGH-433 8,32 b 1,19 c 25,70 c 2,19 a 1,57 c 

BGH-4285            11,39 b 4,53 c 17,04 c 1,31 cd 1,03 c 

Numex Sweet 42,98 a 53,17 a 84,64 b 1,25 d 5,72 ab 

Numex Garnet 35,09 a 48,51 a 83,92 b 1,49 bcd 4,85 ab 

F1 (Numex Garnet x PIM-030) 43,12 a 14,60 bc 108,77 ab 1,74 b 6,73 ab 

F1 (BGH-4285 x BGH-433) 45,99 a 2,98 c 28,98 c 2,08 a 5,94 ab 

F1 (Numex Sweet x PIM-030) 44,74 a 16,25 bc 115,99 a 1,60 bc 6,89 a 

Média Geral 32,21  20,74  73,36  1,66  4,.58  

%CV         23,83  39.37  15,43  8,38  24,77  

Híbridos            hse hbtose hse hbtose hse hbtose hse hbtose hse hbtose 

F1 (Numex Garnet x PIM-030) 41,05%
 ns

 22,87%
 ns

 -60,11%
ns

 -69,86%
 ns

 5,75%
 ns

 -10,70%
 ns

 12,61%
 ns

 8,61%
 ns

 34,92%
ns

 38,76%
ns

 

F1 (BGH-4285 x BGH-433) 366,8%* 303,7* 4,190%
 ns

 -34,21%
 ns

    35,60%
 ns

 12,74%
 ns

      18,55%
 ns

 -5,26%
 ns

    356,4%* 278,6%* 

F1 (Numex Sweet x PIM-030) 29,64%
 ns

 4,10%
 ns

 -58,57%
 ns

 -69,71%
 ns

 12,41%
 ns

 -4,78%
 ns

 11,18%
 ns

 -0,14%
 ns

 56,93%
ns

 42,06%
ns
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Tabela 3 - Valores médios de porcentagem de matéria seca do fruto (MSF), porcentagem de matéria seca da polpa (MSP), porcentagem de 

matéria seca da semente (MSS), espessura do pericarpo (EP) e comprimento do fruto (CF) de genótipos de pimenta. UFVJM, Diamantina, 2014. 

Médias seguidas pela mesma letra não diferem entre si pelo teste Tukey  (p>0,05). ns – não significativo; * significativo. CV- Coeficiente de variação; hse- heterose; hbtose- heterobeltiose.

Tratamentos 
MSF MSP MSS EP CF 

                  ------------------------------ % ------------------------------- (mm) (cm) 

PIM-030 15,19 cb 4,07 b 51,06 cb 1,99 bc 12,12 b 

BGH-433 18,96 a 5,78 a 48,65 d 1,53 c 1,39 d 

BGH-4285 9,05 e 6,38 a 37,73 e 2,06 abc 7,32 c 

Numex Sweet 13,36 d 5,79 a 54,90 a 2,60 a 21,57 a 

Numex Garnet 13,80 dc 5,54 a 54,16 a 2,21 ab 20,10 a 

F1 (Numex Garnet x PIM-030) 15,57 b 5,59 a 51,81 b 1,85 bc 13,34 b 

F1 (BGH-4285 x BGH-433) 12,91 d 6,01 a 55,92 a 1,88 bc 3,75 cd 

F1 (Numex Sweet x PIM-030) 15,48 b 5,45 a 49,30 dc 2,07 abc 14,46 b 

Média geral 14,29  5,57  50,44  2,02  11,76  

%CV 4,49          7,29  1,64      11,52  13,51  

Híbridos hse hbtose hse hbtose hse hbtose hse hbtose hse hbtose 

F1 (Numex Garnet x PIM-030) 7,43%
ns 

2,51%
ns 

16,36%
ns 

0,94%
ns 

-1,53% 
ns 

1,46%
ns 

-11,87%
ns

 -7,03%
 ns

 -17,22%
ns 

10,03%
 ns

 

F1 (BGH-4285 x BGH-433) -7,79%
ns

 -42,71%* -1,22%
ns 

-3,96%
ns 

29,48%* 14,96%* 4,66%
ns

 -8,87%
 ns

 -13,95%
ns 

169,08%
 ns

 

F1 (Numex Sweet x PIM-030) 8,30%
ns 

1,89%
ns 

10,70%
ns 

-5,96%
ns 

-6,99%* -3,45%* -10,83
 ns

 -3,82%
 ns 

-14,81%
 ns

 19,28%
 ns
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entre essas mesmas duas linhagens, encontraram produtividade para os pais BGH-433 e BGH-

4285 de 16,88 e 8,82 t ha
-1

 e para o híbrido de 20,14 t ha
-1

, em menor grau heterótico 51%. 

Segundo os autores supracitados, a heterose deve ser mais bem avaliada por comparação ao 

progenitor superior, ou com uma cultivar de verificação. O híbrido e os genitores devem ser 

usados em estudos mais aprofundados de caracterização genética, devido aos altos graus de 

heterose e heterobeltiose encontrados. 

Os genótipos Numex Sweet, Numex Garnet apresentaram os maiores pesos médios do 

fruto 53,17 e 48,51 g, respectivamente, se diferenciando significativamente dos demais 

genótipos (Tabela 2). Segundo Moreira et al. (2006), alguns genótipos de C. annuum como 

Jalapeño e Cayenne apresentam peso médio por fruto de 45 a 60 g. Genótipos de C. chinense 

como pimenta-de-cheiro, pimenta-bode, pimenta-biquinho, pesam em média de 1 a 12 g. O 

peso do fruto é uma característica de grande variabilidade genética que varia de espécie para 

espécie e dentro da espécie (CARVALHO; BIANCHETTI, 2008), e essa expressiva 

variabilidade é encontrada nos genótipos estudados. 

 Quanto ao número de sementes por fruto os genótipos PIM-030 e F1 (Numex Sweet x 

PIM-030) apresentaram médias de 121,81 e 115,99 de sementes por fruto, respectivamente, 

sendo semelhante ao F1 (Numex Garnet x PIM-030) (108,77) e superiores aos demais 

genótipos (Tabela 3). Os genótipos BGH-433, BGH-4285 e o híbrido F1 (BGH-4285 x BGH-

433) não diferenciaram entre si e apresentaram o menor número médio de sementes por fruto, 

sendo 25,70; 17,04 e 28,98 sementes, respectivamente (Tabela 2).  Sudré et al. (2005), 

encontrou número de sementes por frutos em acessos de C. annuum que variaram de 55 a 214 

sementes.  Souza e Maluf (2003) identificaram número médio de semente por fruto destes 

mesmos genótipos de C. chinense de 33,52 e 29,97, respectivamente, para as linhagens, e 

42,78 sementes para o híbrido F1 (BGH-4285 x BGH-433). Sudré et al. (2005), ao avaliar 

número de sementes por fruto em acessos de C. chinense encontrou médias que variaram de 

25 a 75 sementes. Observa-se grande variação no número de sementes por fruto e segundo 

Freitas et al. (2008) a quantidade de sementes presentes no fruto pode variar em função da 

espécie, cultivar, clima, solo e manejo em que cada experimento foi conduzido. Apesar de 

alguns resultados divergentes, o número de sementes encontrado neste trabalho para as duas 

espécies C. annuum e C. chinense encontra-se dentro dos valores citados pelos autores 

supracitados. Para esta característica não foram observadas heterose e heterobeltiose 

significativas. 
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Os genótipos BGH-433 e F1 (BGH-4285 x BGH-433) apresentaram as plantas mais 

altas, com médias de 2,19 e 2,08 m, respectivamente, diferindo dos demais genótipos (Tabela 

2). Segundo Blat (2007) se uma planta obtiver uma mesma produção é interessante que ela 

tenha um porte médio, até cerca de 2,00 m, pois facilitaria os tratos culturais e a colheita de 

frutos.  As alturas dos genótipos BGH-433 e F1 (BGH-4285 x BGH-433) foram pouco 

superiores as alturas indicadas por Blat (2007) e todos os outros genótipos apresentaram altura 

ideal para colheita, sendo abaixo de 2 metros (Tabela 2).  

Para altura da planta, os híbridos não apresentaram significância para heterose e 

heterobeltiose. Entretanto, Ahmed e Hurra (2000) encontraram valores altos e significativos 

de heterobeltiose para este caractere estudando C. annuum. Gopalakrishnan et al. (1987), 

estudando C. chinense encontraram valores baixos e positivos de heterose. Já Kumar et al. 

(2000) encontraram valores significativos de heterobeltiose para esta característica.  

Para a produtividade de matéria seca total o híbrido F1 (Numex Sweet x PIM-030) 

(6,89 t ha
-1

) foi superior aos genótipos PIM-030 (3,93 t ha
-1

), BGH-433 (1,57 t ha
-1

) e BGH-

4285 (1,03 t ha
-1

) (Tabela 2). Segundo Souza e Maluf (2003) a matéria seca dos frutos 

produzida por área é o fator mais importante, analisando economicamente para a produção de 

páprica, que é obtida pela trituração da pimenta seca, pois terá um maior rendimento. 

 A heterose e heterobeltiose foram significativas para o híbrido F1 (BGH-4285 x BGH-

433), para a produtividade de matéria seca total, que apresentou média superior aos seus 

genitores em 356,40% e 278,60%, respectivamente (Tabela 2). Os genitores deste híbrido 

apresentaram as menores produtividades de matéria seca, e o híbrido apresentou uma 

produtividade de aproximadamente cinco vezes mais que a de seus genitores, evidenciando a 

necessidade de estudos mais aprofundados destas linhagens e híbridos nos programas de 

melhoramento. Souza e Maluf (2003) encontraram valor de heterose menor nos cruzamentos 

destas duas linhagens, 70%. Porém, encontrou valores de até 234% de heterose no 

cruzamento de outras linhagens de C. chinense.  

Para a porcentagem de matéria seca do fruto (Tabela 3), a linhagem BGH-433 

apresentou o melhor desempenho de 18,96%, seguido dos genótipos F1 (Numex Garnet x 

PIM-030) (15,57%), F1 (Numex Sweet x PIM-030) (15,48%) e PIM-030 (15,19%), sendo que 

esses últimos não diferenciaram entre si e o genótipo BGH-4285 apresentou a menor 

porcentagem de matéria seca do fruto, 9,05%. Para a porcentagem de matéria seca da polpa 

(pericarpo), somente a linhagem PIM-030 se diferenciou dos demais genótipos, apresentando 

4,07% de matéria seca da polpa. Segundo Martinez (1994), a produção de matéria seca de 
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uma planta pode variar, pois depende de fatores como luminosidade, umidade, temperatura, 

nutrientes, dentre outros fatores que influenciam os fatores fisiológicos e consequentemente a 

produção, além da adaptabilidade dos genótipos às condições edafoclimáticas e de manejo em 

que o experimento foi conduzido. 

Os genótipos Numex Sweet, Numex Garnet e F1 (BGH-4285 x BGH-433) 

apresentaram as maiores médias para porcentagem de matéria seca da semente sendo, 54,90, 

54,16, 55,92%, respectivamente (Tabela 3), apresentando médias próximas aos valores 

encontrados por Vidigal (2008) que ao estudar alterações fisiológicas e bioquímicas em 

pimentas C. annuum encontrou valores em torno de 54% de matéria seca das sementes.  

 Os híbridos F1 (BGH-4285 x BGH-433) e F1 (Numex Sweet x PIM-030) apresentaram 

heterose e heterobeltiose significativas para a porcentagem de matéria seca da semente. O 

híbrido F1 (BGH-4285 x BGH-433) apresentou 29,48% de heterose e 14,96% de 

heterobeltiose, o que representa aumento de porcentagem de matéria seca da semente no 

híbrido. O híbrido F1 (Numex Sweet x PIM-030) apresentou os valores de heterose e 

heterobeltiose negativos -6,99 e -3,45, respectivamente, apresentando uma menor 

porcentagem de matéria seca no híbrido em relação aos seus genitores (Tabela 3). Segundo 

Henz e Moreti (2008), a semente seca pode ser usada junto ao pericarpo para a produção de 

páprica, o seu uso aumenta a quantidade do produto final em até 25%, mas diminui a 

coloração e a qualidade. Apesar das altas porcentagens de matéria seca da semente, o ideal é 

que não a use com a finalidade de produção de páprica, principalmente quando o mercado é 

muito exigente, como o de exportação. 

 O genótipo Numex Sweet apresentou as maiores médias de espessura de pericarpo, 

sendo 2,60 mm, semelhante estatisticamente aos genótipos BGH-4285 (2,06 mm), Numex 

Garnet (2,21 mm) e o híbrido F1 (Numex Sweet x PIM-030) (2,07 mm), diferenciando-se dos 

demais. Os híbridos não apresentaram valores significativos de heterose e heterobeltiose para 

a espessura do pericarpo, significando que a espessura do pericarpo foi semelhante à dos 

genitores (Tabela 3). Trabalhando com C. annuum, Ahmed e Hurra (2000) relataram valores 

positivos de heterose e heterobeltiose para a espessura do pericarpo. Segundo Blat (1999), a 

espessura da polpa (pericarpo) está vinculada à qualidade do fruto, sendo que uma cultivar 

com espessura do pericarpo grossa tem duas principais vantagens: frutos mais pesados, 

podendo ser comercializados por peso e não por volume e maior conservação pós-colheita, 

pois o processo de murchamento do fruto é menos acentuado. Neste caso, os genótipos que 

apresentaram a espessura do pericarpo mais espessa apresentam essas vantagens, 
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principalmente quando a comercialização do produto é feita in natura, em feiras livres, 

atacado e varejo, onde a utilização de métodos de conservação pós-colheitas, como a 

refrigeração, é de difícil acesso e não viável economicamente. 

Para o comprimento dos frutos (Tabela 3), os genótipos de maior comprimento foram 

Numex Sweet e Numex Garnet que apresentaram médias de 21,57 e 20,10 cm, sendo 

significativamente superiores aos demais genótipos. Os genótipos BGH-433, BGH- 4285 e F1 

(BGH-4285 x BGH-433) apresentaram os menores comprimentos de frutos, 1,39; 7,32 e 3,75 

mm, respectivamente.   Blat (2007), estudando híbridos de C. annuum, encontrou frutos que 

apresentaram tamanhos variando de 12,49 cm a 15,96 cm. Moreira et al. (2006) relatam 

valores de 8,0 a 25 cm para comprimento de genótipos C. annuum. Jarret (2007) ao avaliar 

acessos de 330 de espécies de C. chinense observou variação de 0,8 a 11,4 cm para 

comprimento de fruto. Lannes et al. (2007), avaliando 40 acessos de C. chinense encontraram 

comprimento variando de 1,4 a 7,6 cm. Contudo, Sudré (2005) ao avaliar 43 acessos de C. 

chinense observou que o comprimento dos acessos avaliados é inferior 7,63 cm. O tamanho 

do fruto varia entre as espécies do gênero Capsicum e dentro da espécie, o que pode ser 

observado no estudo desses genótipos. 

Os híbridos apresentaram heterose não significativa para essa caraterística (Tabela 3). 

Souza e Maluf (2003) ao estudarem análises dialélicas de pimentas C. chinense relataram que 

a maioria dos híbridos apresentaram heterose negativa ou muito baixa para comprimento e 

largura.  Resultados semelhantes para esta característica foram obtidos em estudos com 

pimentão (Capsicum annuum) (MIRANDA; CASALI 1988, TAVARES, 1993). Para 

comprimento e largura do fruto em C. annuum, Gopalakrishanan et al. (1987), Ahmed e Hurra 

(2000) e Patel et al. (1998) encontraram valores positivos e altos de heterose. Resultados 

discordantes são encontrados na literatura devido, possivelmente, às diferenças do material 

genético, fatores ambientais, metodologia e precisão experimental (CABRERA, 1986). 

Não foram observadas diferenças significativas pelo teste F para as características 

químicas avaliadas, estando os resultados encontrados representadas na tabela 4. 

Os compostos fenólicos e flavonóides apresentaram médias de 4843,59 mg 100 g
-1

 e
  
 
 

43,35 mg 100 g
-1

, respectivamente,
 

(Tabela 4), sendo semelhantes ou próximos aos 

encontrados por outros autores, o que comprova as altas quantidades de antioxidantes nos 

frutos de pimentas. Deepa (2007) estudando dez espécies de C. annuum L. verificou 

concentração de compostos fenólicos em pimentas verdes variando de 186 a 1122 mg 100 g
-1

 

e para pimentas vermelhas de 323 a 852 mg 100 g
-1
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Tabela 4 – Valores médios de compostos fenólicos, flavonóides, pH, sólidos solúveis (SS), vitamina C (Vit C), acidez total (AT) de genótipos de 

pimenta. UFVJM, Diamantina, 2014.  

 

Médias seguidas pela mesma letra não diferem entre si pelo teste Tukey (p>0,05). 
ns

 – não significativo; * significativo. CV- Coeficiente de variação.

Tratamentos Fenólicos Flavonóides pH SS Vit C AT 

 (mg 100 g
-1

) (mg 100 g
-1

)  (°Brix) (mg 100 g
-1

) (g 100 g
-1

) 

PIM-030 4946,76 a 44,97 a 4,95 a 5,38 a 54,84 a 0,46 a 

BGH-433 5227,31 a 49,40 a 5,46 a 4,25 a 40,19 a  0,38 a 

BGH-4  BGH-428 4758,90 a 43,71 a 5,72 a 4,75 a 64,61 a 0,52 a 

Numex Sweet 5834,50 a 45,85 a 4,97 a 5,38 a 78,42 a 0,51 a 

Numex Garnet 4973,82 a 40,60 a 5,37 a 4,50 a 64,55 a 0,47 a 

F1 (Numex Garnet x PIM-030) 3759,26 a 30,84 a 5,37 a 4,38 a 63,75 a 0,42 a 

F1 (BGH-4285 x BGH-433) 4451,65 a 48,39 a 4,86 a 5,50 a 53,21 a 0,42 a 

F1 (Numex Sweet x PIM-030) 4796,57 a 43,06 a 5,39 a 3,88 a 63,65 a 0,44 a 

Média Geral 4843,59 43,35 5,26 4,75 60,40 0,45 

%CV 33,50 30,11 16,53 19,39 37,43 1.31 
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Howard et al. (2000) estudando compostos fenólicos em espécies de Capsicum encontraram 

de 2846 a 5707 mg 100 g
-1

 de compostos fenólicos em frutos de C. annuum e de 2565 a 4042 

mg 100 g
-1

 em frutos de C. chinense. Maresco (2013) ao estudar o conteúdo de compostos 

fenólicos nas variedades de Capsicum chinense encontrou valores de 6577 a 12710 mg 100 g
-

1
.  Para flavonoides, Scuracchio et al. (2012), quantificando pimentas do gênero Capsicum 

spp., encontraram valores de 95 mg  100 g
-1

  e 64,2 mg 100 g
-1

 na pimenta dedo-de-moça, C. 

baccatum, madura e verde, respectivamente. Já para a pimenta Cambuci C. baccatum os 

mesmos autores encontraram valores de 33,4 mg 100 g
-1

.  Segundo Melo (1997), a variação 

do conteúdo de fenólicos e flavonóides das pimentas deve-se a fatores como a composição 

química da espécie, forma de cultivo, condições climáticas e características genéticas das 

plantas. 

 Os valores médios do pH dos genótipos avaliados variaram de 4,86 a 5,72, com média 

de  5,26 (Tabela 4). Os valores encontrados neste trabalho foram próximos aos verificados por 

Tavares et al. (1999) que encontraram valores médios de 5,68, para C. annuum e 5,93 para C. 

chinense. Os valores de pH também são semelhantes aos encontrados por Valverde (2011), 

que observou na pimenta malagueta (C. frutescens) valor médio de pH de 5,48. Segundo 

Cecchi, (2003) a medida do potencial hidrogeniônico (pH) é importante, porque torna-se 

possível prever quais os microrganismos que poderão estar presentes num determinado 

alimento, as determinações de deterioração com o crescimento de microrganismos, atividade 

das enzimas, retenção de sabor e odor de produtos e a escolha de embalagem.  Os bolores e 

leveduras desenvolvem-se numa faixa ideal de pH entre 4 e 6,8 (JAY, 2005), desta forma 

medidas preventivas podem ser tomadas para evitar o aparecimento destes microorganismos, 

como o uso de embalagens apropriadas e o uso de refrigeração. Valverde (2011) classificou 

pimentas com o pH em torno de 5,6 como de levemente ácidas, ou seja, os genótipos 

estudados podem ser classificados como tal. 

 Para os teores de sólidos solúveis a média obtida entre os genótipos foi de 4,75 °Brix 

(Tabela 4). O valor médio de sólidos solúveis encontrado no presente trabalho é inferior ao 

que é relatado na literatura, Tavares et al. (1999) ao fazerem a caracterização físico-química 

de espécies de Capsicum, encontraram valores médios de 9,63 °Brix para C. annuum e 

9,23°Brix e para C. chinense. Em estudo realizado por Lannes et al. (2007) com 49 acessos de 

pimenta da espécie C. chinense os valores variaram de 6 a 10 °Brix. Pereira et al. (2008) 

estudando a presença dos sólidos solúveis em Capsicum, observaram valores entre 6,03 e 8,24 

para C. chinense e entre 5,99 e 10,51 para C. annuum. A irrigação constante das pimenteiras 
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neste trabalho pode ter influenciado negativamente a concentração dos sólidos solúveis, sendo 

que a irrigação foi realizada cerca de 3 vezes ao dia em todo período de condução do 

experimento. Segundo Araújo et al. (2010) o excesso de água reduz a concentração dos 

elementos formadores de açúcares em razão da maior disponibilidade de água na planta e, 

portanto, nos frutos. Segundo Bosland e Votava (2000), as irrigações na fase de frutificação 

devem ser menos frequentes pois possibilitam frutos mais vermelhos, maior uniformidade de 

maturação e maior concentração de sólidos solúveis. Segundo Tadesse et al. (2002), 

estudando genótipos de C. annuum verificaram que a concentração de sólidos solúveis 

também está diretamente ligada a fertilidade do solo, material genético, manejo da cultura, e 

temperatura, o que também pode ter influenciado negativamente as concentrações dos sólidos 

solúveis, visto que, as médias de temperatura durante a condução do experimento foram 

menores que as mínimas exigidas pela cultura.  

Os teores de vitamina C variaram de 40,19 a 78,42 mg 100 g
-1

 de fruto seco, com  

média de  60,40 mg 100 g
-1

 de fruto seco (Tabela 4). Essa média é próxima ou superior aos 

valores recomendados de ingestão de vitamina C para suprir as necessidades diárias de um 

indivíduo que é de 60 mg ao dia (LUTZ;  FREITAS, 2008), e pode ser obtida com o consumo 

diário de 100 gramas de pimentas secas ou 100 g de páprica. A média de vitamina C 

observada é ligeiramente superior às médias encontradas para a laranja que é em torno de 60 

mg 100 g
-1

 em fruto fresco (CARVALHO, 1984). Rinaldi et al. (2008), avaliando genótipos 

de C. annuum encontraram valores que variaram de 74,70 a 208,82 mg 100 g
-1

 de fruto fresco. 

A variação de valores de vitamina C dentro do gênero Capsicum é em função da temperatura, 

altitude, adubação, genótipos, irrigação e época da colheita que segundo Aróstegui e Pennock 

(1955) e Nogueira et al. (2002) são fatores que influenciam na concentração da vitamina C. 

A acidez total variou de 0,38 a 0,52 g 100 g
-1

, com média de 0,45 g de ácido cítrico 

por 100 g de amostra (Tabela 5). Tavares et al. (1999) ao fazerem a caracterização físico-

química de espécies de Capsicum, verificaram valores médios de acidez total de 0,30 g e 0,16 

g de ácido cítrico por 100 g de amostra, respectivamente, para C. annuum e C. chinense. Já 

Oliveira (2011) observou valores de acidez entre 0,35 e 0,49% ao estudar várias espécies do 

gênero Capsicum. A variação da acidez em relação aos valores apresentados na literatura 

pode ser atribuída as diferenças entre os genótipos e as variações no local de cultivo em 

relação à umidade e temperatura (MENEZES et al., 1995; HECKTKEUER et al., 1995). Os 

níveis de acidez total presentes em alimentos influenciam o sabor, odor, cor, estabilidade e a 

manutenção de qualidade, sendo um importante parâmetro na apreciação do estado de 
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conservação de um produto alimentício, refletindo processos de decomposição do alimento, 

seja por hidrólise, oxidação ou fermentação (OLIVEIRA et al., 1999). Os valores médios de 

acidez total encontram-se dentro dos valores citados na literatura. 

Para a maioria das características a heterose e heterobeltiose não apresentaram 

significância, indicando que as médias dos híbridos foram iguais às médias dos genitores. A 

expressão da heterose (vigor híbrido) para características de interesse como produtividade 

total de frutos, tamanho médio de fruto, espessura do pericarpo, produtividade de matéria seca 

total, altura da planta, número de sementes por fruto, vitaminas, compostos químicos, tem 

sido os maiores desafios dos melhoristas, visto que essas características tem caráter 

quantitativo e poligênico, onde, vários genes controlam a expressão do carácter, além de 

sofrerem grande influência do ambiente, o que dificulta a expressão do vigor híbrido. Vários 

autores relataram a expressão e a não expressão do vigor híbrido para essas características 

(GOPALAKRISHANAN et al., 1987, AHMED; HURRA, 2000, PATEL et al., 1998, 

CABRERA, 1986 e, 2001). Valores variados são encontrados na literatura, devido, 

principalmente, aos efeitos ambientais em que cada tratamento foi disposto. Quando há a 

expressão do híbrido como é o caso do F1 (BGH-4285 x BGH-433) (Tabelas 2 e 3) para as 

características de produtividade de frutos, produtividade de matéria seca total, porcentagem de 

matéria seca da semente, a expressão do vigor pode ser explicada por duas hipóteses; da 

dominância ou da sobredominância, proposta por Bruce, em 1910. Segundo a teoria da 

dominância a heterose é devida a existência de dominância parcial ou total nos genes 

envolvidos e o acúmulo de heterozigotos na geração F1 explicaria o vigor do híbrido. A 

hipótese de sobredominância foi proposta por Shull (1908). Segundo essa teoria, a heterose 

ocorre porque o heterozigoto adquire um valor acima de qualquer alelo dos homozigotos. 

Essas teorias não são comprovadas, mas a maioria dos pesquisadores acreditam que essas 

causas estejam atuando na manifestação do vigor do híbrido (BORÉM, 2001). Embora haja 

dificuldades na produção de híbridos em espécies autógamas devido o processo manual de 

hibridação, o que torna a semente cara, o vigor do híbrido expresso em cinco vezes mais que 

os genitores para produtividade total de frutos e produtividade de matéria seca total como é o 

caso desse híbrido F1 (BGH-4285 x BGH-433), faz com que este híbrido e seus genitores 

tornem-se importantes para estudos de melhoramentos genéticos com foco em produtividade e 

rendimento.   

 Na tabela 5, encontra-se as correlações fenotípicas das características agronômicas de 

interesse. 
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Tabela 5 - Estimativas de correlações (r): Porcentagem da matéria seca da semente (%MSS); 

porcentagem da matéria seca da polpa (%MSP); porcentagem da matéria seca do fruto 

(%MSF); peso médio do fruto (PMF); espessura do pericarpo (EP); número de semente por 

fruto (NSF); comprimento do fruto (CF); altura da planta (AP); produtividade total de frutos 

(PT); produtividade de matéria seca total (MST). UFVJM, Diamantina, 2014. 

 

Mínimo significativo a 5% = 70,67%. * significativos a 5% de probabilidade. 

 

 O peso médio dos frutos correlaciona-se positivamente com a espessura do pericarpo 

(76,2%) e com o comprimento do fruto (89,9%). Já a espessura do pericarpo correlaciona-se 

positivamente com o comprimento do fruto (84,4%) e, negativamente com a altura da planta 

(-85,4%). A altura das plantas correlaciona-se negativamente com o comprimento do fruto (-

75,0%). Desta forma, plantas de porte menor apresentam frutos de maior comprimento e 

maior espessura de pericarpo e plantas altas produzem frutos menores e com pericarpo menos 

espeço.  

 Correlaciona-se negativamente com o número de semente por fruto somente a matéria 

seca da polpa (-73,2%), sendo que a seleção de genótipos, com maior número de sementes, 

selecionará indiretamente frutos com menor porcentagem matéria seca de polpa. 

 A produtividade total de frutos se correlacionou positivamente com a porcentagem de 

matéria seca da semente (74,6%) e a produtividade de matéria seca total do fruto (97,7%). O 

que se pode inferir que a seleção de genótipos mais produtivos implicará em plantas com 

maior produção de matéria seca do fruto e da semente. 

 

%MSS %MSP %MSF PMF EP NSF CF AP PT MST 

%MSS 

 

-30,0% 40,0% 46,0% 20,8% 38,9% 36,0% 25,7% 74,6%* 73,0%* 

%MSP 

  

-41,4% -26,3% 1,5% -73,2%* -23,7% 0,9% -9,7% -19,1% 

%MSF 

   

9,3% -51,0% 30,1% -15,2% 63,1% 2,7% 19,3% 

PMF 

    

76,2%* 54,9% 89,9%* -56,6% 38,1% 37,2% 

EP 

     

33,2% 84,4%* -85,4%* 41,9% 30,9% 

NSF 

      

67,9% -32,3% 54,3% 64,9% 

CF 

       

-75,0%* 51,6% 50,2% 

AP 

        

-7,0% -0,3% 

PT 

         

97,7%* 

%MST 
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 Segundo Falconer e Mackay (1996) a pleotropia é causa principal da correlação. É a 

principal causa da associação genética entre caracteres, tendo efeito contínuo. O ambiente 

torna-se causa de correlação quando dois caracteres são influenciados pelas mesmas 

diferenças de condições ambientais. Valores positivos indicam que os caracteres 

correlacionados são beneficiados ou prejudicados pelas mesmas causas de variações 

ambientais, e valores negativos indicam que o ambiente favorece um caráter em detrimento 

do outro (RAMALHO et al., 1993). 

 A correlação dos caracteres agronômicos contribui na orientação das estratégias de 

seleção dos programas de melhoramento genético. Levando-se em consideração o sentido e a 

magnitude das correlações e a facilidade de mensuração de algumas características, do ponto 

de vista prático do uso da seleção indireta nos programas de melhoramento genético, facilita a 

escolha de características superiores (VENCOVSKY; BARRIGA, 1992). Isto é vantajoso, 

principalmente, quando um caráter de elevado valor econômico possui difícil avaliação, 

quando comparado a outro caráter que está associado a ele. Desta forma, é possível alcançar 

ganhos para um deles por meio da seleção indireta no outro associado. 

 Os resultados da correlação encontrados para produtividade total de frutos, 

produtividade de matéria seca total, porcentagem de matéria seca do fruto, espessura do 

pericarpo, comprimento do fruto, peso médio do fruto e número médio de sementes por fruto 

estão de acordo com os encontrados por Pereira et al. (2008), que estudaram diferentes 

genótipos de Capsicum e Lannes (2007), que estudou 49 acessos de C. chinense, fazendo com 

que chegassem as mesmas inferências que as feitas neste trabalho.  

 

 

6 Conclusões 

 

Os híbridos F1(Numex Sweet x PIM-030), F1 (Numex Garnet x PIM-030) e F1 (BGH-

4285 x BGH-433) e as linhagens Numex Garnet e Numex Sweet apresentaram alta 

produtividade total de frutos e de matéria seca total de frutos. 

O híbrido F1 (BGH-4285 x BGH-433) apresentou altos valores de heterose e 

heterobeltiose para produtividade total de frutos e produtividade de matéria seca total de 

frutos. 
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O híbrido F1 (BGH-4285 x BGH-433) apresentou heterose e heterobeltiose para a 

porcentagem de matéria seca da semente. Já o híbrido F1 (Numex Sweet x PIM-030) 

apresentou heterose e heterobeltiose negativas para essa característica.  

O híbrido F1 (BGH-4285 x BGH-433) apresentou heterobeltiose negativa para a 

porcentagem de matéria seca do fruto. 

Há correlações positivas entre características de interesse que podem contribuir 

significativamente com os programas de melhoramento com C. chinense e C. annuum por 

meio da seleção indireta. 

 Os valores observados para os compostos fenólicos, flavonoides, pH, sólidos solúveis, 

vitamina C e acidez total não variaram significativamente entre os genótipos estudados. 
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1 Resumo 

 

 Objetivou-se nesse trabalho determinar o teor de capsaicina de oito genótipos de 

pimentas das espécies C. annuum e C. chinense. Os genótipos foram plantados em casa-de-

vegetação no Setor de Olericultura da UFVJM em DBC, com 8 tratamentos e 4 repetições, 

sendo BGH-433, BGH-4285, PIM-030, Numex Sweet, Numex Garnet, F1 (Numex Sweet x 

PIM-030), F1 (Numex Garnet x PIM-030), F1 (BGH-4285 x BGH-433). No período de 

frutificação das plantas foram feitas amostras secas de 20 frutos por parcela que foram 

encaminhadas ao Laboratório de Multiusuário de Análises por RMN (LAMAR) do Instituto 

de Pesquisas de Produtos Naturais da UFRJ para determinar o teor de capsaicina da semente, 

polpa e fruto inteiro. Após a conclusão das análises por RMN, foi feita a determinação da 

pungência do fruto pela SHU.  O genótipo BGH-433 apresentou as maiores concentrações de 

capsaicina para semente e polpa. Os híbridos F1 (BGH-4285 x BGH-433) e BGH-433 

apresentaram as maiores concentrações de capsaicina para fruto inteiro. Os genótipos BGH-

433, F1 (BGH-4285 x BGH-433) e BGH-4285 foram classificados pela SHU como 

moderadamente pungentes. Os genótipos Numex Sweet, Numex Garnet, PIM-030, F1 (Numex 

Garnet x PIM-030) e F1 (Numex Sweet x PIM-030) foram classificados como não pungentes 

mailto:samuel.luan@hotmail.com
mailto:nermyvaladares@hotmail.com
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a levemente pungentes. A temperatura no período de condução do experimento pode ter 

influenciado negativamente na pungência dos frutos, pois alguns genótipos apresentaram 

pungência menor que o esperado. 

 

Palavras chaves: C. annuum, C. chinense, pungência, capsaicinoides. 

 

 

2 Abstract 

 

 The objective of this study was to determine the capsaicin content of peppers eight 

genotypes of C. annuum and C. chinense. The genotypes were planted in a greenhouse house 

in the Horticulture Sector of the UFVJM in DBC, with 8 treatments and 4 replications, with 

BGH-433, BGH-4285, PIM-030, Numex Sweet, Numex Garnet, F1 (Numex Sweet x PIM-

030), F1 (Numex Garnet x PIM-030), F1 (BGH-433 x BGH-4285). During fruiting plants 

dried samples of 20 fruits per plot that were sent to the Laboratory of Multi-User Analysis by 

NMR (LAMAR) of the Research Institute of Natural Products UFRJ were made to determine 

the capsaicin content of the seed, and fruit pulp integer. Upon completion of the analysis by 

NMR was made to determine the pungency of the fruit by SHU. The BGH-433 genotype 

showed the highest concentrations of capsaicin for seed and pulp. The F1 hybrids (BGH-433 

x BGH-4285) and BGH-433 showed the highest concentrations of capsaicin for whole fruit. 

The BGH-433, F1 genotypes (BGH-433 x BGH-4285) and BGH-4285 were classified as 

moderately pungent by SHU. Genotypes Numex Sweet, Numex Garnet, PIM-030, F1 (Numex 

Garnet x PIM-030) and F1 (Numex Sweet x PIM-030) were classified as non-pungent and 

slightly pungent. The temperature in driving time of the experiment may have negatively 

influenced the pungency of the fruits, because some genotypes showed less pungency than 

expected.  

 

Key words: annuum C. chinense, C., Pang, capsaicinoids.  
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3 Introdução 

 

 O Brasil é um centro de diversidade de Capsicum e possui o maior número de espécies 

do gênero, que apresentam ampla variabilidade de pimentas e pimentões. O gênero consiste 

em 32 espécies, das quais, somente cinco são amplamente cultivadas: C. annuum, C. 

baccatum, C. chinense, C. frutescens e C. pubescens (CARVALHO et al., 2006).  

 A principal característica dos frutos de pimenta é a pungência, conferida pelos 

alcaloides denominados capsaicinoides, que dá origem ao nome do gênero e encontrado 

apenas no gênero Capsicum (LUTZ; FREITAS, 2008). 

  A pungência é sentida no meio da boca e no palato, bem como na garganta e na parte 

posterior da língua. Age acelerando o metabolismo no local, dilatando os vasos capilares, 

aumentando o fluxo sanguíneo, estimulando as ramificações nervosas, elevando a capacidade 

dos sistemas imunológico e anti-inflamatório, melhorando a capacidade de cicatrização e a 

ação bacteriológica além de proteger o aparelho digestivo contra danos causados por 

substâncias agressivas, como álcool e alimentos ácidos, aumentando também a velocidade de 

trabalho das funções intestinais (REIFSCHNEIDER; RIBEIRO, 2008). 

Dentre os capsaicinoides, a capsaicina e a dihidrocapsaicina são responsáveis por 90% 

de toda pungência das pimentas (NWOKEM et al., 2010). A predominância da capsaicina está 

na placenta, nas sementes e pode ser encontrada em menor grau no pericarpo do fruto 

(REIFSCHNEIDER, 2000). Em muitos casos, a quantidade de capsaicina no tegumento não 

atinge 10 partes por milhão (ppm), limite mínimo para a detecção de ardor pelas papilas 

gustativas humanas (NUEZ et al., 1996). 

O nível de pungência do fruto é determinado pela Scoville Heat Unit (SHU) (Unidades 

de Escala de Calor), que é definida pela quantidade de capsaicina presente nos frutos (LUTZ; 

FREITAS, 2008). Os capsaicinoides geralmente são analisados por HPLC, High Performance 

Liquid Chromatography (Cromatografia Líquida de Alta Eficiência). No entanto, o método de 

espectrofotometria também é utilizado para tal fim, pois estudos demonstram que os 

resultados obtidos por este método são altamente correlacionados com os obtidos por HPLC (r 

= 0,93) (PERUCKA; OLESZEK, 2000). 

De acordo com o nível de pungência, as pimentas são destinadas a produção de 

diferentes produtos, tais como molhos, conservas, pimentas desidratadas e páprica. A espécie 

C. annuum compreende desde pimentas com nula ou pouca pungência, destinadas a produção 

de páprica, a pimentas muito pungentes destinadas a molhos e consumo in natura. A espécie 
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C. chinense compreende frutos de diversos formatos e cores sendo consumidos in natura e 

para fabricação de conservas caseiras (REIFSCHNEIDER, 2000; LANNES et al., 2007).   

As espécies C. annuum e C. chinense apresentam grande importância econômica e 

social por serem cultivadas em toda território nacional. Apresentam ampla variabilidade de 

forma, cores e pungência, sendo encontrados tanto frutos sem pungência quanto frutos de alta 

pungência. (LUTZ; FREITAS, 2008).   

A grande variabilidade encontrada no gênero é utilizada em programas de 

melhoramento genético de Capsicum público e privados. Esses programas têm levado a 

ganhos significativos no aumento da pungência, que apresenta grande dificuldade em ser 

manipulada (ZEWDIE; BOSLAND, 2001).  

 A determinação do teor de capsaicina e a classificação de frutos de pimentas de acordo 

a pungência dos frutos servem de base para direcionar o mercado, indústrias de 

processamento e as pesquisas genéticas que utilizam da caracterização para que se possa 

desenvolver cultivares comercias que possam atender as necessidades do mercado, nos 

diversos setores. 

 Dessa forma, objetivou-se nesse trabalho determinar o teor de capsaicina de oito 

genótipos de pimentas das espécies C. annuum e C. chinense. 

  

4 Material e Métodos 

 

O experimento foi conduzido no Setor de Olericultura da Universidade Federal dos 

Vales do Jequitinhonha e Mucuri - UFVJM, na cidade de Diamantina, MG, em parceria com 

o Laboratório de Multiusuários de Análise por RMN (LAMAR) do Instituto de Pesquisas de 

Produtos Naturais (IPPN) da Universidade Federal do Rio de Janeiro. 

 O clima local da cidade Diamantina-MG é classificado como Cwb, segundo a 

classificação Köppen, caracterizado por verões brandos e úmidos (outubro a abril) e invernos 

mais frescos e secos (junho a agosto).  A precipitação média anual varia de 1.250 a 1.550 mm 

e a temperatura média anual situa-se na faixa de 18º a 19ºC, sendo predominantemente 

amenas durante todo o ano (NEVES et al., 2005). O solo predominante é do tipo Neossolo 

Quartzarênico Órtico Tipico (ABREU et al., 2005). 

Foi realizada a análise química do solo da casa-de-vegetação onde o experimento foi 

implantado (Tabela 1), e a adubação foi feita segundo as recomendações de Casali e Fontes 

(1999). 
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Tabela 1- Resultados da análise química de solo. UFVJM, Diamantina, 2011. 

pHágua P K  Ca Mg Al T  m V MO Areia  Silte Argila 

 ---- mg dm
-3

---  ------- cmolc dm
-3 

-----
 

     ---------------------%------------------
 

6,5 198,43 100,5  3,6 1,5 0,02 10,56  0 51 2,4 83 8 9 

 
pH água - Relação solo-água 1:2,5. P e K - Extrator Mehlich-1. Ca, Mg e Al - Extrator KCl 1 mol L-1. T - Capacidade de troca 

de cátions a pH 7,0. m - Saturação de alumínio. V - Saturação por bases. MO - Matéria orgânica determinado através da 

multiplicação do resultado do carbono orgânico pelo método Walkey-Black por 1,724. Areia, silte e argila - Método da 

pipeta. 

 

A temperatura da casa de vegetação foi medida durante todo o período de condução do 

experimento por estação meteorológica TFA NEXUS (Figura 1). 

 

                

Figura 1- Médias mensais, máximas e míninas de temperatura da casa de vegetação no período da 

condução do experimento, Diamantina 2012.  

 

Foram avaliados oito genótipos de Capsicum, sendo cinco linhagens e três híbridos: 

 BGH-433: Linhagem da espécie Capsicum chinense, frutos pungentes, pequenos, 

arredondados e cor creme quando maduros. Proveniente do Banco de Germoplasma (BGH) 

da Universidade Federal de Viçosa.  

 BGH-4285: Linhagem da espécie Capsicum chinense, frutos pungentes, pequenos, 

alongados e cor vermelha quando maduros. Proveniente do Banco de Germoplasma (BGH) 

da Universidade Federal de Viçosa. 
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 PIM-030: Linhagem da espécie Capsicum annuum, denominada CM-334 (Criollo de 

Morelos-33), cor vermelha quando maduros, pungentes. Fornecidas pela HortiAgro 

Sementes S.A. 

 Numex Sweet: Linhagem da espécie Capsicum annuum, frutos tipo páprica, não-

pungentes a pouco pungentes, frutos alongados e cor vermelha quando maduros. 

Proveniente do Chile Pepper Institute da University of New Mexico (USA). Fornecida pela 

HortiAgro Sementes S.A. 

 Numex Garnet: Linhagem da espécie Capsicum annuum, frutos tipo páprica, frutos 

não-pungentes a pouco pungentes, frutos alongados e cor vermelha quando maduros. 

Provenientes do Chile Pepper Institute da University of New Mexico (USA). Fornecida pela 

HortiAgro Sementes S.A. 

Os híbridos foram obtidos e fornecidos pela HortiAgro Sementes S.A., no município 

de Ijaci – MG, localizado a 21º14’16’’ Lat.(S) e a 45º 08’00’’ Long.(W.Grw.) a 920 m de 

altitude e as sementes trazidas para o setor de Olericultura da UFVJM. 

 F1 (Numex Sweet x PIM-030): Híbrido da Espécie Capsicum annuum. Numex Sweet 

usada como fonte de pólen e a linhagem PIM-030 emasculada como receptora. 

 F1 (Numex Garnet x PIM-030): Híbrido da espécie Capsicum annuum. Linhagem 

Numex Garnet usada como fonte de pólen e a linhagem PIM-030 emasculada como 

receptora. 

 F1 (BGH-4285 x BGH-433): Linhagem BGH-4285 usada como fonte de pólen e a 

linhagem BGH-433 emasculada como receptora. 

Em 16/08/2011 as sementes dos genótipos foram semeadas em bandejas de 

poliestileno de 128 células, preenchida com substrato comercial Plantmax, colocando três 

sementes por célula. Foram dispostas em estrados metálicos em estufas, onde permaneceram 

até o transplante. Foi feito o desbaste com tesoura quando as mudas apresentaram duas folhas 

definitivas, deixando uma plântula por célula. Foram realizadas três irrigações por dia por 

microaspersão. 

Noventa dias após o semeio, assim que as mudas atingiram de seis a oito folhas, o 

experimento foi implantado em casa-de-vegetação em delineamento de blocos casualisados 

com oito tratamentos (três híbridos e cinco linhagens), quatro repetições, totalizando 32 

parcelas. Cada parcela foi constituída de oito plantas úteis, dispostas em duas linhas. Foi 

utilizado o espaçamento de 0,70 m entre plantas e 0,85 m entre linhas. Foi adotado o sistema 

de irrigação por gotejamento e manejo fitossanitário recomendado por Pinto et al. (2006).  
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No período de frutificação uma amostra de 20 frutos por parcela foi seca em estufa de 

circulação fechada a 60 °C até peso constante e, em seguida, trituradas para a obtenção do pó. 

As amostras foram enviadas ao LAMAR para a determinação do conteúdo de capsaicina do 

fruto, polpa e semente. 

 Utilizou-se o método de quantificação por Ressonância Magnética Nuclear (qRMN). 

Para que fosse possível fazer a identificação dos sinais da capsaicina nos extratos a serem 

analisados por RMN foi feita a identificação dos valores de deslocamento químico e perfis 

dos sinais de uma amostra padrão de capsaicina nas mesmas condições (solvente e 

temperatura) dos extratos a serem analisados. Na falta do padrão de capsaicina foi usada uma 

substância análoga, a nonivamida (SIGMA) 15 mg em 600 L de MeOD. Os espectros de 

RMN necessários para este estudo foram adquiridos em um espectrômetro VNMRS- Agilent 

a 499,78 MHz a 25 °C em tubos de 5 mm. 

A nonivamida tem estrutura semelhante a capsaicina tendo como diferença a ausência 

da  ligação dupla entre os carbonos 13 e 14 e apenas uma metila no carbono 15 (Figura 1). O 

espectro de RMN de 
1
H das duas substâncias são muito semelhantes, tendo como diferença 

somente a sobreposição dos sinais na região entre 1 e 2 ppm na nonivamida referente ao 

grupo CH2 (das posições 9 à 16) presente na estrutura o que não existente na capsaicina, pois 

a dupla ligação entre C13 e C14 na capsaicina diferencia os hidrogênios desta posição (Figura 

2, 3). 
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Figura 2: Estrutura química da capsaicina (a) e da nonivamida (b). 
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Figura 3- Espectros de Ressonância Magnética Nuclear de 
1
H calculados para as estruturas da 

capsaicina (a) e da nonivamida (b) usando o programa MestReNova-9.0.1-13254 (c) adquirido para a 

nonivanimida em metanol_d4 a 499,78 MHz a 25 
o
C. Os sinais destacados com retângulos correspondem aos 

sinais usados como referência para identificação da capsaicina nos extratos. 

 

 

As análises quantitativas foram feitas para as 32 amostras dos extratos dos genótipos 

de C. chinense e C. annuum (fruto inteiro, polpa e semente). Os extratos foram preparados a 

partir de 0,2 g (+/-0,2036 g) das amostras secas e pulverizadas, pesadas por uma balança 

eletrônica, dissolvidas em 1 mL de MeOD, sonicadas por 30 minutos a 60 ºC e, 

posteriormente, centrifugadas (15.000 RPM em 5 min). Para as análises por RMN, foram 

retirados 600 L do sobrenadante, colocados em tubos de 5 mm e adicionados 4 L de 

dimetilformamida (DMF) como padrão interno para quantificação.  Os espectros de RMN de 

1
H das 32 amostras para as análises quantitativas foram adquiridos em um espectrômetro 

Agilent (499,78 MHz para 
1
H) a 25 

o
C com um intervalo para relaxação (d1) de 20 segundos, 

com um pulso de 90
o
 de 15 s e 48 acumulações (scans).  

Após a aquisição os espectros de RMN de 
1
H dos extratos foram processados pelo 

programa MestReNova versão 6.0.2. Os espectros foram processados com função de 

apodização exponencial (LB de 1 Hz) e o sinal da DMF em 7,978 ppm usado como referência 

para os deslocamentos químicos. Para a análise quantitativa foi feita a integração dos sinais do 

padrão (DMF) e da capsaicina (H7, H2 e H5,6) de acordo Pauli et al. (2005) (Figura 4). Os 

sinais escolhidos para a integração podem incluir sinais de outras capsaicinas, sendo a mais 

importante destas a dihidrocapsaicina, que pode corresponder de 20% a 50% das capsaicinas 

totais. Porém, como a capsaicina e a dihidrocapsaicina contribuem da mesma forma para a 

pungência, este método pode ser usado tanto para a determinação das capsaicinas totais 

quanto para a pungência total (PURSEGLOVE, et al. 1981). Os valores de capsaicina para 

semente, polpa e fruto inteiro foram expresso em mg g
-1

 de fruto seco.  
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Figura 4: Espectro de RMN de 
1
H do extrato da amostra fruto-2 em metanol_d4 a 499,78 MHz a 25 

o
C 

ressaltando os sinais usados para as análises quantitativas. 

 

A determinação da pungência do fruto foi determinada pela Scoville Heat Unit de 

(SHU), Unidades de Escala de Calor, definida pela quantidade de capsaicina presente nos 

frutos.  Foi calculada multiplicando-se o teor da capsaicina do fruto em gramas por peso seco 

das amostras pelo coeficiente correspondente à concentração da capsaicina pura, que é 

1,6x10
7
 (SANATOMBI; SHARMA, 2008). De acordo com a escala de calor, os frutos de 

Capsicum foram classificados em não pungente (até 700 unidades SHU), ligeiramente 

pungente (700 – 3.000 unidades SHU), moderadamente pungente (3.000 – 25.000 unidades 

SHU), muito pungente (25.000 – 70.000 unidades SHU) e altamente pungente (acima de 

80.000 SHU) (BOSLAND, 1993). 

Para a análise estatística realizou-se o teste de normalidade dos dados, após, 

prosseguiu-se com o desdobramento do quadro de ANAVA para as variáveis. As 

características apresentaram efeito significativo entre os tratamentos, desta forma, procedeu-

se com a aplicação do teste Tukey a 5% de significância, entre os tratamentos. Paras estas 

características estimou-se a heterose e heterobeltiose de acordo com as fórmulas apresentadas: 

A heterose quando relatada positiva, significa que o híbrido apresenta média superior à 

média dos pais, de acordo a equação (%) hse = ((F1 – MP) / MP) * 100, sendo (%) hse - 

porcentagem da heterose; F1 - média do híbrido, MP- média dos parentais.  

A heterobeltiose quando relatada positiva, significa que o híbrido apresenta média 

superior ao pai que apresentou a maior média (pai superior), de acordo equação (%)hbtose = 

((F1 – PS) / PS) * 100, sendo  (%) hbtose - porcentagem da heterobeltiose; F1 - média do 

híbrido, PS- média do pai superior. 
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5 Resultados e Discussão 

 

 Na tabela 2, estão representadas as médias dos tratamentos para as características de 

conteúdos de capsaicina na semente, polpa e fruto, e a classificação da pungência pela 

Scoville Heat Unit. 

 O conteúdo de capsaicina na semente variou de 0,01 a 1,07 mg g
-1 

e foi maior nos 

genótipos BGH-433 e em F1 (BGH-4285 x BGH-433), sendo as médias de 0,75 e 1,07 mg g
-1

, 

respectivamente (Tabela 2). Segundo Nuez et al. (1996) o conteúdo de capsaicina é maior na 

placenta do fruto, onde é produzida, cerca de 2,5% da matéria seca, enquanto nas sementes é 

de 0,07%. As médias para o conteúdo de capsaicina da semente são consideradas baixas, visto 

que, suas concentrações não atingiram 0,07% de capsaicina na matéria seca da semente como 

o esperado.  

 A heterose e heterobeltiose somente foram verificadas para o híbrido F1 (BGH-4285 x 

BGH-433) que apresentou valores de 137,26% e 49,30%, respectivamente, o que significa 

que a sua média foi superior à média dos pais e a média encontrada para o seu genitor 

superior. O vigor do híbrido pode ser explicado segundo a teoria da dominância, devida a 

existência de dominância parcial ou total nos genes envolvidos e o acúmulo de heterozigotos 

na F1, ou pela teoria da sobredominância em que a heterose ocorre porque o heterozigoto 

adquire um valor acima de qualquer alelo dos homozigotos. Essas teorias não são 

comprovadas, mas a maioria dos pesquisadores acreditam que essas causas estejam atuando 

na manifestação do vigor do híbrido (BORÉM, 2001).  

 O genótipo BGH-433, apresentou a maior média para conteúdo de capsaicina na 

polpa, 1,28 mg g
-1 

 (Tabela 2), este valor é de 0,02% da capsaicina total. Segundo Nuez et al. 

(1996) a concentração de capsaicina no pericarpo chega a 0,03%. A polpa é composta pela 

placenta do fruto e pericarpo, o que faz com que a concentração da capsaicina diminua.  

 O conteúdo de capsaicina no fruto inteiro, foi maior para o genótipo BGH-433, que 

obteve média de 0,845 mg g
-1

 e F1 (BGH-4285 x BGH-433) com 0,621 mg g
-1

 (Tabela 2). Os 

demais genótipos apresentaram médias de capsaicina muito baixas ou nulas. Pino et al. (2007) 

estudando genótipos de C. chinense cultivados em Cuba verificaram  que o índice de 

capsaicinóides das pimentas variou de 0,41 a 0,65 mg g
–1

 da fruta seca. Materska e Perucka 

(2005) obtiveram valores de capsaicina para C. annuum, para frutos maduros valores de 0,530 

a 0,350 mg  g
–1

.
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Tabela 2 - Valores médios da concentração de capsaicina na semente (CCS), polpa (CCP), fruto (CCF), e estimação da pungência pela Scoville Heat Unit em genótipos de 

pimenta. UFVJM, Diamantina, 2014.   

  

     

    Médias seguidas pela mesma letra não diferem entre si pelo teste Tukey  (p>0,05). 
ns

 – não significativo; * significativo. CV- Coeficiente de variação. 

 

               Tratamentos 

C. C. S. C.C.P. C.C.F SHU Nível de Pungência 

                   -------------------------------- mg g
-1 

--------------------------------   

PIM-030 

BGH-433 

BGH-4285 

Numex Sweet 

Numex Garnet 

F1 (Numex Garnet x PIM-030) 

F1 (BGH-4285 x BGH-433) 

F1 (Numex Sweet x PIM-030) 

0,05 b 0,07 bc 0,015 c 240 não pungente 

0,75 a 1,28 a 0,845 a 13520 moderadamente pungente 

0,06 b 0,26 bc 0,195 bc 3118,08 moderadamente pungente 

0,01 b 0,015 c 0,002 c 30,08 não pungente 

0,01 b 0,04 bc 0   c 0 não pungente 

0,02 b 0,02 c 0,001c 10,08 não pungente 

1,07 a 0,45 b 0,621ab 9940 moderadamente pungente 

0,01 b 0,04 bc 0,001 c 20 não pungente 

%CV 28,0               31,3 30,84   

Heterose e Heterobeltiose         

Híbridos hse Hbtose hse hbtose hse hbtose   

F1 (Numex Garnet x PIM-030) 64,39%
ns

 36,76%
ns

 -70,26%
ns

 68,86%
ns

 -91,76% 
ns

 -3,33%
ns

   

F1 (BGH-4285 x BGH-433) 137,26%* 49,30%* -41,90%
ns

 -59,15%
ns

 19,49%
ns

 -26,48%
ns

   

F1 (Numex Sweet x PIM-030) -17,65%
ns

 -5,88%
ns

 -13,85%
ns

 144%
ns

 -95,83%
ns

 -33,33%
ns

   



66 

 

 

 

 Perucka e Oleszek (2000) determinaram concentrações de capsaicinóides em extrato 

metanólico de C. annuum por meio de espectrofotômetro e CLAE (Cromatografia Líquida de 

Alta Performance), 0,706 e 0,715 mg g
–1

, respectivamente. A variação do conteúdo de 

capsaicina dentro da espécie é explicada pelas diferenças entre genótipos, ambientais e no 

manejo da cultura, Bosland e Votava, (1999). A heterose e heterobeltiose não apresentaram 

significância. A dificuldade de genótipos heteróticos se dá devido a grande dificuldade de 

manipulação da pungência (ZEWDIE; BOSLAND, 2001), que apresenta caráter quantitativo 

ou poligênico, onde vários genes controlam a expressão do carácter, além de sofrerem grande 

influência do ambiente, o que dificulta a expressão do vigor híbrido.  

 Na classificação da Scoville Heat Unit, o genótipo BGH-433 atingiu os maiores 

valores de concentração de capsaicina, obteve 13520 na SHU, seguido por F1 (BGH-4285 x 

BGH-433) que obteve 9940 na SHU e BGH-4285 que obteve 3118,08. Estes foram 

classificados como moderadamente pungente (Tabela 2). As linhagens de C. chinense são 

classificadas como pungentes pelo Banco de Germoplasma de Viçosa. 

 Os genótipos Numex Sweet e Numex Garnet atingiram 30,08 e 0, respectivamente, na 

SHU, sendo classificados como não pungentes, estando de acordo com a descrição feita pela 

Horti Agro Sementes-S.A. O genótipo PIM-030 também classificado como não pungente, 

atingiu 240 na SHU, não estando de acordo com a descrição feita pela Horti Agro Semente-

S.A, que o classifica como pungente. Os híbridos F1 (Numex Garnet x PIM-030) e F1 (Numex 

Sweet x PIM-030), assim como seus genitores, apresentaram níveis baixíssimos na SHU, 

apresentando valores intermediários aos seus genitores, sendo 10,08 e 20, respectivamente 

(Tabela 2).  

 A variação da pungência de uma mesma cultivar plantada em diferentes locais é 

explicada pela interação genótipo-ambiente, algumas vezes com predomínio dos fatores 

ambientais, pois qualquer estresse à planta altera a pungência do fruto (BOSLAND; 

VOTAVA 1999, HARVEL; BOSLAND 1997, RIBEIRO et al., 2008, BORGES-GOMÉZ et 

al.,2010). 

A temperatura pode ter influenciado negativamente na concentração de capsaicina 

desses genótipos, pois durante a condução do experimento foram registradas médias mensais 

de 15,1 °C a 19,85 °C. As médias ideais situam-se de 21 °C a 30 °C (PINTO et al., 2011).  

Vários autores afirmam que baixas temperaturas podem afetar a pungência dos frutos e que 

as pimentas cultivadas na primavera-verão são mais pungentes que as do outono-inverno 

(CURRY et al., 1999; ESTRADA et al.,1999; KIRSCHBAUM-TITZE et al., 2002). O



67 

 

 

 

experimento foi implantado no período de primavera-verão, mas a temperatura foi menor 

que a média ideal exigida para a cultura, o que pode ter influenciado os genótipos a 

apresentarem o conteúdo de capsaicina abaixo do esperado para alguns genótipos. Isto 

ocorre devido ao stress que influencia a via dos fenilpropanóides e afeta indiretamente a 

síntese de capsaicinóides (KIRSCHBAUM-TITZE et al., 2002).  

 

 

6 Conclusões 

 

 O Genótipo BGH-433 apresentou as maiores concentrações de capsaicina para 

semente e polpa. 

 As maiores concentrações de capsaicina no fruto foram observadas para o híbrido F1 

(BGH-4285 x BGH-433) e para a linhagem BGH-433. 

 Os genótipos BGH-433, F1 (BGH-4285 x BGH-433) e BGH-4285 foram classificados 

pela SHU como moderadamente pungentes. 

 Os genótipos Numex Sweet, Numex Garnet, PIM-030, F1 (Numex Garnet x PIM-030) 

e F1 (Numex Sweet x PIM-030) foram classificados como não pungentes a levemente 

pungentes. 

 A temperatura pode ter influenciado negativamente na pungência dos frutos, pois 

alguns genótipos apresentaram pungência menor que o esperado. 

 

7 Agradecimentos 

 

 À Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM); à CAPES; 

CNPq; FAPEMIG; HortiAgro Sementes S.A e ao Laboratório de Multiusuários de Análise 

por RMN (LAMAR) do Instituto de Pesquisas de Produtos Naturais (IPPN) da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro. 

 

 

 8 Referências bibliográficas  

ABREU, P. A.; FRAGA, L. M. S.; NEVES, S. C. Geologia. In: Alexandre Christófaro 

Silva; Léa Cristina Vilela Sá Fortes Pedreira; Pedro Ângelo Almeida-Abreu. (Org.). Serra do 



68 

 

 

 

Espinhaço Meridional - Paisagens e Ambientes. 1 ed. Diamantina: UFVJM - Faculdade de 

Ciências Agrárias, v. 1, p. 17-44, 2005. 

 

BORÉM, A. Melhoramento de plantas. Viçosa, MG: Universidade Federal de Viçosa, 

300p. 2001. 

 

BORGES-GOMEZ, L.; CÁRDENAS, L.C.; NOVELO, J.R.; FREGOSO, M.S.; OREGEL, 

V.R.; COUOH, E.V. Capsaicinoides en chile habanero (Capsicum chinense Jacq.) bajo 

diferentes condiciones de humedad y nutrición. Terra Latinoamericana, v.28, n.1, p.35-41, 

2010. 

 

BOSLAND PW; VOTAVA EJ. Peppers: vegetable and spice Capsicum spp. New York: 

CABI Publishing, p. 66-83, 1999. 

 

BOSLAND, P.W. Breeding for quality in Capsicum. Capsicum and Egplant Newsletter, p. 

25-31, 1993. 

 

CARVALHO, S. I. C. de.; BIANCHETTI, L. de B, RIBEIRO, C. S. da C.; Lopes, C. A. 

Pimentas do gênero Capsicum. Brasília: Embrapa Hortaliças, 27 p., 2006. 

 

CURRY, J.; ALURU, M.; MENDOZA, M.; VEVARES, J.; MELENDREZ, M.; 

O”CONNELL, M. A. Transcripts for possible capsaicinoid bioynthetic genes are 

diferentialy acumulated in pungente and non-pungent Capsicum spp. Plant Science, v.148, 

p.47-57, 1999. 

 

 

ESTRADA, B.; DIAZ, J.; MERINO, F.; BERNAL, M. A. The effect of seasonal changes on 

the pungency level of padron pepper fruits. Capsicum and Eggplant Newsletter, v. 18, 

p.28-31,1999. 

 

HARVELL, K.P.; BOSLAND, P.W. The environmental produces a significant effect on  

pungency of chiles. HortScience, v.32, n.7, p.1292, 1997.  

 



69 

 

 

 

KIRSCHBAUM-TITZE, P.; HIELPLER, C.; MUELLER-SEITZ, E.; PETZ, M. Pungency in 

paprika (Capsicum annum). I. Decrease of capsacionoid contente following cellular 

diruption. Journal of Agricultural and foos Chemistry, v. 50, n.5, p.1260-1263, 2002. 

 

LANNES SD; FINGER FL; SCHUELTER AR; CASALI VWD. Growth and quality of 

Brazilian accessions of Capsicum chinense fruits. Scientia Horticulturae v. 112 p. 266-270, 

2007. 

 

LUTZ, D. L.; FREITAS, S. C. de. Valor Nutricional. . In: Ribeiro, C. S. da C.; LOPES, C. 

A. CARVALHO, S. I. S.; HENZ, G. P.; REIFSCHIDER, F. J. B. (Ed.). Pimentas 

Capsicum. Brasília: Athalais Gráfica e editora Ltda, p.31-38, 2008. 

 

MATERSKA, M.; PERUCKA, I. Antioxidant activity of the main phenolic compounds 

isolated from hot pepper fruit (Capsicum annuum L.). Journal of Agricultural and Food 

Chemistry, v. 53, p. 1750-1756, 2005. 

 

NEVES, S. C.; ALMEIDA-ABREU, P. A. ; FRAGA, L. M. S. . Fisiografia. In: SILVA, A. 

C. ; PEDREIRA, L. C. V. S. F. ; ALMEIDA-ABREU, P. A.. (Org.). Serra do Espinhaço 

Meridional - Paisagens e  Ambientes. 1 ed. Diamantina: UFVJM - Faculdade de Ciências 

Agrárias, 2005. v.1 , p. 45-58. 

 

NUEZ V. F.; ORTEGA, R. G.; GARCIA, J. C. El cultivo de pimientos, chiles y ajies. 

Madrid: Ediciones Mundi-Prensa, 607 p. 1996. 

 

NWOKEM, C.O.; AGBAJI, E.B.; KAGBU, J.A.; EKANEM, E.J. Determination of 

capsaicin content and pungency level of five different peppers grown in Nigeria. New York. 

Science Journal. v.3, n.9, p.17-21, 2010. 

 

PAULI, G. F.; JAKI, B. U.; LANKIN, D. C. Quantitative H-NMR. Development and 

Potential of a method for natural products analysis. Journal of. Natural Products, v. 68, p. 

133-149, 2005. 

 

 



70 

 

 

 

PINTO, C.M.F.; PUIATTI, M.; CALIMAN, F.R.B.; MOREIRA, G.R.; MATTOS, R.N. 

Clima, época de semeadura, produção de mudas, plantio e espaçamento na cultura da 

pimenta. Informe Agropecuário, v.27, p.40-49, 2006. 

 

 

PURSEGLOVE, J. W.; BROWN, E. G.; GREEN, C. L.; ROBBINS, S. R.J. CHILLIES: 

Capsicum spp. In Spices; Longman: Harlow, U.K., 1981; p. 331-439. 

 

PERUCKA, I.; OLESZEK, W. Extraction and determination of capsaicinoids in fruit of hot 

pepper Capsicum annuum L. by spectrophotometry and high-performance liquid 

chromatography. Food Chemistry, v. 71, p. 287-291, 2000. 

 

PINTO, C. M. F; SANTOS, I. C.; PINTO, F. A. Cultivo da pimenta (Capsicum SPP.) In: 

RÊGO, E. R.; FINGER, F. L.; RÊGO, M. M. Produção, Genética e Melhoramento de 

Pimentas ( Capsicum spp). Recife: Imprima, p. 11-51, 2011.  

REIFSCHNEIDER, F. J. B.; RIBEIRO, C. S. da C.; LOPES, C. A. Cultivo. In: Ribeiro, C. 

S. da C.; LOPES, C. A. CARVALHO, S. I. S.; HENZ, G. P.; REIFSCHIDER, F. J. B. (Ed.). 

Pimentas Capsicum. Brasília: Athalais Gráfica e editora Ltda, p. 11-14, 2008. 

 

REIFSCHNEIDER, F. J. B. (Org.) Capsicum: pimentas e pimentões no Brasil. Brasília: 

Embrapa Comunicação para transferência de tecnologia; Embrapa Hortaliças, 106 p. 2000. 

 

RIBEIRO, C.S.C.; LOPES, C.A.; CARVALHO, S.I.C.; HENZ, G.P.; REIFSCHNEIDER, 

F.J.B. Pimentas Capsicum. Brasília: Embrapa Hortaliças, 200 p. 2008. 

 

SANATOMBI, K.; SHARMA, G. J. Capsaicim content and pungency of different Capsicum 

spp. Cultivares. Not. Bot. Hort. Agrobot. Cluj., v. 36, n.2, p. 89-90, 2008. 

 

ZEWDIE, Y.; BOSLAND, P. W. Combining ability and heterosis for capsaicinoids in 

Capsicum  pubescens. HortScience, v. 36, n.7, p. 1315-1317, 2001. 

 

 

 

 



71 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

Descrição das linhagens BGH-433, BGH-4285, PIM-030, Numex Sweet e Numex Garnet, 

Diamantina, 2014. 

 

Descrição Foto 

 
BGH-433: linhagem de Capsicum chinense, frutos 

pungentes, pequenos, arredondados e cor creme 

quando maduros. Proveniente do Banco de 

Germoplasma (BGH) da Universidade Federal de 

Viçosa. 

 

 

 
BGH-4285: linhagem de Capsicum chinense, frutos 

pungentes, pequenos, alongados e cor vermelha 

quando maduros. Proveniente do Banco de 

Germoplasma (BGH) da Universidade Federal de 

Viçosa. 
 

 

 

 
PIM-030:  Linhagem de Capsicum annuum, 

denominada CM-334 (Criollo de Morelos-33), cor 

vermelha quando maduros, pungente. Fornecidas 

pela HortiAgro Sementes S.A. 
 

 

 

 
Numex Sweet: linhagem de Capsicum annuum, 

frutos tipo páprica, não-pungentes a pouco 

pungentes, frutos alongados e cor vemelha quando 

maduros. Proveniente do Chile Pepper Institute da 

University of New Mexico (USA). Fornecida pela 

HortiAgro Sementes S.A. 
 

 

 

 
Numex Garnet: linhagem de Capsicum annuum, 

frutos tipo páprica, frutos não-pungentes a pouco 

pungentes, frutos alongados e cor vemelha quando 

maduros. Provenientes do Chile Pepper Institute da 

University of New Mexico (USA). Fornecida pela 

HortiAgro Sementes S.A. 
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  Linhagens BGH-4285, BGH-433 e híbrido F1 (BGH-4285 x BGH-433), Diamantina, 2014. 

 

                           

Linhagens Numex Garnet, PIM-03 e híbrido F1 (Numex Garnet x PIM-30), Diamantina, 

2014. 

 

                            

Linhagem Numex Sweet, PIM-030 e híbrido F1(Numex Sweet x PIM-030), Diamantina, 2014. 


