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Resumo
Páprica é obtida a partir de frutos vermelhos de Capsicum annuum secos e moídos, esta é utilizada 

como tempero ou corante na indústria dos alimentos e cosméticos por sua elevada quantidade de pigmentos 
vermelhos sem capsaicina. Híbridos de Capsicum annuum L., para produção de páprica não pungente, foram 
avaliados e comparados com a testemunha comercial ‘Papri Queen’ em casa de vegetação. Os resultados 
mostram a superioridade dos híbridos em relação à testemunha para produtividade de frutos fresco e secos 
e de graus ASTA

Introdução
Páprica não pungente é um dos corantes mais utilizados na indústria pelo elevado conteúdo de pigmentos 

vermelhos carotenoides. Esta é obtida a partir de frutos de cultivares de Capsicum annuum L. próprias para 
desidratação e moagem.  A melhora genética de cultivares para páprica tradicionalmente tem sido focada 
na criação de linhagens puras (Dedera et al., 2005; Somogyi et al., 2003). No entanto, no gênero Capsicum 
é bem conhecida a superioridade dos híbridos na produtividade. Por exemplo C. annuum (Kamble et al., 
2009; Meshram and Mukewar, 1986), C. pubescens (Zewdie and Bosland, 2001) e C. chinense (de Sousa 
and Maluf, 2003). Sendo assim espera-se que no melhoramento genético de C. annuum para produção de 
páprica para condições brasileiras exista boa performance dos híbridos.

Por tanto, objetivou-se avaliar híbridos de páprica para produtividade de frutos frescos, secos e da 
quantidade de pigmentos carotenoides para produção de páprica não pungente.

Materiais e métodos
15 híbridos foram avaliados juntamente com a testemunha comercial, não híbrida, a cultivar ‘Papri Queen’. 

Os experimentos foram instalados em casa de vegetação em Dezembro de 2011 em Ijací, Minas Gerais, e a 
última colheita foi em maio de 2012, perfazendo um total de quatro colheitas. O delineamento utilizado foi 
de blocos completos ao acaso com quatro repetições e 11 plantas por parcela.

Inicialmente, a semeadura foi em bandejas de 128 células. Após 30 dias foi realizado o transplante das 
plântulas em canteiros protegidos com plástico. O espaçamento foi de 0,75m x 0,35m entre linhas e plantas 
dentro da linha respectivamente, equivalendo a 38 mil plantas.ha-1.

Os dados de produtividade de frutos frescos (PFF) e secos (PFS) foram obtidos a nível de parcela do 
total das quatro colheitas, todas elas realizadas quando os frutos estavam maduros. Para a determinação de 
peso seco foram tomadas amostras de frutos frescos e colocadas em uma estufa a 50oC por cinco dias. Após 
determinado o PFS as amostras foram armazenadas por 90 dias a temperatura ambiente em sacolas de papel. 
As amostras secas foram moídas e determinadas a coloração a través do método ASTA 20.1 (ASTA, 1986) 
ASTA=A.(16.4). If.g-1 sendo A=Absorbância a 460 nm; If=Fator de correção utilizando agua destilada e 
g=gramas de amostra. Foi realizado o teste de comparação de médias, utilizando o teste de Duncan. 

Resultados e Discussões 
Na tabela 1 são mostradas as médias dos híbridos experimentais e da cultivar ‘Papri Queen’ para produção 

de frutos frescos (PFF), produção de frutos secos (PFS) e graus ASTA. Nos híbridos as médias de PFF 
variaram de 39.5 a 69.2 t.ha-1 uma amplitude de 30 t.ha-1 mostrando grande variabilidade destes híbridos 
para este caráter e pelo teste de dunnet detectou-se que o híbrido 11 foi significativamente superior (P>0.05) 
à testemunha comercial, 42% a mais foi sua produtividade. Também observou-se variabilidade da PFS de 
6.8 a 10.2 t.ha-1 com amplitude de 3.4 t.ha-1. O processo de secagem reduziu em média 80% do peso fresco 
o que se reflete na diminuição da variabilidade em 90%.  O híbrido mais produtivo produziu 36% mais 
matéria seca que a cultivar ‘Papri Queen’ o qual equivale a um aumento de aproximadamente 3 t.ha-1 do 
híbrido sobre a cultivar linhagem. 
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Tabela 1. Teste de dunnet que mostra a significância de que a média dos híbridos é maior à média da cultivar 
testemunha Papri Queen (PQ). Sendo Ho: média do híbrido= média de Papri Queen  

 Híbridogg
PFF (t.ha-1) PFS (t.ha-1) ASTA

Média P>Papri Queen Média P>Papri Queen Média P>Papri Queen

1 55.6 AABCD ns 8.9 ns 108.6 ns
2 47.4 ns 7.9 ns 78.7 ns
3 63.5 ns 10.1 ns 105.2 ns
4 55.6 ns 8.4 ns 129.7 ns
5 55.8 ns 9.0 ns 145.1 **
6 40.8 ns 6.9 ns 93.8 ns
7 39.5 ns 6.8 ns 105.3 ns
8 62.6 ns 9.7 ns 99.1 ns
9 45.3 ns 7.5 ns 115.6 ns

10 47.5 ns 7.7 ns 106.7 ns
11 69.2 ** 10.2 * 156.9 **
12 43.8 ns 7.1 ns 110.8 ns
13 51.9 ns 7.8 ns 110.8 ns
14 48.6 ns 8.4 ns 62.4 ns
15 57.7 ns 9.4 ns 124.4 ns
PQ 48.7 7.5 90.5

 *, **: (P<0.05) e (P<0.01) respectivamente 

Outra característica importante na qualidade da páprica é a intensidade da cor vermelha no momento 
da colheita e mais importante ainda se esta permanesce no processamento pós-colheita e condições de 
armazenamento, visto que são conhecidos  vários fatores que afetam a estabilidade da cor; tais como como 
umidade, temperatura, luz e oxigênio (Buckenhüskes, 2003). O método ASTA 20.1 é o método padrão 
para avaliar a qualidade e quantifica o carotenoide mais importante: o capsanteno. São  recomendados para 
indústria 85, 100, 120 e 150 unidades ASTA (Tainter and Grenis (1993) citado por (Pruthi, 2003)).

Antes de quantificar os pigmentos das amostras, os frutos foram secados em estufa a 50oC por cinco dias 
para depois serem armazenados por 90 dias a temperatura ambiente (20oC). Carvajal et al. (1997) trabalhando 
com uma cultivar mostrou que a secagem de frutos a 50oC por 48 horas diminui 100 unidades ASTA. Assim 
como, 100 dias após da secagem a 57% de umidade e a 25 oC determina a perda de 30 unidades ASTA  
(Ladrón de Guevara et al., 2002). Por tanto as médias obtidas representam a estabilidade do pigmento.

Os híbridos 5 e 11 mostraram graus ASTA significativamente superiores a cultivar Papri Queen pelo teste 
de Dunnett (P<0.05). Foi até 72% a mais de quantidade de pigmentos capsantenos. 

Apesar de não ter mostrado média superior a testemunha para PPF e PFS o híbrido 5 tem elevada quantidade 
de pigmentos vermelhos o que já é relevante em termos de melhoramento.

Considerando as características avaliadas os híbridos mais promissor são o 5 e 11. Ao mesmo tempo 
pode-se observar a importância das cultivares híbridas sobre as linhagens tanto em produtividade como em 
qualidade.

Conclui-se que o uso de cultivares híbridas é promissor para produção de Capsicum annuum para páprica. 
E que seguir a estratégia de produzir híbridos ajudará a desenvolver sementes melhoradas de esta cultura.
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