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A páprica é um pó vermelho resultante da moagem de frutos secos de cultivares de Capsicum 

annuum L. Sua coloração vermelha intensa é proveniente da presença de elevados teores de 

carotenoides, principalmente o capsanteno, largamente utilizado na indústria alimentícia como 

corante ou flavorizante. Atualmente, o melhoramento de pimentas para páprica tem sido 

direcionado para a obtenção de cultivares de polinização aberta. Entretanto, a relatada presença 

de heterose no gênero Capsicum, tanto em C. annuum como em C. pubescens e C. chinense 

indica um potencial para o desenvolvimento de híbridos F1 para o segmento de pimentas tipo 

páprica, de modo a explorar seu maior potencial produtivo e maximizar a rentabilidade dos 

produtores. Tendo em vista a necessidade de avaliar a viabilidade do uso de híbridos na cultura, 

o objetivo deste trabalho foi quantificar, em híbridos experimentais de páprica, os níveis de 

heterose quanto à produção total de frutos. Foram testados 15 híbridos obtidos a partir de 

cruzamentos dialélicos entre seis linhagens do programa de melhoramento de Capsicum annuum 

L. da Hortiagro Sementes S.A., com aptidão para produção de páprica. O delineamento 

experimental foi em blocos casualizados, com 4 repetições e 11 plantas por parcela. O cálculo 

das heteroses foi realizado considerando três critérios: 1) relativamente à média parental (HMP), 

2) relativamente ao genitor com maior média (heterobeltiose) (HPS), e 3) a heterose padrão 

relativamente à cultivar “Papri Queen”. Para heterose em relação à média dos pais (HMP) e em 

relação ao pai superior (HPS), somente os híbridos P2xP3, P2xP4 e P2xP6 apresentaram valores 

negativos, sendo -9,98%, -15,4% e -4,46% para HMP e -20,7%, -23,3% e - 12,1% para HPS, 

respectivamente, no entanto não foram significativos. Os híbridos P3xP5, P1xP4 e P2xP5 

apresentaram superioridade manifestando valores positivos e significativos para HMP e HPS 

(58,2%, 42,6% e 27,3% para HMP e 45,3%, 34,9% e 21,5% para HPS, respectivamente). Dentre 

os híbridos que apresentaram valores superiores a “Papri Queen”, pode ser destacado apenas o 

híbrido P3xP5 que expressou heterose positiva e significativa de +39,7%, relativamente a esta 

cultivar padrão. Foi constatada a existência de heterose para a característica produção total de 

frutos. O híbrido P3xP5 se destacou dentre os demais apresentando potencial de utilização como 

híbrido F1 para a produção comercial de páprica. 
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