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Resumo

O melhoramento de páprica (Capsicum annum) no Brasil é uma atividade restrita, e empresas privadas de sementes 
não visam ainda este setor no país. O interesse por plantar Capsicum para produzir páprica vem crescendo, porém o 
desenvolvimento de cultivares adaptadas as condições locais ainda está em falta. Por tal motivo, foram avaliados 
seis acessos. Esses materiais foram avaliados em condições de casa de vegetação na empresa HortiAgro Sementes 
S.A., localizada  no município de Ijaci-MG. As populações foram avaliadas para nível de pungência e  formato do 
fruto. Sendo identificadas plantas individuais de cada população promissoras para fazer testes de híbridos.

Introdução

A páprica é um Capsicum annum cujo pó é não pungente com alto conteúdo de carotenóides. Por esta simples razão 
é muito apreciada na indústria dos corantes e dos condimentos. Mas também na indústria dos cosméticos pelas 
oleoresinas que possui. Segundo Derera (2000) os maiores produtores de páprica são: Austrália, Europa,  América 
do Norte, Japão e o Sudeste Asiático, o que representa um mercado potencial de 55 milhões de dólares. A produção 
de páprica (Capsicum annum) no Brasil é reduzida, e estatísticas sobre produção, produtividade e área plantada não 
existem (FAO, 2010). Porém, existem estatísticas do balanço econômico da cultura, as quais são favoráveis para o 
Brasil. No ano de 2005, o valor importado foi 1,4 milhões de dólares e o valor exportado foi de 23,1 milhões de 
dólares para pimentas secas. Isto pode ser traduzido em 808 toneladas importadas e 9000 toneladas exportadas
(FAO, 2010). As cultivares utilizadas no Brasil provavelmente são importadas, o que resulta em maior gasto de 
insumos e em menor produtividade por área. Não existem trabalhos publicados que envolvam melhoramento 
genético da páprica no Brasil. Por tanto é preciso desenvolver cultivares nacionais com alta produtividade, 
resistência a doenças, de qualidade e com aptidão para mecanização. O clima seco do Nordeste ou do Vale do Rio 
São Francisco-MG é o mais propício para a instalação desta cultura, a qual poderia constituir-se uma alternativa 
para sustentar o desenvolvimento econômico dessa região. O objetivo do trabalho foi verificar o potencial dos 
acessos para iniciar um programa de melhoramento genético de páprica adaptado as condições brasileiras.

Material e Métodos

O experimento foi conduzido em casa de vegetação na área experimental da empresa HortiAgro Sementes S.A.,
situada no município de Ijaci-MG. Foram avaliados seis acessos: ‘Camaná’, ‘La Joya’, ‘Majes’, ‘Tambo’, ‘Numex 
Sweet’ (Bosland et al, 1993) e ‘Numex Garnet’. As mudas foram produzidas em bandejas de isopor de 128 células, 
contendo substrato comercial. Plantas dos acessos foram transplantadas em canteiros, no estádio de 4 a 6 folhas 
definitivas,  espaçadas de 0,50 m entre fileira e 0,35 m entre plantas. Os tratos culturais foram realizados de acordo 
com as recomendações de cultivo comercial do pimentão em estufa, fazendo-se irrigações por gotejamento, 
adubações, pulverizações, capinas e amarrios (Filgueira, 2008). Três meses após o transplante foram avaliadas as 
características de fruto de cada planta e realizado o teste de pungência pelo método da solução de vanadato de 
amônio (Riva-souza et al, 2009) e do paladar. Para o teste do paladar dois avaliadores experimentaram a placenta do 
fruto de cada planta, dando a classificação de doce (não pungente), pouco pungente e pungente. 

Resultados e Discussão

Dentro de cada acesso foram encontradas plantas pungentes e doces (Tabela 1). Sendo esperados 100% de plantas 
doces. Indicando mistura de sementes ou fecundação cruzada com pimentas ardidas. Foram identificadas plantas 
doces dentro de cada acesso.



Tabela 1. Avaliação de pungência de seis acessos de páprica pelo método do vanadato de amônio e do paladar.
Porcentagem de plantas pungentes

Acesso Vanadato Paladar
Camana 35 60
La Joya 0 15
Majes 0 30
Tambo 0 5
Numex Sweet 0 15
Numex Garnet 5 10

Também, observou-se diferença de resultados na avaliação de pungência, sendo o método do teste do paladar mais 
sensível para a detecção de plantas pungentes. O acesso ‘Camaná’ apresentou maior porcentagem de plantas com 
frutos ardidos e o acesso ‘Tambo’ apresentou quase 100% de plantas com frutos doces (Tabela 1). Em relação ao 
tamanho de frutos foram observados frutos de diferente tamanho entre e dentro de cada acesso, porém com formato 
cônico cumprido em todos os casos e de cor vermelho intenso (Figura 1). Na figura 1 também são mostrados frutos 
de plantas com boa aparência e sem pungência, (Figura 1) um de cada acesso. As plantas dos acessos ‘Camaná’ e 
‘Numex Sweet’ apresentaram frutos maiores que os demais acessos.

Figura 1. Frutos de plantas de páprica de cada acesso. Camaná (A), La Joya (B), Majes (C), Tambo (D), Numex 
Sweet (E) e Numex Garnet (F). Ijaci-MG 2010.
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