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Resumo

Este trabalho teve como objetivo avaliar o desempenho agronômico de  híbridos experimentais de pimentão, em 
Lavras, MG, no período de inverno. O material genético foi constituído de 36 genótipos de pimentão, sendo seis 
testemunhas comerciais e 30 híbridos experimentais. O delineamento utilizado foi o de blocos casualizados com 
três repetições. Foram avaliados os seguintes caracteres:  Produção total de frutos, massa média de fruto total e 
produção precoce de frutos. A maioria dos híbridos teve comportamentos semelhantes às melhores 
testemunhas para os caracteres aqui avaliados, principalmente para produção total e precoce. A maior 
produção total foi de 56,93 t.ha-1 no hibrido experimental PIM-HE-102. O hibrido PIM-HE-150 e a 
testemunha comercial Magnata Super, apresentaram os piores desempenhos nas três características 
avaliadas.

Introdução

O pimentão (Capsicum annuum L.) está entre as principais hortaliças cultivadas no Brasil (Rufino e 
Penteado 2006), sendo a terceira solanácea mais cultivada, superada apenas pelo tomate e pela batata. No Brasil, 
o pimentão é em grande parte consumido verde, imaturo (90%). Em menor escala (10%), é consumido também 
no estágio de frutos maduros (vermelhos ou amarelos, dependendo da cultivar).  A área cultivada com pimentão 
anualmente no país é cerca de 13.000 hectares, com produção de aproximadamente 350 mil toneladas (Lopes e 
Ávila 2003). A cultura existe em todos os estados, concentrando-se nos estados de São Paulo e Minas Gerais. 
No ano de 2009, o estado de São Paulo, produziu 82.256,03 toneladas e a área cultivada foi de 2.123,03 
hectares, alcançando uma produtividade média de 38,75 toneladas por hectare (Instituto De Economia Agrícola 
– IEA 2010). Nos últimos anos, tem sido observado um aumento significativo na produção, principalmente após
a utilização de cultivares híbridas e a intensificação do uso de estufas. As vantagens da utilização dos híbridos 
estão fundamentadas na combinação de caracteres, normalmente encontrados em genitores separados, em um 
único genótipo. Pode-se associar, por exemplo, genes de resistência a doenças com a heterose para caracteres 
importantes como produtividade e qualidade final do produto (Nascimento 2005, Blat et al. 2007). Este trabalho 
teve como objetivo avaliar o desempenho agronômico de  híbridos experimentais de pimentão, em Lavras, MG, 
no período de inverno ( época das secas).

Material e Métodos

O experimento foi conduzido na estação experimental da HortiAgro Sementes S.A.; situada no 
município de Ijaci – MG, entre os meses de abril e novembro de 2010 (período do inverno). A altitude da região 
é de 920 m, situado a 21o 14’ 16’’ de latitude Sul e a 45o 08’ 00’’ de longitude. O material genético foi 
constituído de 36 genótipos de pimentão, sendo seis testemunhas comerciais e 30 híbridos experimentais 
listados na Tabela 1. As mudas foram produzidas em bandejas de isopor de 128 células, contendo substrato 
comercial. O delineamento utilizado foi o de blocos casualizados com três repetições. Cada bloco correspondia 
a uma diferente estufa tipo capela, de dimensões 6 m largura x 32 m de comprimento, com três canteiros de 1,5 
m de largura em cada uma. Foram feitas 11 colheitas, compreendendo 73 dias entre as datas de 23/08/2010 e 
03/11/2010 e os frutos foram colhidos na fase de coloração verde final (ponto comercial).  As avaliações e 
análises foram realizadas em parcelas. Foram avaliados os seguintes caracteres: Produção total de frutos 
(PRODT): foram somadas as produções de frutos colhidos em cada parcela durante as colheitas; os dados foram 
expressos em toneladas por hectare (t.ha-1); massa média de fruto total (MMFT), expressos em gramas/fruto 
(g.fruto-1) e produção precoce de frutos (PRODP), correspondente às produções das três primeiras colheitas 
(primeiros 3 semanas de colheita), expressa em t.ha-1. Os testes de médias foram feitos através do teste de 
Duncan (P•0.05).



Resultados e Discussão

De forma geral, a maioria dos híbridos teve comportamentos semelhantes às melhores testemunhas 
para os caracteres aqui avaliados (Tabela 1), principalmente para produção total e precoce. A maior 
produção total foi de 56,93 t.ha-1 no hibrido experimental PIM-HE-102, o qual teve média numericamente 
superior às testemunhas. Os híbridos experimentais PIM-HE-97, PIM-HE-116 e PIM-HE-115 tiveram produção 
total de 55,67; 54,35 e 50,59 t.ha-1 respectivamente, os quais tiveram médias numericamente superiores a 
Magali-R (48,93 t.ha-1) e ligeiramente inferiores a Konan-R (55,83 t.ha-1), não havendo, no entanto, diferenças 
estatísticas entre estes tratamentos (Tabela 1). 

Tabela 1- Médias da produção total, massa média de frutos total e produção precoce 
em pimentão. UFLA, Lavras, MG, 2010.

Identificação dos 
tratamentos

Produção total
(t.ha-1)

Massa média
de fruto total 

(g.fruto-1)

Produção precoce
(t.ha-1)

Test. comerciais
Magnata Super 33,12 cde 96,41 klm 16,01 bcd

Konan R 55,83 a 128,81 bc 28,40 a
Mallorca 43,08 abcd 153,15 a 25,41 ab
Martha R 38,66 abcde 91,68 lm 19,79 abc
Stephany 36,97 abcde 110,48 defghijk 20,24 abc
Magali R 48,93 abc 121,32 bcdefg 26,48 ab

Híb. 
PIM-HE-107 41,23 abcd 124,63 bcdef 20,88 abc
PIM-HE-115 50,59 abc 117,83 bcdefgh 25,43 ab
PIM-HE-131 43,25 abcd 123,92 bcdef 21,52 abc
PIM-HE-108 40,73 abcd 126,34 bcde 20,95 abc
PIM-HE-116 54,35 ab 123,83 bcdef 26,27 ab
PIM-HE-132 42,09 abcd 121,32 bcdefg 21,99 abc
PIM-HE-109 39,64 abcd 131,65 b 22,23 abc
PIM-HE-117 38,50 abcde 115,44 bcdefghi 22,88 abc
PIM-HE-133 41,92 abcd 123,76 bcdef 22,95 abc
PIM-HE-110 39,73 abcd 127,78 bcd 20,53 abc
PIM-HE-118 32,40 cde 111,13 cdefghijk 15,79 bcd
PIM-HE-134 26,25 de 109,40 efghijkl 12,73 cd
PIM-HE-111 27,95 de 108,62 efghijkl 14,67 cd
PIM-HE-119 39,30 abcde 108,58 efghijkl 19,43 abc
PIM-HE-135 37,00 abcde 119,53 bcdefgh 18,51 abcd
PIM-HE-112 32,49 cde 104,96 ghijkl 17,30 bcd
PIM-HE-120 34,71 bcde 102,36 hijklm 15,91 bcd
PIM-HE-136 42,40 abcd 114,62 bcdefghij 19,95 abc
PIM-HE-113 26,91 de 86,41 mn 12,94 cd
PIM-HE-121 37,00 abcde 93,28 klm 18,18 abcd
PIM-HE-137 40,42 abcd 97,23 jklm 20,66 abc
PIM-HE-114 39,48 abcde 101,96 hijklm 21,68 abc
PIM-HE-122 40,07 abcd 99,37 ijklm 19,71 abc
PIM-HE-138 33,97 cde 107,21 fghijkl 17,83 abcd
PIM-HE-97 55,67 a 108,79 efghijkl 25,50 ab

PIM-HE-102 56,93 a 128,86 bc 26,25 ab
PIM-HE-147 39,27 abcde 115,58 bcdefghi 19,79 abc
PIM-HE-148 31,73 cde 93,31 klm 16,12 bcd
PIM-HE-149 28,33 de 85,08 mn 13,95 cd
PIM-HE-150 19,46 e 72,29 n 8,82 d

Média 39,18 111,30 19,93
C.V.(%) 25,66 8,27 26,48

Médias seguidas das mesmas letras na coluna não diferem entre si, pelo teste de 
Duncan, a 5% de probabilidade.

Os híbridos PIM-HE-150, PIM-HE-134, PIM-HE-113, PIM-HE-111 tiveram as produtividades mais 
baixas, com valores de  19,46; 26,25; 26,91; 27,95 t.ha-1. Em relação à massa média de fruto, os híbridos 
PIM-HE-109, PIM-HE-102, PIM-HE-108 e PIM-HE-107 apresentaram os maiores valores com 131,65; 
128,86; 126,34 e 124,63 g.fruto-1 respectivamente. Porém, nenhum deles foi superior estatisticamente à 



melhor testemunha comercial Mallorca. A produção precoce dos híbridos representa em media 50% da 
produção total. Sendo quatro híbridos os que destacam por sua produção precoce elevada PIM-HE-116, 
PIM-HE-102, PIM-HE-97 e PIM-HE-115, não diferindo estatisticamente das melhores testemunhas 
comerciais. O hibrido PIM-HE-150 e a testemunha comercial Magnata Super, apresentaram os piores
desempenhos nas três características avaliadas (Tabela 1). Os coeficientes de variação das características 
avaliadas em pimentão estiveram dentro dos valores obtidos por Charlo et al, 2009 e Nascimento et al, 
2004, indicando que a variação observada esta dentro do padrão da cultura.
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