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Apoio: HORTIVALE

Introdução

O pimentão (Capsicum annuum L.) destaca-se 
entre as hortaliças mais apreciadas o que lhe 
confere grande importância tanto em valor quanto 
em volume comercializado nos principais centros 
de abastecimento do País [1]. Entre as solanáceas 
o pimentão é apenas superado pelo tomate e pela 
batata. 

Apresenta grande diversidade de formas [2] e 
sabores, permitindo serem consumidos frescos, 
verdes ou maduros, no entanto o consumo de 
frutos verdes é bem mais expressivo [3], ou 
processado em forma de conservas, molhos, ou na 
forma de pó, como flavorizante ou corante. No 
Brasil existe uma grande variabilidade quanto ao 
formato do fruto, tamanho, cores e sabor que pode 
ser observada pela preferência local nos diferentes 
centros consumidores. 

Seu cultivo se estende por todo o território 
brasileiro, sendo São Paulo e Minas Gerais, 
localizados na região Sudeste, os principais 
produtores, graças à proximidade dos grandes 
centros consumidores [4].

Trata-se de uma atividade significativa para o 
setor agrícola brasileiro. Anualmente, cerca de 
12.000 ha são cultivados com esta hortaliça, com 
uma  produção de aproximadamente 280.000 
toneladas de frutos. São Paulo e Minas Gerais, em 
conjunto, possuem cerca de 5.000 ha de área 
plantada, alcançando uma produção de 120 mil 
toneladas [5]. Somente o mercado nacional de 
sementes de pimentão movimenta US$ 1,5 milhão
[6].

A principal região produtora de pimentão do 
estado de Pernambuco é o Agreste, onde é 
cultivado, predominantemente por pequenos 
produtores, sem altos recursos tecnológicos. 
Segundo a Companhia de abastecimento e de 

armazéns gerais do Estado de Pernambuco [7], a 
comercialização de pimentão por mês chega a 709 
t, sendo 50% de Pernambuco oriundo dos 
municípios de Camocim de São Félix, São 
Joaquim do Monte, Gravatá e João Alfredo. Os 
outros 50% comercializados vêm do Estado da 
Paraíba. 

O cultivo do pimentão pode ocorrer tanto em 
campo aberto quanto em casa de vegetação, sendo 
o cultivo em campo aberto responsável pela 
maioria das áreas. Em cultivo protegido o 
pimentão tem sido plantado tanto no solo,
predominando as cultivares de frutos coloridos,
como também são produzidos em hidroponia.

O pimentão se desenvolve bem em uma faixa 
de temperatura que varia entre 16-23ºC, quando 
estas atingem níveis inferiores a 15ºC podem 
estacionar o desenvolvimento da planta. Já 
temperaturas noturnas superiores a 24ºC e/ou 
diurnas acima de 35ºC ocasiona abortamento de 
flores, principalmente se o ambiente for de baixa 
umidade relativa e com pouca luminosidade [8]. 
Apesar da exigência por temperaturas mais 
amenas e o cultivo em casa de vegetação se 
caracterizar pelo acentuado aumento na 
temperatura do ambiente, a produção de pimentão 
em sistema hidropônico vem crescendo a cada dia 
entre produtores que buscam atender um mercado 
diferenciado. O objetivo deste trabalho foi avaliar 
genótipos de pimentão cultivados em ambiente 
protegido, em sistema hidropônico.

Material e Métodos

O experimento foi realizado em casa de 
vegetação no Departamento de Agronomia, Área 
de Fitotecnia da Universidade Federal Rural de 
Pernambuco (UFRPE), em Recife-PE, com 
latitude de 8º10’52’’S e longitude de 



34º54’47’’W, entre os meses de dezembro de 
2007 a maio 2008. O material experimental foi 
constituído por sete híbridos F1s (Colado,
Impacto, King, Laser, Magnun, Paloma e Turbo) 
e um F2 Atlantis.

O delineamento experimental utilizado foi de 
blocos casualizados, com três repetições e 8
tratamentos, sendo a unidade experimental 
constituída por quatro vasos, cada um deles com 
uma planta. 

O sistema de cultivo utilizado foi o 
hidropônico, onde vasos com volume de 5 litros
receberam pó de coco que serviu como substrato. 
As mudas foram transplantadas 30 dias após o 
semeio e receberam diariamente solução nutritiva 
através de sistema de gotejo pressurizado. Com 
relação aos tratos fitossanitários, foram realizados 
preventivamente para evitar pragas e doenças 
durante todo o ciclo da cultura. Cada parcela, 
constituída por quatro plantas, foram colhidas 
separadamente, colhendo-se os frutos quando 
atingiam o ponto máximo de crescimento para 
comercialização.

Procederam-se as avaliações para as seguintes 
características: número total de frutos (NTF), 
massa total de frutos (MTF), massa média de 
frutos (MMF), comprimento médio do fruto 
(CMF), diâmetro médio do fruto (DMF), 
espessura média do pericarpo (EMP) e o número 
médio de lóculos (NML). Os valores médios da 
EMP e o NML foram obtidos de todos os frutos 
colhidos nas três primeiras colheitas.

Os dados coletados foram submetidos à análise 
da variância de acordo com o delineamento 
experimental utilizado, considerando o modelo 
fixo e as médias comparadas pelo teste de Tukey 
a 5% de significância [9]. As análises estatísticas
foram efetuadas através do programa Genes [10].

Resultados

Conforme a Tabela 1, as estimativas dos 
quadrados médios referentes às variáveis 
estudadas foram significativas pelo teste de F a 
1% de probabilidade, para todas as características 
avaliadas. Os coeficientes de variação em geral 
foram inferiores a 10,28% e superiores a 2,72 o 
que evidência uma boa precisão experimental.

A comparação de médias (tabela 2) evidenciou 
diferenças significativas ao nível de 5% de 
probabilidade pelo teste de Tukey, entre as 
diferentes variáveis estudadas com exceção da 
variável massa total de frutos.

 Quanto ao número total de frutos o híbrido 
Laser se destacou em relação aos demais com 153 
frutos, porém foi o que teve menor peso médio de 
fruto (133,14 g/frutos). O híbrido Paloma foi o 
que teve menor número de frutos (115), entretanto 
quanto à MMF apresentou 154,95 g/fruto, não 

diferindo estatisticamente do hibrido Turbo que 
teve maior MMF (163,19 g/fruto) que está 
relacionado com a EMP (5,40mm) e o DMF 
(68,14mm) (tabela 2). 

Segundo Silva [11] a massa média de frutos é 
uma característica importante para determinação 
da produção em pimentão, pois ela fornece uma 
idéia do tamanho dos frutos, embora o caráter 
espessura do pericarpo também esteja envolvido 
na determinação da massa média de frutos.

Os híbridos Colado e Laser foram os que 
apresentaram maior CMF e menor DMF , o que 
caracteriza um pimentão de formato mais cônico 
ou cônico alongado. Já os híbridos King e Turbo 
foram os que apresentaram menores medidas para 
CMF e maiores para o DMF, o que caracteriza um 
formato quadrado e as maiores para a EMP e
NML (tabela 2).

O CMF e o DMF são características 
importantes, pois participam da definição do 
formato do fruto, que é fundamental para 
determinação do grupo a que pertencem, ou seja: 
cônico, cônico alongado, quadrado ou retangular.

Conclui-se que o híbrido Turbo se mostrou 
superior para as características PMF, DMF e PTF, 
podendo ser utilizado pelos agricultores como 
também em programas de melhoramento para 
seleção em populações segregantes. 
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Tabela 1. Estimativas dos quadrados médios para dez características de fruto de pimentão. Recife, UFRPE, 2008.
** P < 0,01

(1)NTF: número total de frutos; MTF: massa total de frutos em g/parcela; MMF: massa  média de frutos em g; CMF: comprimento médio de 
fruto em mm; DMF: diâmetro médio de fruto em mm; EMP: espessura média do pericarpo em mm; NML: número médio de lóculos.

Tabela 2. Comparação entre médias para dez características de fruto de pimentão. Recife, UFRPE, 2008
Variáveis

Genótipo NTF MTF
(g)

MMF
(g/fruto)

CMF
(mm)

DMF
(mm)

EMF
(mm)

NML

Colado 135ab 15970,00a 140,76bc 137,31a 57,54cd 4,74c 2,83b

Atlantis F2 135ab 17186,67a 148,33abc 118,40c 67,01ab 5,14bc 3,11ab

Impacto 119ab 15270,00a 148,71abc 121,5bc 60,47bcd 4,80c 3,13ab

King 118ab 15080,00a 139,62bc 84,54d 69,45a 5,65a 3,41a

Laser 153a 18235,00a 133,14c 132,83ab 56,06d 4,81c 2,71b

Magnun 134ab 16436,67a 145,19bc 121,82bc 63,60abc 5,04bc 2,85b

Paloma 115b 15725,00a 154,95ab 123,96bc 64,10abc 4,83c 3,32a

Turbo 121ab 17159,00a 163,19a 115,90c 68,14a 5,40ab 3,15ab

DMS 37,28 4852,52 15,69 11,80 6,68 0,40 0,44

(*) médias na coluna seguidas da mesma letra não diferem entre si ao nível de 5% de probabilidade, pelo teste de Tukey.

Quadrados Médios(1)

FV GL NTF MTF MMF CMF DMF EMP NNL
Blocos 2 126,29** 14110504,17** 384,92** 187,80** 25,19** 0,35** 0,02**

Tratamentos 7 495,52** 3517307,14** 264,97** 754,53** 72,60** 0,32** 0,18**
Resíduo 14 167,43** 2836973,21** 29,65** 16,77** 5,37** 0,02** 0,02**
Média - 128,67 16381,67 146,73 119,54 63,30 5,05 3,06
CV(%) - 10,06 10,28 3,71 3,42 3,66 2,72 4,95


