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Sinopse: 
Estudou-se a variabilidade genética entre pimentas do gênero Capsicum oriundas de diversas localidades da 

Amazônia, através de descritores morfoagronômicos. Foram utilizadas chaves de identificação morfológicas e 

análise multivariada. Os resultados subsidiarão programas de melhoramento da espécie através da seleção de 

genitores com características agronômicas superiores. 
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VARIABILIDADE GENÉTICA DE POPULAÇÕES DE Capsicum spp. NÃO-

PUNGENTES. CULTIVADAS NA AMAZÔNIA 

 

 

Resumo – O germoplasma de pimentas do gênero Capsicum constitui uma importante base 

de sustentação do mercado de hortaliças na Amazônia como matéria-prima da agroindústria 

de remédios, cosméticos, doces, condimentos e conservas. Este trabalho teve o objetivo de 

caracterizar e avaliar populações (POPs) de Capsicum spp. não pungentes, cultivadas pelos 

agricultores tradicionais da Amazônia, com base em descritores morfoagronômicos. O 

experimento foi conduzido no período de dezembro de 2009 a julho de 2010, em vasos com 

capacidade para 7,5 kg de substrato, em viveiro com cobertura plástica transparente, na 

Estação Experimental de Hortaliças, do INPA, em Manaus, Amazonas. Para a identificação 

botânica e análise da variabilidade genética de 30 POPs, utilizaram-se duas chaves 

morfológicas, análise multivariada e o método de agrupamento pelo Vizinho Mais Próximo 

(VMP). Dentre as 30 POPs, 28 foram identificadas como C. chinense Jacq., e uma, como C. 

frutescens L.. A identificação botânica de uma população, através das duas chaves, não ficou 

clara. O agrupamento das POPs formado com base em sete descritores qualitativos 

empregando o método hierárquico pelo VPM, concordou com a identificação taxonômica 

realizada através das chaves taxonômicas. Na caracterização morfoagronômica das POPs 

foram usados 24 descritores (13 quantitativos e 11 qualitativos) multicategóricos binários e 

técnicas de análises multivariadas. Os agrupamentos formados com base nos descritores 

quantitativos ficaram bem dispersos, formando grupos coerentes, apresentando características 

comuns intergrupos e divergentes entre grupos. Os agrupamentos obtidos com o uso de 

descritores qualitativos multicategóricos reuniram as POPs conforme as suas características 

fenotípicas e espécie botânica. As 30 POPs analisadas são divergentes, com variabilidade 

genética ampla e com potencial para uso imediato para cultivo comercial e em programas de 

melhoramento genético das espécies. 

 

Palavras-chave: Pimentas, recursos genéticos vegetais, descritores morfoagronômicos, 

diversidade genética 
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GENETIC VARIABILITY OF POPULATIONS OF NON- PUNGENT CAPSICUM 

SPP. CULTURED IN AMAZONIA 

 

 

Abstract –The Capsicum germplasm is an important basis for upholding the horticulture 

market linkages in the Amazon as the raw material for agroindustry medicines, cosmetics, 

candy, condiments and preserved. This study aimed to characterize and evaluate populations 

(POPs) of Capsicum spp.not pungent, cultivated by traditional farmers in the Amazon, based 

on morphoagronomic descriptors. The experiment was conducted from December 2009 to 

July 2010 in vases with a capacity of 7.5 kg of substrate, in farmed covered with transparent 

plastic, at Estação Experimental de Hortaliças, of INPA, in Manaus, Amazonas. For the 

botanical identification and analysis of genetic variability of 30 POPs, It was used two 

morphological keys, multivariate analysis and grouping method for Next Neighborhood. 

Among the 30 POPs, 28 were identified as C. chinense Jacq., and one as C. frutescens L.. The 

botanical identification of a population, using the two keys, was not clear. The grouping of 

POPs formed based on seven qualitative descriptors using the hierarchical method Next 

Neighborhood, agreed with the taxonomic identification performed using the taxonomic keys. 

In morphoagronomic caracterization were used 24 multicategoric binaries descriptors (13 

quantitative and 11 qualitative) and multivariate analysis techniques. The groups formed on 

the basis of quantitative descriptors remained well dispersed, forming coherent groups, with 

common characteristics within groups and between divergent groups. The obtained groupings 

with the use of qualitative descriptors multicategoric grouped together the POPs according to 

their phenotypic characteristics and botanical species. The 30 POPs analyzed are divergent, 

with wide genetic variability and potential for immediate use for commercial cultivation and 

breeding programs of species. 

 

Keywords: Peppers, plant genetic resources, morpho agronomics descriptors, genetic 

diversity. 
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1. INTRODUÇÃO GERAL 

 

 

A Amazônia é um complexo sócio-ecológico que se configura em um espaço de 

elevada diversidade onde convivem muitas espécies vegetais, culturas, etnias e línguas, 

resultantes do encontro de diferentes povos que, ao longo dos séculos habitaram a região. 

Parte dessa sócio-diversidade é representada por um destacado número de variedades de 

espécies vegetais mantidas em roças e pomares de agricultores familiares e indígenas da 

região.  

As variedades atualmente em uso pelos agricultores tradicionais amazônicos são 

populações resultantes do processo de domesticação, com ampla variabilidade genética 

suscetíveis, portanto, de passarem por processo de aprimoramento genético para fins de 

cultivo (Noda e Noda, 2004). 

Entre as hortaliças nativas da região tropical das Américas estão as pimentas que 

foram domesticadas pelos povos indígenas, antes da chegada dos europeus. Quando os 

navegadores espanhóis e portugueses chegaram ao continente americano encontraram várias 

espécies de pimenta que tiveram aceitação imediata. Em 1492, elas já estavam sendo 

cultivadas na Índia (Martin et al., 1979).  

O cultivo de espécies do gênero Capsicum, família Solanaceae, no Brasil, é praticado 

por agricultores, que exploram pequenas áreas, de até 2 hectares, com o uso intensivo de mão-

de-obra familiar. Este sistema tem alcançado até 30 toneladas por hectare, com aceitável 

retorno econômico (Madail et al., 2005). No País, a área anual cultivada de pimentas doces e 

picantes é de cerca de 2.000 hectares e os principais estados produtores são Minas Gerais, 

Goiás, São Paulo, Ceará e Rio Grande do Sul (Rufino e Penteado, 2006).  

Para Reifschneider et al. (1998), a produtividade média depende do tipo de pimenta 

cultivada, variando de 10 a 30 toneladas ha
-1

. Incluindo-se os pimentões, no Brasil são 

cultivados, anualmente, 13 mil hectares, gerando uma produção estimada em 280 mil 

toneladas. A crescente demanda do mercado, que gera uma renda estimada em 80 milhões de 

reais ao ano, tem impulsionado o aumento da área cultivada e o estabelecimento de 

agroindústrias, tornando o agronegócio de pimentas (doces e picantes) um dos mais 

importantes do País. 

As espécies de Capsicum, do banco de germoplasma da Coordenação de Pesquisas em 

Ciências agronômicas - CPCA do INPA têm sido objeto de pesquisas ao longo dos 35 anos de 
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existência da CPCA. Atualmente, o banco de germoplasma do INPA conta com 183 acessos 

de Capsicum procedentes de diferentes regiões da Amazônia brasileira, peruana e colombiana. 

Quase 90 acessos foram caracterizados e entre eles constam exemplares das espécies 

Capsicum annuum, Capsicum baccatum, Capsicum chinense e Capsicum frutescens. 

Apesar de o Brasil fazer parte do centro de diversidade de algumas espécies de 

Capsicum quase nada se sabe sobre este germoplasma. Por outro lado, as coleções brasileiras 

não contemplam as espécies semidomesticadas e silvestres (Reifschneider, 2000). As espécies 

silvestres são potenciais fontes de genes de importância econômica tais como resistência a 

doenças, sabor, aroma, cor, tipo de fruto e produtividade. Entretanto, as informações 

pertinentes são escassas ou inexistentes, porque os poucos materiais silvestres e 

semidomesticados disponíveis nunca foram devidamente caracterizados e avaliados (Silva 

Filho, 2009).  

Nas análises da variabilidade genética de populações vegetais considera-se como 

importante base à caracterização das populações do banco de germoplasma, o uso de 

descritores morfológicos a fim de obter uma discriminação rápida e fácil entre fenótipos 

(Chies e Longhi-Wagner, 2003).  

Sudré et al. (2005) consideram que a aplicação de técnicas multivariadas para avaliar a 

divergência genética a partir de caracteres morfoagronômicos utilizando o método hierárquico 

do Vizinho Mais Próximo, uma forte ferramenta matemática para o agrupamento de diferentes 

espécies botânicas. Estes autores usaram tais técnicas para avaliar 56 acessos de Capsicum 

spp., e detectaram variabilidade genética entre os genótipos, que poderiam usar em programas 

de melhoramento das populações testadas. 

O germoplasma de pimentas (espécies do gênero Capsicum) pode se constituir como 

uma importante base de sustentação do mercado de hortaliças na Amazônia como matéria-

prima da agroindústria de remédios, cosméticos, doces, condimentos e conservas (Silva Filho, 

2009), ou ainda, para o aproveitamento na medicina tradicional, como acontece na sociedade 

Asteca, no México (Martin et al. 1979). Tais produtos possuem potencial no mercado mundial 

de produtos derivados da agrobiodiversidade. No entanto, para garantir a produção em escala 

na região amazônica, necessitaria para inclusão desses produtos no mercado globalizado, 

bancos de germoplasma com espécies caracterizadas que permitissem o desenvolvimento de 

cultivares resistentes a pragas e doenças, que surgem em áreas de cultivo intensivo. Tais 

bancos de germoplasma, integrados aos sistemas de produção tradicionais e os centros de 

melhoramento, serviriam igualmente ao propósito de conservação das espécies (Silva Filho, 

2009). 
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2. OBJETIVOS 

 

 

2.1 Geral  

 

 

Caracterizar e avaliar populações de Capsicum spp. não pungentes, que são cultivadas 

pelos agricultores tradicionais da Amazônia com base em descritores morfoagronômicos. 

 

 

2.1.1 Específicos 

 

 

 Identificar botanicamente 30 acessos de Capsicum spp. não pungentes da coleção 

de germoplasma da Coordenação de Pesquisas em Ciências Agronômicas – CPCA, 

do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - INPA, em Manaus utilizando 

duas chaves morfológicas de identificação e análise multivariada; 

 Avaliar a variabilidade genética entre os acessos utilizando técnicas de análise 

multivariada; 

 Propor cruzamentos com maior potencial heterótico que possam ser utilizados no 

melhoramento de populações de Capsicum;  

 Selecionar por meio de caracteres morfoagronômicos, genótipos de Capsicum para 

utilizar como potencias genitores para formação de híbridos e seleção de genótipos 

superiores em populações avançadas. 
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3. REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

3.1 Caracterização das espécies de Capsicum 

 

 

As plantas do gênero Capsicum são arbustos de 50 a 190 cm de altura, folhas simples 

alternas que variam amplamente na forma e tamanho dentro do mesmo indivíduo com lâminas 

de 1,4 a 11,2 cm de comprimento e de 0,6 a 5,7 cm de largura, desde completamente glabras a 

pubescentes; podem ser lanceoladas, oblongas, oblongo-lanceoladas; a base pode ser igual, 

aguda ou decorrente, com ápice agudo acuminado. Os pecíolos e ramos jovens pubescentes 

variam de 0,4 a 4,0 cm de comprimento. As flores são hermafroditas, possuem cálice e corola 

com 5 (em alguns casos 6-8) sépalas e pétalas, respectivamente, ovário ínfero, com pedicelos  

pêndulos, intermediários ou eretos. Apresenta ou não constrição anelar na união do cálice com 

o pedúnculo; frutos persistentes desde 1,5 até 12 cm de comprimento, com varias formas e 

cores (Bianchetti, 1996; Silva, 2009). 

Baseado na morfologia e ecologia das espécies brasileiras, Bianchetti (1996) 

encontrou diferenças em relação às espécies andinas. A maioria dessas espécies vive em 

ambientes abertos e secos, apresentam frutos eretos, ovalados, vermelhos e suas sementes são 

claras; as brasileiras vegetam em ambientes fechados e úmidos da Mata Atlântica e têm os 

frutos pendentes, globosos, verde-amarelados e sementes escuras. 

As espécies mais cultivadas sempre têm uma ou mais características divergentes das 

silvestres. O caso mais evidente pode ser constatado na variedade mais cultivada no Brasil: o 

pimentão (C. annuum var annuum), em que o cálice e o pedúnculo surgem sempre como 

partes integrantes do fruto (Bianchetti e Carvalho, 2005). 

Em várias pimentas cultivadas na Amazônia (chapéu-de-frade, dedo-de-moça e a 

doce), todas identificadas como C. baccatum var. pendulum Wild, suas flores são 

caracterizadas pela coloração branca com cores esverdeadas na base das pétalas e os frutos 

geralmente variando em comprimento de 4,0 cm a 8,0 cm, considerados médio e grande, 

respectivamente (Silva, 2009). 

As espécies C. annuum, C. chinense e C. frutescens, são reconhecidas como 

descendentes de um mesmo ancestral (Zewdie e Bosland, 2001). Estas são cultivadas em toda 

a região amazônica. A C. frutescens (pimenta malagueta) tem a flor quase sempre verde-clara, 
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podendo atingir a coloração branco-esverdeada; a corola, sem manchas e, os lóbulos se 

posicionam para trás, após a antese. 

A espécie C. chinense é a que apresenta maior diversidade na bacia Amazônica. Ela é 

reconhecida como a mais brasileira das pimentas domesticadas (Casali e Couto, 1984). Esta 

espécie apresenta de duas a cinco flores por nó e o pedicelo geralmente na forma pendente 

(Smith e Heiser, 1957). A corola varia da cor branca a branco-esverdeada. As pétalas não 

possuem pontos ou marcas. Entre as etnovariedades que mais ocorrem na Amazônia constam: 

a pimenta de cheiro, doce, murupi, olho-de-peixe, malagueta e murici. 

 

 

3.2 Distribuição geográfica 

 

 

Na época da conquista as pimentas estavam presentes desde o sul dos Estados Unidos 

até o nordeste do Chile e norte da Argentina (Long-Solís, 1998; Reifschneider, 2000). Hoje 

estão amplamente distribuídas em todas as regiões tropicais e sub-tropicais do planeta, e em 

algumas regiões temperadas mais amenas (Heiser, 1995). Todas as cinco espécies 

domesticadas podem ser encontradas no Brasil (OECD, 2006), exceto Capsicum pubescens. 

Capsicum annuum é encontrada em qualquer região brasileira; C. baccatum é 

preferencialmente encontrada na região sul; e C. chinense e C. frutescens são principalmente 

encontradas na região norte (Bianchetti e Carvalho, 2005). O norte da Amazônia é 

considerado o centro de origem das C. chinense (Velez, 1991; Toquica et al., 2003) e a 

Amazônia Ocidental é talvez o centro de C. frutescens (OECD, 2006)  

Capsicum chinense é considerada a espécie cultivada de maior importância ao leste 

dos Andes, no entanto é menos difundida mundialmente do que C. annuum. Pode ser 

encontrada desde a América Central até o sul do Brasil, com maior diversidade na Bacia 

Amazônica, e é considerada a mais brasileira das pimentas domesticadas (Reifschneider, 

2000; Carvalho et al., 2006). 

Capsicum frutescens é cultivada no sudeste dos Estados Unidos, nas Índias Ocidentais, 

na América do Sul, especialmente no Brasil, onde pode ser encontrada com grande 

frequência, principalmente na região norte, mas também nas regiões sudeste, nordeste e 

centro-oeste (Reifschneider, 2000; Carvalho et al., 2006). 

Capsicum chinense apresenta ampla adaptação a ambientes de clima quente e úmido 

porque são as melhores condições para a resistência às principais doenças tropicais (Carvalho 

et al., 2006). C. frutescens apresenta adaptação similar e também pode ser encontrada de 
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forma espontânea, vegetando em ambientes modificados pelo homem, pois é predado e 

disseminado por aves. Além do mais, é comum encontrarmos indivíduos nos quintais, devido 

às preferências pessoais (Bianchetti e Carvalho, 2005). 

 

 

3.3 Domesticação das espécies de Capsicum 

 

 

Como aconteceu com outros gêneros, no gênero Capsicum as espécies podem ser 

enquadradas em três diferentes níveis de domesticação: 1) as plantas domesticadas, na 

concepção de Clement (2001) são aquelas nas quais o homem seleciona determinadas 

características de tal modo que não são capazes de sobreviver em condições naturais. 

Portanto, absolutamente dependente do homem para sobreviver; 2) semi-domesticadas são 

aquelas cultivadas, mas ainda não completamente domesticadas, porque a seleção artificial 

não foi suficiente para a eliminação do mecanismo de dispersão natural, podendo apresentar 

diferenças morfológicas significativas em relação às populações silvestres das quais se 

originaram e, menor grau de dependência do homem; e 3) plantas silvestres são aquelas que 

podem ser exploradas pelo homem no seu ambiente natural, isto é, não são cultivadas e nem 

ocorrem em ambientes alterados pelo homem. Isto que dizer que nessas espécies não há 

relação de dependência com o homem. 

No gênero Capsicum existem de 20 a 25 espécies de pimentas das quais cinco são 

consideradas domesticadas: Capsicum anuum; C. baccatum; C. chinense; C. frutescens e C. 

pubescens, entre estas, apenas C. pubescens não é cultivada no Brasil (Carvalho e Bianchetti, 

2004). Em todo o continente americano estão distribuídas populações silvestres de Capsicum, 

todavia, há pouco conhecimento sobre as espécies brasileiras (Lopes et al., 2002). 

Com exceção de C. pubescens, espécies domesticadas de Capsicum encontram-se 

distribuídas por todo o Brasil. A espécie C. bacatum var. pendulum é encontrada nas regiões 

sul e sudeste do Brasil. As espécies C. chinense e C. frutescens são mais encontradas na 

região norte, mas são bem representadas nas regiões centro-oeste e nordeste do País. Com 

exceção da região norte, a espécie C. annuum var annuum pode ser encontrada em qualquer 

região brasileira (Bianchetti e Carvalho, 2005). 

As espécies semidomesticadas apresentam certa especificidade regional. A C. annuum 

var glabriusculum é encontrada apenas na região norte. A espécie C. baccatum var. baccatum 

é preferencialmente encontrada na região sul, mas é bem representada na região sudeste. A 
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espécie C. baccatum var. praetermissum preferencialmente encontrada na região centro-oeste, 

mas está presente na região sudeste (Bianchetti e Carvalho, 2005). 

As espécies silvestres são mais encontradas em áreas com altitudes acima de 400 m, 

sem relevo acidentado. Apenas as espécies C. flexuosum e C. parvifolium ocorrem com 

freqüência em altitudes mais baixas (Bianchetti, 1996). 

 

 

3.4 Variabilidade genética em plantas 

 

 

Variação genética são as diferenças entre indivíduos devido às diferenças em sua 

composição genética ou ao meio em que se desenvolvem, de natureza herdável, que se 

perpetua com a reprodução sexuada nas gerações subseqüentes (Borém e Miranda, 2005).  

Na concepção de Silva Filho (1994), a variação como um processo evolutivo indica 

que o desenvolvimento dos indivíduos pode ser modificado por flutuações ambientais e que o 

patrimônio hereditário pode ser modificado por recombinações gênicas ou mutações. A 

variação enquanto estado (variabilidade) é a diversidade observável de indivíduos ou grupos 

de indivíduos.  

A fonte primária de toda a variabilidade genética é a mutação. Este termo tem 

significado bastante abrangente, pois é aplicado tanto aos vários tipos de alterações que 

ocorrem no material genético quanto aos processos que lhes dão origem. A mutação é um 

processo aleatório que dá origem a novas versões de genes, os alelos. É um fenômeno 

considerado não-adaptativo, ou seja, não ocorre com a “finalidade” de tornar um indivíduo 

adaptado. Como as condições ambientais podem variar de forma não previsível, organismos 

portadores destas mutações podem vir a ter maior ou menor chance de sobreviver e produzir 

descendentes (seleção natural). É a variação genética que fornece o material básico para a 

seleção natural e, portanto, para a evolução das espécies (Ferreira, 2008). 

As pesquisas sobre variabilidade genética têm sido utilizadas pelos melhoristas de 

plantas, nas últimas décadas, principalmente para investigar as relações entre divergência 

genética, grau de parentesco, diversidade de origem geográfica, capacidade de combinação e 

heterose (Behl et al., 1986).  

Espécies autógamas são aquelas que têm uma alta taxa natural de autofertilização 

(acima de 95%) (Bespalhok et al., 2009). Como exemplo de espécies autógamas de 

importância econômica, pode-se citar: alface, amendoim, arroz, aveia, batata, berinjela, 

cevada, trigo, feijão, mucuna, nectarina, pêssego, soja, tomate, trigo, entre outras (Borém e 
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Miranda, 2005; Bespalhok et al, 2009). As espécies autógamas podem ser melhoradas através 

da introdução, seleção e hibridação (Bespalhok et al, 2009). 

A introdução e seleção não criam variabilidade, mas atuam na variação existente. A 

variabilidade genética de uma população de plantas autógamas pode ser ocasionada por 

mistura de sementes de outras populações, por mutações genéticas, transformação via técnica 

do DNA recombinante ou cruzamentos naturais com plantas de diferentes genótipos (Borém e 

Miranda, 2005). 

Silva Filho (1994) considera que na possibilidade de que todos estes fatores consigam 

atuar ao longo do tempo, é provável que dentro das populações mais velhas a variação seja 

maior que dentro das mais novas. O mesmo autor citando vários autores (Allard et al., 1968; 

Hamrick e Allard, 1972; Imam e Allard, 1972; Marshall e Alllard, 1972) concluiu que 

populações com altas taxas de autofecundação podem ser tão variáveis geneticamente, como 

as populações de plantas alógamas.  

Fernandes et al. (1997) e Cochran (1999), usaram sementes escolhidas para analisar 

variabilidade entre altura de plântulas e plantas adultas de pimentão (Capsicum annum) em 

condições de campo. O primeiro autor cultivou sementes previamente classificadas como 

pequenas, medias ou grandes e observou que as plântulas originadas das sementes grandes 

eram mais altas e com taxa de crescimento superior às demais, provavelmente por disporem 

de maior quantidade de tecido de reserva. Constatou ainda que, as plântulas provenientes de 

sementes pequenas apresentavam-se com desenvolvimento inferior às com sementes médias e 

grandes no momento do transplante definitivo para o campo. Os outros autores usaram 

sementes de pimentão de um mesmo lote. Depois de germinadas classificaram as plântulas 

como vigorosas e fracas e levaram para o campo. Eles observaram que as plântulas 

provenientes de sementes classificadas como vigorosas apresentaram altura superior às fracas 

no momento do transplante e mais altas na ocasião da colheita. Concluíram, portanto que 

existe variação de vigor em sementes de mesmo lote. 

Em relação ao fator mutações genéticas, Carvalho et al. (1984) realizaram, dada a 

importância da mutação Caturra (Coffea arabica) e seu valor nos trabalhos de melhoramento, 

uma análise genética para esclarecer o tipo de herança da sua principal característica, que é o 

porte reduzido. O Caturra caracteriza-se pela redução do comprimento médio dos internódios 

dos ramos ortotrópicos e plagiotrópicos, o que diminui a altura das plantas, conferindo-lhes 

um aspecto compacto. Devido a suas características, a densidade de plantio poderá ser 

aumentada, refletindo favoravelmente na produção por área, e facilitando tanto a colheita 

como os tratos culturais e fitossanitários. A análise genética, realizada a partir dos tipos 
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paternais Caturra e Normal, que abrangeu a classificação de plantas e cruzamentos-testes e 

seus descendentes, indicou que o porte reduzido do Caturra é controlado por um fator 

genético simples, ao qual foi proposto o símbolo Ct. A dominância é completa, sendo 

indistinguíveis os cafeeiros de genótipos CtCt e Ctct. Dado o interesse que apresentam as 

plantas de porte reduzido, o fator Caturra vem sendo transferido a outros cultivares de C. 

arabica de maior interesse econômico.  

As investigações referentes à Coffea arabica indicam que a variabilidade genética nas 

populações existentes no Brasil é reduzida (Krug, 1945; Carvalho, 1959 citados por Carvalho 

et al., 1984). Dessa forma, o emprego de mutagênicos seria desejável como uma tentativa de 

obter mutações que, além de enriquecerem o banco de germoplasma, pudessem também 

contribuir para acréscimos na produção. 

 

 

3.5 Aspectos ecológicos e agronômicos das pimenteiras 

 

 

As pimentas estão adaptadas às condições edafo-climáticas da Amazônia. Dentro da 

distribuição geográfica das pimentas e as zonas climáticas em que ocorrem, conclui-se que as 

pimentas crescem bem nas zonas climáticas “Af” e “Am”, com preferência por zonas com 

pouca ou nenhuma estiagem. Em outras áreas, as pimentas requerem irrigação quando 

cultivadas em áreas abertas de terra firme (Silva Filho, 2009). 

As pimentas crescem na maioria dos solos da Amazônia, desde os Latossolos e 

Argissolos ácidos e de baixa fertilidade da Terra Firme com texturas desde a argilosa à 

arenosa, até os Gleis Húmicos, neutros e de alta fertilidade da Várzea com texturas desde 

limo-arenosa a limo-argilosa (Silva Filho, 2009), porém não crescem bem em solos 

encharcados. 

As pimenteiras podem ser propagadas vegetativamente, mas a forma fitotécnica mais 

econômica de propagá-las é por meio de sementes. Na preparação das mudas, as sementes 

podem germinar em qualquer tipo de recipiente preenchido com um bom substrato. Em 

trabalhos conduzidos por pesquisadores do INPA, são utilizados como recipientes copos 

plásticos, com capacidade para 300 g de substrato, constituído por solo, previamente 

esterilizado, e matéria orgânica, na proporção de 1:1, utilizando-se três sementes em cada 

recipiente. Após a germinação faz-se o desbaste das plantas excedentes de modo que 

permaneça em cada copo a planta com melhor desenvolvimento vegetativo. Dependendo do 



21 

 

 

material genético utilizado, entre 35 e 48 dias após a semeadura, o plantio definitivo já pode 

ser efetuado. 

O preparo da área de plantio deve ter uma aração e gradagem, quando possível. As 

covas são abertas com 0,30 m de largura e 0,20 m de profundidade, e as plantas distribuídas 

no campo em um espaçamento de 1,0 m entre as plantas e 1,0 m entre as fileiras (Silva Filho, 

2009). 

Como adubação fundamental, um dia antes do plantio definitivo, aplica-se na cova 2,0 

kg de composto orgânico, 50 g de superfosfato triplo, 30 g de cloreto de potássio e 5 g de 

uréia. As adubações complementares, em cobertura, com N, tendo como fonte o sulfato de 

amônio, deve ser aplicada aos dez, 20, 35 e 60 dias, na quantia de 5 g por planta. Aos 70 dias 

após o plantio definitivo, recomenda-se aplicar 5 g de FTE (Silva Filho, 2009). 

Observações fenológicas feitas em populações de C. frutescens e C. chinense 

cultivadas em Manaus revelam que o período para florescimento oscila de 70 a 93 dias. A 

maturação dos frutos acontece em torno de 85 dias para as populações mais precoces e aos 

107 dias para as mais tardias (Silva Filho, 2009).  

Os frutos maiores e mais pesados foram encontrados nas espécies C. baccatum e C. 

chinense, com 17,7 g e 14,2 g, respectivamente. O maior número de frutos por planta (1226) 

foi detectado em etnovariedades de C. frutescens, indicando que quanto menor é o tamanho 

do fruto, maior será a quantidade de frutos produzida por uma pimenteira (Silva Filho, 2009). 

As coleções de pimentas mantidas em bancos de germoplasma são as responsáveis por 

grande parte do mercado de hortaliças frescas do Brasil, bem como condimentos, temperos e 

conservas em escala mundial. Além da importância econômica, multiplicidade de uso, esses 

bancos visam disponibilizar alternativas para programas de melhoramento com benefícios 

potenciais para a sociedade e, principalmente, para os produtores (Bianchetti e Carvalho, 

2005). 

Atualmente, os principais bancos de germoplasma que conservam recursos genéticos 

de Capsicum são mantidos por algumas instituições brasileiras: Embrapa Hortaliças (Brasília, 

DF), Embrapa Clima Temperado (Pelotas, RS), Embrapa Amazônia Oriental (Belém, PA), 

Universidade Federal de Viçosa (Viçosa, MG), Instituto Agronômico de Campinas 

(Campinas, SP), Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Manaus, AM). Geralmente, 

contemplam apenas informações de espécies domesticadas; as informações de espécies 

semidomesticadas e silvestres são escassas ou inexistentes (Bianchetti e Carvalho, 2005). 
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3.6 Uso potencial das pimentas 

 

 

 O mercado internacional de pimentas do gênero Capsicum abrange a comercialização 

de frutos para consumo in natura e conservas caseiras até a exportação de páprica, pó de 

pimentão ou pimenta doce madura vermelha. Os frutos de pimentas picantes podem ser 

desidratados e comercializados inteiros, em flocos (calabresa) e em pó (páprica picante) ou, 

ainda, em conservas e em molhos líquidos (Moreira et al., 2006). 

 A FAO relatou para o ano de 2003, que a produção mundial é liderada pela China, 

com 8,2 milhões de toneladas anuais com área cultivada de 443.400 hectares, seguida do 

México com dois milhões de toneladas em uma área de 150.287 hectares (Adams, 2006 apud 

Luz, 2007). Os tailandeses e os coreanos-do-sul comem de 5 a 8 gramas de pimenta por dia. 

Por isso, são reconhecidos como os maiores consumidores de pimenta do mundo 

(Reifschneider et al., 1998). 

No Brasil, a área anual cultivada de pimentas doces e picantes é de cerca de 2.000 

hectares e os principais estados produtores são Minas Gerais, Goiás, São Paulo, Ceará e Rio 

Grande do Sul. A produtividade média depende do tipo de pimenta cultivada, variando de 10 

a 30 toneladas ha
-1

. Incluindo-se os pimentões, no Brasil são cultivados anualmente cerca de 

13 mil hectares, gerando uma produção estimada em 280 mil toneladas. A crescente demanda 

do mercado, estimado em 80 milhões de reais ao ano, tem impulsionado o aumento da área 

cultivada e o estabelecimento de agroindústrias, tornando o agronegócio de pimentas (doces e 

picantes) um dos mais importantes do país (Reifschneider et al.,1998). 

A pimenta é uma das hortaliças mais importantes para a alimentação humana. Os 

frutos são apreciados pela forma, tamanho, sabor, aroma, cor e pungência (Reifschneider, 

2000). Grande parte da população mundial consome a pimenta diariamente de diversas 

formas: seca, fresca, em pó, in natura, em molhos líquidos ou outras formas industrializadas. 

Alguns produtos estão ganhando cada vez mais valor econômico: a pimenta processada e 

convertida ou usada em molhos, conservas, embutidos, geléias, bombons, biscoitos, patês e 

maionese (Reifschneider, 2000; Bianchetti e Carvalho, 2005; Carvalho et al., 2006) (Figura 

1). Os frutos de Capsicum são fontes de vitaminas e antioxidantes: carotenóides, vitamina E e 

ácido ascórbico (Heiser, 1995).  



23 

 

 

Figura 1. Pimentas de várias espécies são usadas em molhos líquidos.  

                                                                                                   Fonte: Danilo F. da Silva Filho 

 

 Além da indústria alimentícia, a pimenta possui importância na farmacêutica e 

cosmética, devido à presença de um alcalóide denominado capsaicina, presente na placenta 

dos frutos, responsável pela pungência, princípio ativo capaz de aliviar dores musculares, 

reumáticas, queimaduras, inflamações, além de serem usadas no tratamento de úlceras, 

diabetes e alergias (Bianchetti e Carvalho, 2005; Carvalho et al., 2006). A capsaicina é 

amplamente utilizada na medicina natural, em cremes analgésicos e em xaropes indicados 

contra a tosse, com a finalidade de aliviar os problemas que afetam a saúde humana 

(Reifschneider, 2000; Barbieri e Neitzke, 2008). O pó de pimenta vermelha é usado em 

emplastro, curativo que alivia dores musculares. 

 A pimenta também possui a função de preservar os alimentos da contaminação por 

bactérias e fungos patogênicos (Reifschneider, 2000). São amplamente empregadas como 

flavorizantes ou como corante natural nos produtos industrializados na forma de extratos 

concentrados e de pó (Reifschneider, 2000; Bianchetti e Carvalho, 2005). 
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Algumas espécies podem ser usadas como ornamentais, por serem de pequeno porte, 

possuindo folhagem variegada, coloração dos frutos variada, que varia ao longo dos diferentes 

estádios de maturação (Figura 2). Normalmente, são cultivadas e comercializadas em vasos 

(Carvalho et al., 2006). 

 

 

 Figura 2. Planta de Capsicum chinense em plena frutificação demonstrando característica ornamental. 

                                                                                                                    Fonte: Danilo F. da Silva Filho  

 

 Frutos maduros ou imaturos das pimenteiras ornamentais são utilizados na culinária 

como condimentos e temperos, além de matéria prima para a indústria farmacêutica e 

cosmética. A planta em vaso é utilizada para fins ornamentais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 

 

 

 

 

4. Bibliografia citada 
 

 

Barbieri, R. L.; Neitzke, R. S. 2008. Pimentas do gênero Capsicum. Cor, fogo e sabor. In: 

Barbieri, R. L.; Stumpf, E. R. T. (Eds.). Origem e evolução de plantas cultivadas. Brasília, 

DF: Embrapa, p. 728-745. 

Behl, R.K.; Sing, V.P.; Paroda, R.S. 1986. Genetic divergence in relation to heterosis and 

specific combining in triticale. Indian Journal Genetics and Plant Breeding, New Delhi, 45 

(2): 368-375.  

Bespalhok Filho, J.C.; Guerra, E.P.; Oliveira, R.A. 2009. Melhoramento de plantas autógamas 

por seleção (www.bespa.agrarias.ufpr.br/paginas/livro/capitulo%206.pdf) Acesso:22/10/2009. 

Bianchetti, L.B. 1996 Aspectos morfológicos, ecológicos e biogeográficos de dez táxons de 

Capsicum (Solanaceae) ocorrentes no Brasil. Dissertação (Mestrado em Botânica), 

Universidade de Brasília: Departamento de Botânica do Instituto de Ciências Biológicas: 

Brasília. 174pp. 

Bianchetti, L.B.; Carvalho, S.I.C. 2005. Subsídios à coleta de germoplasma de espécies de 

pimentas e pimentões do gênero Capsicum (Solanaceae). In. Walter, B.M.T.; Cavalcanti, T.B. 

(Eds). Fundamentos para a coleta de germoplasma vegetal. Embrapa Recursos Genéticos e 

Biotecnologia. Brasília, DF, p. 355-385. 

Borém, A.; Miranda, G.V. 2005. Melhoramento de Plantas, Ed. UFV, 4ª ed. Viçosa, 525 p. 

Carvalho, A.; Medina Filho, H.P.; Fazuoli, L.C.; Costa, W.M. da 1984. Genética de Coffea. 

XXVI. Hereditariedade do Porte Reduzido do Cultivar Caturra. Bragantia, Campinas, 43 (2): 

443-448 

Carvalho, S.I. de; Bianchetti, L.B. 2004. Sistema de Produção. EMBRAPA-Hortaliças. versão 

eletrônica. nº 4. Disponível em: <www.cnph.embrapa.br/sistprod/pimenta/botanica.htm>. 

Acesso em 20/07/2009 

 



26 

 

 

Carvalho, S.I.C.; Bianchetti, L.B.; Ribeiro, C.S.C.; Lopes, C.A. 2006. Pimentas do gênero 

Capsicum no Brasil. Brasília, DF: Embrapa Hortaliças, 27p.  

Casali, V.W.; Couto, F.A.A. 1984 Origem e botânica de Capsicum. Informe Agropecuário, 10 

(11): 8-10. 

Chies, T.T.S.; Longhi-Wagner, H.M. 2003 Polimorfismo morfológico. In: L.B. e Bered, F. 

(Eds). Genética e Evolução Vegetal. Porto Alegre, Editora da UFRGS. p. 291-309. 

Clement, C.R. 2001. Melhoramento de espécies nativas. In: Nass, L.L.; Vallois, A.C..; Melo, 

I.S.; Valadares-Inglis, M.C. (Eds) Recursos genéticos e melhoramento: plantas. 

Rondonópolis: Fundação MT. p.424-441.  

Cochran, H.L. 1999 Effects of seed size on uniformity of pimento (Capsicum annuum) 

tranplants at harvast time. Journal of American Society Horticulture Science, 29, (2): 213-

218. 

Fernandes, H.S.; Nedel, J.L.; Silmar, T. 1997. Variação intracultivar de vigor em pimentão 

(Capsicum annuum). Revista Brasileira de Agrociência, 3 (2): 95-98. 

Ferreira, R.J. 2008 Descomplicando a variabilidade genética – uma proposta de atividade 

interativa para o ensino de genética, Departamento de Ensino e Pesquisa – DEPEN, 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná – UTFPR . Disponível em <www.sbg.org.br>. 

Acesso em 22/10/2009. 

Heiser Jr, C. B. 1995. Peppers. Capsicum (Solanaceae). In: Smartt, J.; Simmonds, N. W. 

(Eds). Evolution of crop plants, 2nd Ed. London, UK: Longman Scientific & Technical, p. 

449-451. 

Long-Solís, J. 1998. Capsicum y cultura: La historia del chilli, 2
ª
 Ed. Ciudad de México, 

México: Fondo de Cultura Económica, 203p. 

Lopes, F.F.R.; Kratka, P.C.; Bianchetti, L.; Ferreira, M.E.; Amaral, Z.P.; Buso, G.S.C. 2002. 

Análise genética de novas espécies de Capsicum cultivadas e sua relação com espécies 

cultivadas do gênero, através de marcadores moleculares (Genetic analysis though molecular 

markers of Capasicum new species and their ralationship with cultivated of the genus). 

Encontro do talento estudantil da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia. Brasília. 

http://www.sbg.org.br/


27 

 

 

Resumo dos Trabalhos. 135pp. 

Luz, F.J.F. 2007. Caracterizações morfológica e molecular de acessos de pimenta (Capsicum 

chinense jaqc.) – Jaboticabal, Tese (doutorado) - Universidade Estadual Paulista, Faculdade 

de Ciências Agrárias e Veterinárias, Jaboticabal – SP. 70 pp. 

Madail, J.C.M.; Schneid, L.F.; Sima, L.F., 2005 Economia da produção de pimenta vermelha 

no município de Turuçu - RS, Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento, Embrapa Clima 

Temperado, 27pp. 

Martin, F.D.; Santiago, J.; Cook, A.A. 1979. The peppers, Capsicum species. Agricultural 

Research, 16: 200-218. 

Moreira, G.R.; Caliman, F.R.B.; Silva, D.J.H.; Ribeiro, C.S.C. 2006. Espécies variedades de 

pimenta. Informe Agropecuário, 27 (235): 16-29. 

Noda, H.; Noda, S.N. 2004. Conservação e melhoramento in situ: Contribuindo para a 

preservação do conhecimento tradicional. Horticultura Brasileira, 22 (2):13-18. 

Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) 2006. Consensus 

document on the biology of the Capsicum annuum complex (chili peppers, hot peppers and 

sweet peppers). Series on Harmonisation of Regulatory Oversight in Biotechnology, n.36. 

Paris, France: OECD, Disponível em http://www.oecd.org/ehs/ Acesso em: 13 novembro 

2009. 

Reifschneider, F.J.B.; Ribeiro, C.S.C.; Lopes, C.A. 1998. Pepper production and breeding in 

Brazil, and a word on eggplants (invited paper). Capsicum & Eggplant Newsletter, 17: 13-18. 

Reifschneider, F.J.B. 2000. Capsicum: pimentas e pimentões no Brasil. Embrapa-Hortaliças, 

Brasília. 113 p. 

Rufino, J.L.S.; Penteado, D.C.S. 2006. Importância econômica, perspectivas e potencialidades 

do mercado para pimenta. Informe Agropecuário, 27, 235, 7-15,  

Silva, P. C. 2009. Análise da variabilidade genética em populações cultivadas de pimenta 

murupi (Capsicum chinense jacq., solanaceae) de diferentes regiões do estado do amazonas. 

Monografia. Universidade Federal do Amazonas – UFAM. Manaus, AM. 32pp. 



28 

 

 

Silva Filho, D.F. 1994 Variabilidade genética em 29 populações de Cubiu (Solanum topiro 

HUMBL. & BONPL. Solanaceae) avaliada na Zona da Mata de Pernambuco, Dissertação de 

Mestrado, UFRP, Recife, PE. 80pp. 

Silva Filho, D. F. 2009. Domesticação e melhoramento de hortaliças nativas amazônicas. In: 

Borém, A.; Lopes, M.T.G.; Clement, C.R. (Eds) Domesticação e melhoramento: espécies 

amazônicas. Viçosa, MG. p. 461- 486. 

Smith, P.G.; Heiser, C.B. 1957. Taxonomy of Capsicum chinense Jacq. and the geographic 

distribution of the cultivated Capsicum species. Bulletim of the Torrey Botanical Club, 84(6): 

413-420. 

Sudré, C.P.; Rodrigues, R.; Riva, E.M.; Karasawa, M.; Amaral Júnior, A.T. 2005. 

Divergência genética entre acessos de pimenta e pimentão utilizando técnicas multivariadas. 

Horticultura Brasileira, Brasília, 23 (1): 22-27.  

Toquica, S.P.; Rodríguez F.; Martínez E.; Duque M.C.; Tohme. J. 2003. Molecular 

characterization by AFLPs of Capsicum germplasm from the Amazon Department in 

Colombia, characterization by AFLPS of Capsicum. Genetic Resources and Crop Evolution 

50: 639-647. 

Velez, A.J. 1991. El ají (Capsicum chinense Jacq.). Patrimonio cultural y fitogenético de las 

culturas amazónicas. Colombia Amazónica 5: 161-185. 

Zewdie, Y.; Bosland, P.W. 2001. Capsaicinoid are not good chemotaxonomic indicators for 

Capsicum species. Biochemical Systematics and Ecology, 29: 161-169. 

 

 

 

 

 

 

 



29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 1 

Batista, M.R.A. 2011 Identificação botânica de germoplasma de Capsicum 

spp. não pungentes da Amazônia. Manuscrito formatado para Acta 

Amazonica. 
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IDENTIFICAÇÃO BOTÂNICA DE GERMOPLASMA DE Capsicum spp. 

NÃO PUNGENTES DA AMAZÔNIA 

 

 

Resumo – A identificação das espécies é um dos pré-requisitos para o sucesso do manejo da 

biodiversidade de forma racional, propiciando a continuidade das populações vegetais. Em 

estudos de variabilidade genética, a correta identificação botânica é a primeira etapa da 

caracterização e avaliação de qualquer população. Este trabalho teve o objetivo de caracterizar 

e avaliar 30 populações (POPs) cultivadas de Capsicum spp. não pungentes, da coleção de 

germoplasma da Coordenação de Pesquisas em Ciências Agronômicas (CPCA), do Instituto 

Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA) em Manaus, AM. O experimento foi conduzido 

em casa de vegetação, em delineamento inteiramente casualizado, com 30 tratamentos (as 

POPs) e cinco repetições. Cada unidade experimental foi representada por uma planta 

cultivada em vasos com capacidade para 7,5 kg de substrato. As plantas foram identificadas 

por meio de duas chaves morfológicas de identificação e análise multivariada, com base em 

sete descritores morfológicos qualitativos: o número de flores por axila, posição da flor, cor 

da corola, cor das anteras, cor do fruto maduro, forma do fruto e constrição anelar do cálice. 

Entre as 30 POPs 28 foram identificadas como C. chinense Jacq. e uma, como C. frutescens 

L.; uma POP deixou dúvidas em relação a sua correta identificação taxonômica. Os 

agrupamentos, baseados em variáveis multicategóricas binárias e o método hierárquico do 

Vizinho Mais Próximo, são compatíveis com a identificação através das chaves taxonômicas e 

eficientes para identificar, botanicamente, as espécies de pimentas não pungentes da 

Amazônia. 

 

Palavras-chave: Solanaceae, recursos genéticos, identificação taxonômica. 
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BOTANICAL IDENTIFICATION OF GERMPLASM OF NON- PUNGENT 

CAPSICUM SPP. GROWN IN AMAZONIA 

 

 

ABSTRACT 

 

 

The species identification is a prerequisite for successful management of biodiversity in a 

rational manner, providing the continuity of plant populations. In studies of genetic 

variability, the correct botanical identification is the first step of characterization and 

evaluation of any population. This study aimed to characterize and evaluate 30 cultivated 

populations of Capsicum spp. not pungent, of the germplasm collection of the Coordenação 

de Pesquisas em Ciências Agronômicas – CPCA, from the Instituto Nacional de Pesquisas da 

Amazônia – INPA in Manaus, AM. The experiment was conducted in a greenhouse, in 

completely randomized design, with 30 treatments (populations) and five replications. Each 

experimental unit was represented by one plant grown in vases with a capacity of 7.5 kg of 

substrate. The plants were identified by means of two morphological identification keys and 

multivariate analysis, based on seven qualitative descriptors: the number of flowers per axil, 

position of the flower, corolla color, color of the anthers, mature fruit color, fruit shape and 

constriction of the annular calyx. Among the 30 populations, 28 were identified as C. 

chinense Jacq. and one as C. frutescens L.. A population left doubts about its correct 

identification. Groupings based on binary variables multicategoric and the hierarchical 

method Next Neighborhood are compatible with the identification by the taxonomic keys and 

efficient to identify, botanically, species of not pungent peppers of the Amazon. 

 

 

Key words: Solanaceae,  genetic resources, taxonomic identification. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

 

As espécies do gênero Capsicum são arbustos de 50 a 190 cm de altura (Bianchetti, 

1996). Comercialmente são conhecidas como pimentas e pimentões. As pimentas são todas as 

espécies e variedades do gênero Capsicum com frutos geralmente menores que os pimentões, 

com diferentes formatos e paladar variando de não pungentes a pungentes (Carvalho et al., 

2003). É uma planta preferencialmente autógama embora Diaz Rodrigues (1990) lhe atribua 

distintas formas de fecundação, podendo ser autógamas, autoalógamas ou parcialmente 

alógamas. 

As variedades do gênero Capsicum destacam-se, principalmente, pela multiplicidade 

de aproveitamento in natura ou nas formas de pó, como flavorizante ou corante. Seu uso 

associado à medicina tradicional humana é recomendado para o controle de enfermidades, 

graças aos alcalóides contidos em seus frutos (Monteiro, 2008). Barbosa et al. (2002), 

destacam ainda as pimentas desse gênero como fontes importantes de betacaroteno e 

vitaminas A e C. Algumas plantas são utilizadas como ornamentais, devido a sua arquitetura 

aproximadamente geométrica, porte baixo e as cores variadas de suas flores e frutos (Moreira, 

2006).  

No gênero Capsicum existem de 20 a 25 espécies de pimentas das quais cinco são 

consideradas domesticadas: Capsicum anuum; C. baccatum; C. chinense; C. frutescens e C. 

pubescens, entre estas, apenas C. pubescens não é cultivada no Brasil (Carvalho e Bianchetti, 

2004). Em todo o continente americano estão distribuídas populações silvestres de Capsicum, 

todavia, há pouco conhecimento sobre as espécies brasileiras (Lopes et al., 2002). Para 

Pickersgill (1997), essas cinco espécies formam três complexos de Capsicum: complexo C. 

annuum, complexo C. baccatum e complexo C. pubescens. O complexo C. annuum inclui as 

espécies C. annuum, C. chinense e C. frutescens e são reconhecidas como descendentes de um 

mesmo ancestral (Zewdie e Bosland, 2001). Estas são cultivadas em toda a região amazônica 

e as de maior distribuição nas Américas e no mundo inteiro (Reifschneider, 2000). O 

complexo C. baccatum reúne C. baccatum var. baccatum (forma silvestre) e C. baccatum var. 

pendulum (forma cultivada) e o complexo C. pubescens reúne algumas espécies silvestres e 

apenas uma cultivada, C. pubescens (Pickersgill, 1997). 

Das espécies cultivadas no Brasil, C. annuum foi domesticada nas terras altas do 

México. No entanto não está bem adaptada às planícies úmidas dos trópicos, onde 
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normalmente é substituída por C. frutescens e C. chinense (Pickersgill, 1997). Inclui as 

variedades mais comuns do gênero, como pimentões e pimentas doces e algumas ornamentais 

(Reifschneider, 2000). As C. bacatum mais cultivadas na Amazônia são: chapéu-de-frade, 

dedo-de-moça e a doce, todas identificadas como C. baccatum var. pendulum Wild (Silva, 

2009). A C. frutescens inclui as pimentas malaguetas, que são de alta pungência (Bianchetti e 

Carvalho, 2005). C. chinense é considerada a espécie cultivada de maior importância ao leste 

dos Andes, no entanto é menos difundida mundialmente do que C. annuum. Entre as 

etnovariedades de C. chinense que mais ocorrem na Amazônia, constam a murupi, de cheiro, 

olho-de-peixe e murici (Silva Filho, 2009). 

Em estudos de variabilidade genética a correta identificação botânica é uma etapa de 

grande relevância para a caracterização e avaliação de qualquer população. Características 

como número de flores por axila, posição da flor, cor da corola, cor das anteras, cor e forma 

do fruto e constrição anelar do cálice são importantes identificadores deste gênero. Tais 

características variam de espécie para espécie e, por meio destas, pode-se identificar as 

principais espécies domesticadas do gênero (Carvalho e Bianchetti, 2004).  

Este trabalho objetivou Identificar botanicamente 30 acessos de Capsicum spp. não 

pungentes da coleção de germoplasma da Coordenação de Pesquisas em Ciências 

Agronômicas (CPCA), do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA), em Manaus 

utilizando duas chaves morfológicas de identificação e análise multivariada. 
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2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

O experimento foi conduzido no período de dezembro de 2009 a julho de 2010, em 

viveiro com cobertura plástica transparente da Estação Experimental de Hortaliças (EEH) Dr. 

Alejo von der Pahlen, do INPA, localizada no km 14 da Rodovia AM 010, em Manaus, estado 

do Amazonas, nas coordenadas georreferenciadas de latitude 2 59'S, longitude 60 01'W e 

altitude de 60 metros acima do nível do mar. O clima local é caracterizado como “Afi” no 

esquema de Köppen, registrando 3.555,7 mm de chuva (com variação mensal de 106,7 mm 

em julho, mês mais seco, a 467,9 mm em novembro, mês mais chuvoso), com uma estação 

seca no período de julho a setembro, temperatura média anual de 26,5 ºC (com variação 

mensal de 19 ºC a 36,6 ºC, entre a menor mínima e a maior máxima), umidade relativa do ar 

de 80,9% (Antonio, 2009). 

As sementes dos acessos (Tabela 1) encontravam-se acondicionados em sacos de 

papel e preservados em ambiente com temperatura controlada de 20 
o
C, no laboratório de 

sementes da CPCA do INPA.  

A semeadura foi feita em bandejas de isopor com 72 células, preenchidas com partes 

iguais de solo arenoso e composto orgânico peneirado, e previamente autoclavado a 120 °C à 

pressão de 0,5 atmosferas durante 2 horas. Foram colocadas três sementes em cada célula, e 

após 20 dias procedeu-se um desbaste, mantendo nas bandejas, apenas a planta com melhor 

desenvolvimento vegetativo. 

No momento em que as mudas atingiram o vigor vegetativo recomendado para o 

plantio definitivo (15 cm de altura ou quatro folhas definitivas), foram transplantadas para 

vasos com capacidades para 7,5 kg de substrato, constituído de partes iguais de solos argiloso 

e arenoso e 3 kg de composto orgânico, elaborado na EEH. Amostras do substrato foram 

coletadas para análise de sua composição química, no Laboratório Temático de Solos e 

Plantas (LTSP) do INPA. Os resultados analíticos apresentaram as seguintes características: 

pH em H2O, 5,7; M. O., 53 g.kg
-1

; relação C/N, 12/1; K
+
, 124 mg.kg

-1
; Ca

++
, 2416 mg.kg

-1
; 

Mg
++

, 35,10 mg.kg
-1

; Al
+++

, 1,7 mg.kg
-1

; Fe, 6 mg.kg
-1

; Zn, 21,1 mg.kg
-1

 e Mn, 44 mg.kg
-1

. 

O transplante das mudas foi realizado em janeiro de 2010 em delineamento 

experimental inteiramente casualizado com 30 tratamentos (as POPs de pimenta) e cinco 

repetições. A unidade experimental consistiu de uma planta útil de cada POP, cultivadas em 

espaçamento 0,80 m entre si.  
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Quando observado sintomas de deficiências nutricionais nas plantas foram aplicadas, 

via foliar, doses de 60 ml/20 L de H2O do produto Ouro Verde líquido, formula 6 x 6 x 8 , até 

que os sintomas de carência nutricional desaparecessem. Limpezas e irrigações foram 

realizadas sempre que houve necessidade. Controles fitossanitários foram realizados com 

pulverizações em caráter preventivo, contra pragas e doenças durante a condução do 

experimento.  

As avaliações foram realizadas no viveiro e no laboratório. No viveiro, foram 

efetuadas as observações morfológicas das plantas. No Laboratório de Genética e 

Etnobiologia da CPCA, do INPA, foram feitas as avaliações das características qualitativas 

baseados em descritores recomendados pelo International Plant Genetic Resources Institute 

(IPGRI, 1995).  

Para identificação botânica das espécies foram analisados sete descritores qualitativos: 

número de flores por axila, posição da flor, cor da corola, cor das anteras, cor do fruto 

maduro, forma do fruto e constrição anelar do cálice. Os dados das flores foram tomados nas 

primeiras florações, com flores totalmente abertas. Os dados relativos aos frutos foram 

tomados com frutos maduros na primeira colheita.  

O critério de classificação botânica das espécies foi baseado em duas chaves 

morfológicas de identificação: 1) Chaves para identificação de campo de cinco espécies 

domesticadas de Capsicum (Thompson e Bowers, 1983); 2) Pimentas do Gênero Capsicum no 

Brasil (Carvalho et al., 2006). As características utilizadas para a identificação de pimentas 

cultivadas do gênero Capsicum encontram-se na Tabela 2. 

Como complemento da classificação botânica foi utilizado uma técnica multivariada 

baseada em variáveis multicategóricas binárias. Essa técnica se fundamenta na metodologia 

proposta por Cole-Rodgers et al. (1997) e tem a vantagem de poder ser aplicada aos casos em 

que os acessos avaliados não necessariamente apresentem uma única categoria para cada 

característica multicategórica (Cruz, 2008). 

Para a estimativa de similaridade considerou-se o índice em que o valor 0-0 não é 

computado como similaridade e varia de 0 a v, em que v é o número de variáveis estudadas. 

Fez-se uso das seguintes informações:  

aj: número de concordâncias do tipo 1-1 para a j-ésima variável; 

bj: número de discordâncias do tipo 1-0 para a j-ésima variável; 

cj: número de discordâncias do tipo 0-1 para a j-ésima variável; 

Assim o índice de dissimilaridade foi calculado por:  
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Em que: 

     = índice de dissimilaridade entre os genótipos; 

    = aj + bj + cj e corresponde ao número de categorias apresentadas pela j-ésima 

variável.  

Os sete descritores estudados e suas respectivas categorias são: número de flores por 

axila – uma, uma e duas, duas, três ou mais; posição da flor – pendente, intermediária, ereta, 

pendente e intermediária, intermediária e ereta, todas; cor da corola – branca, amarela clara, 

pigmentada, esverdeada; cor das anteras – azul clara, azul, violeta; cor do fruto maduro – 

amarelo laranja, vermelho, vermelho escuro, amarelo pálido; forma do fruto – campanulado, 

alongado, triangular, retangular, pitanga; constrição anelar do cálice – presente, ausente.  

A análise estatística consistiu na obtenção da matriz de dissimilaridades com variáveis 

multicategóricas binárias. Cada categoria foi representada pelos valores binários (1 e 0), em 

que 1 representa a ocorrência de determinado padrão e 0 a sua ausência. Para obtenção da 

matriz de dissimilaridade foi utilizada a moda de cada variável entre as cinco plantas de cada 

acesso. Com as medidas de dissimilaridade e com auxílio do programa Genes (Cruz, 2006), 

foi realizada a análise de agrupamento pelo Método Hierárquico do Vizinho Mais Próximo 

(VMP). 
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Tabela 1 - Número de registro do acesso, data da armazenagem e localidade geográficas das pimentas utilizadas 

no experimento. Manaus, AM, 2011. 

 

 

 

 

Número de Registro Data da Armazenagem Município de origem 

1 08/2008 Anamã 

2 12/2007 Apuí 

3 12/2008 Benjamin Constant 

4 12/2008 Canutama 

5 12/2007 Carauarí 

6 08/2008 Codajás 

7 12/2007 Eirunepé 

8 12/2007 Envira 

9 08/2008 Humaitá 

10 08/2008 Iranduba 

11 10/2009 Iquitos - Peru 

12 08/2008 Itapiranga 

13A 10/2009 Letícia - Colômbia 

13B 12/2008 Letícia -  Colômbia 

13C 10/2009 Letícia -  Colômbia 

14 10/2009 Manicoré 

15A 08/2008 Novo Airão 

15B 08/2008 Novo Airão 

16 12/2007 Novo Aripuanã 

17 08/2008 Novo Remanso 

18 08/2008 Pres. Figueiredo 

19 08/2008 Rio Preto da Eva 

20A 11/2009 São Gabriel da Cachoeira 

20B 08/2008 São Gabriel da Cachoeira 

21A 10/2009 Tabatinga 

21B 10/2009 Tabatinga 

21C 10/2009 Tabatinga 

21D 10/2009 Tabatinga 

22A 04/2009 Urucará 

22B 04/2009 Urucará 
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Tabela 2. Características utilizadas por duas chaves morfológicas de identificação de pimentas do gênero 

Capsicum. Adaptada de Monteiro (2008). 

Características  C. baccatum  C. annuum C. chinense C. frutescens 

Corola pigmentada; x - - - 

Corola sem pigmentação; - x x x 

Corola branca;  x x x x 

Corola esverdeada;  -  - x x 
Corola púrpura;  - x - - 

Uma flor por nó; Não informado x - x 

Duas ou mais flores/nó;  Não informado Raramente x x 

Anteras azuladas ou violetas; - x x x 

Anteras amarelas;  x - - - 

Pedicelos eretos na floração; Não informado x - x 

Pedicelos inclinados na 

floração; 
Não informado x x - 

Frutos de várias cores e 

formas; 
x x x - 

Frutos sempre vermelhos, 
raramente amarelados ou 

alaranjados, cônicos; 

 

- 

 

- 

 

- 

 

x 

Frutos com constrição anular 

entre o cálice e o pedicelo ; 
Não informado - x - 

Frutos sem constrição anular 

entre o cálice e o pedicelo; 
Não informado x - x 

Sementes cor de palha x x x x 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

Dos 30 acessos caracterizados, 28 foram identificadas como, C. chinense Jacq. (93%), 

uma como C. frutescens L. e uma, a POP 13A que não foi possível identificá-la com os 

recursos das chaves botânicas (Tabela 3). Esta POP apresentou corola esverdeada – 

característica de C. chinense ou C. frutescens, com uma e duas flores por axila - característica 

de C. chinense, C. frutescens e raramente C. annuum. No entanto a ausência de constrição 

anelar e a morfologia dos frutos retangulares e pendentes deixaram dúvidas quanto a sua 

classificação botânica. Nenhuma espécie de C. annuum, C. baccatum L. ou C. pubescens Ruiz 

& Pav., que também são cultivadas, foram identificadas. Nos descritores morfológicos 

avaliados não se observou flor branca isolada e flores pigmentada e todos os frutos das POPs 

exibiram sementes cor de palha.  

Em pesquisas realizadas com germoplasma da Amazônia Silva Filho et al. (2001) 

avaliaram 20 etnovariedades de pimenteiras, nas quais ocorreram 12 espécies de C. chinense 

Jacq. e Barbosa et al. (2002) identificaram, entre 163 acessos domesticados do estado de 

Roraima, 76,7% como sendo Capsicum chinense Jacq.. Por esse motivo a espécie C. chinense 

é consideradas a mais brasileira das espécies domesticadas com centro de diversidade na 

Amazônia (Carvalho et al., 2006).  
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Tabela 3 Identificação taxonômica de acessos da coleção de germoplasma de Capsicum spp. da Coordenação de 

Pesquisas em Ciências Agronômicas (CPCA), do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA). Manaus 

– AM, 2011. 

Espécies  Acessos 

 

C. chinense 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13B, 13C, 14, 

15A, 15B, 16, 17, 18, 19, 20B, 21A, 21B, 21C, 

21D, 22A e 22B  

 

C. frutescens 

 

 

20A 

Acesso não identificado 

 

13A 

 

 

O dendrograma (Figura 3) é formado pelas percentagens das distâncias entre os 

acessos (eixo das abscissas) e pelos 30 acessos de pimentas (eixo das ordenadas). No 

dendrograma os acessos se reuniram em cinco grupos: grupo I – acessos 13C, 21B, 21C e 

21D; grupo II – acessos 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13B, 14, 15A, 15B, 16, 17, 18, 19, 

20B, 21A; grupo III – acesso 20A; e grupo IV – acesso 3, 22A e 22B; grupo 5 – acesso 13A. 

O grupo I reuniu as espécies vermelhas com frutos de formato semelhante ao de uma pitanga. 

Neste grupo e nos grupos II e IV todas os acessos foram identificados como C. chinense. O 

grupo III foi representado apenas pelo acesso 20A, originária do município de São Gabriel da 

Cachoeira, fruto semelhante, fenotipicamente com aqueles do grupo malagueta, da espécie C. 

frutescens. O grupo V foi representado exclusivamente pelo acesso 13A, material genético 

que gerou dúvidas quanto a sua classificação botânica, precisando ser identificado com maior 

profundidade. 

Considerando que em estudos de variabilidade genética a correta identificação 

botânica é a primeira etapa da caracterização e avaliação de qualquer população, a 

identificação correta das espécies é um dos pré-requisitos para o sucesso do manejo da 

biodiversidade de forma racional, propiciando a continuidade das espécies. Dessa forma, a 

necessidade de uma identificação correta, torna-se altamente relevante, caso contrário, os 

dados gerados perdem seu valor científico (Martins-da-Silva, 2002). 
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Em geral, a técnica multivariada baseada em variáveis multicategóricas binárias 

utilizada como uma ferramenta adicional, aliada a quaisquer métodos de agrupamentos 

ajudam fortemente na identificação taxonômica por meio das chaves taxonômicas. Carvalho 

et al. (2003), admitiram que por serem as espécies do gênero Capsicum predominantemente 

autógamas, os taxonomistas usam para discriminar as diferentes espécies, aquelas 

características mais recorrentes de cada uma delas. Essas características constituem 

marcadores morfológicos (fenótipos de fácil identificação), normalmente determinados por 

um único alelo, com altos valores de herdabilidade (Ramalho et al., 2004 apud Monteiro, 

2008). 

Neste trabalho a técnica multivariada utilizada mostrou-se adequada. Os agrupamentos 

formados concordaram com a identificação taxonômica realizada através das chaves 

taxonômicas. 
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Capítulo 2 

Batista, M.R.A. 2011 Divergências genéticas entre acessos de Capsicum spp. 

não pungentes, cultivadas na Amazônia. Manuscrito formatado para Acta 

Amazonica. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 

 

 

 

 

DIVERGÊNCIAS GENÉTICAS ENTRE ACESSOS DE Capsicum spp. NÃO 

PUNGENTES CULTIVADAS NA AMAZÔNIA 

 

 

Resumo – Estudos de divergência genética geram informações úteis que possibilitam o 

monitoramento de bancos de germoplasmas. Por isso, são importantes para fins de 

conservação de recursos genéticos e para o conhecimento da variabilidade genética das 

populações. Este trabalho avaliou a variabilidade genética entre 30 acessos de Capsicum spp., 

utilizando técnicas de análise multivariada, com base em 24 descritores morfoagronômicos, 

sendo 13 quantitativos e 11 qualitativos multicategóricos binários. O experimento fo i 

conduzido em 2010, na Estação Experimental de Hortaliças do INPA, em Manaus. O 

experimento foi conduzido em delineamento inteiramente casualizado, com 30 tratamentos 

(os acessos de Capsicum) e cinco repetições. A unidade experimental consistiu de uma planta 

útil de cada acesso, cultivadas em vasos, com capacidade para 7,5 kg de substrato, 

constituídos de solos argiloso e arenoso e composto orgânico. As divergências genéticas 

foram estimadas com o uso de descritores quantitativos empregando distâncias generalizadas 

de Mahalanobis (D
2
) como medida de dissimilaridade e agrupamentos com aplicação do 

método hierárquico do Vizinho Mais Próximo. O agrupamento formado com descritores 

qualitativos multicategóricos, baseados na matriz de dissimilaridade obtida com os dados 

binários, reuniu os acessos conforme a espécie botânica e características fenotípicas entre os 

diferentes morfotipos. Os acessos são divergentes para todos os descritores avaliados. O 

grande número de acessos não agrupados, a variedade de cores, formatos, tamanhos dos frutos 

e arquitetura de plantas nos diferentes morfotipos de Capsicum demonstram ampla 

variabilidade fenotípica que permitem o potencial uso desses acessos em programas de 

melhoramento dessas pimentas para a Amazônia. 

 

 

Palavras-chave: Solanaceae, seleção de genótipos, conservação de germoplasma, 

melhoramento de pimentas. 
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GENETIC DIVERGENCES AMONG NON-PUNGENT Capsicum spp. CULTIVATED 

IN AMAZONIA 

 

 

Abstract – Studies of genetic divergence generate useful information that allow the 

monitoring of germplasm banks. So, are important for conservation of genetic resources and 

knowledge of the genetic variability of populations. This study evaluated the genetic 

variability among 30 accessions of Capsicum spp., using multivariate analysis, based on 24 

morphological descriptors, 13 quantitative and 11 qualitative multicategoric binaries. The 

experiment was conducted in 2010 at the Estação Experimental de Hortaliças INPA, in 

Manaus. The experiment was conducted in a complete randomized design with 30 treatments 

(the Capsicum) and five replications. The experimental unit consists of one plant of each 

access grown in vases with a capacity of 7.5 kg of substrate, consisting of clay and sandy soils 

and organic compost. Genetic divergences were estimated using quantitative descriptors using 

generalized Mahalanobis distances (D2) as a measure of dissimilarity and groupings with 

application of the hierarchical method Next Neighborhood. The grouping with multicategoric 

qualitative descriptors, based on the dissimilarity matrix obtained with the binary data, met 

the accessions as the botanical species and phenotypic characteristics between different types. 

The accesses are different for all descriptors evaluated. The large number of accessions not 

grouped, the variety of colors, shapes, fruit size and plant architecture in different 

morphotypes Capsicum demonstrate broad phenotypic variability that allow the potential use 

of these accessions in breeding programs for these peppers at Amazon. 

 

Keywords: Solanaceae, selection of genotypes, germplasm conservation, breeding of peppers 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

As pimentas fazem parte das hortaliças nativas da região tropical das Américas que 

foram domesticadas pelos povos indígenas, antes da chegada dos europeus. Quando os 

navegadores espanhóis e portugueses chegaram ao continente americano encontraram várias 

espécies de pimenta que tiveram aceitação imediata. Em 1492, elas já estavam sendo 

cultivadas na Índia (Martin et al., 1984). As variedades atualmente em uso pelos agricultores 

tradicionais amazônicos são populações resultantes do processo de domesticação, com ampla 

variabilidade genética suscetíveis, portanto, de passarem por processo de aprimoramento 

genético para fins de cultivo (Noda e Noda, 2004). 

O germoplasma de pimentas (espécies do gênero Capsicum) pode se constituir como 

uma importante base de sustentação do mercado de hortaliças na Amazônia como matéria-

prima da agroindústria de remédios, cosméticos, doces, condimentos e conservas (Silva Filho, 

2009), ou ainda, para o aproveitamento na medicina tradicional, como acontece na sociedade 

Asteca, no México (Martin et al. 1984). Tais produtos possuem potencial no mercado mundial 

de produtos derivados da agrobiodiversidade. No entanto, para garantir a produção em escala 

na região amazônica, necessitaria para inclusão desses produtos no mercado globalizado, 

bancos de germoplasma caracterizados que permitissem o desenvolvimento de cultivares 

resistentes às pragas e doenças, que surgem em áreas de cultivo intensivo. Tais bancos de 

germoplasma, integrados aos sistemas de produção tradicionais e os centros de melhoramento, 

serviriam igualmente ao propósito de conservação das espécies (Silva Filho, 2009). 

No Brasil, algumas espécies de pimentas silvestres e domesticadas não estão 

devidamente caracterizadas, representando um material genético, com grande potencial para 

emprego em programas de melhoramento (Bianchetti, 1996). 

A utilização da distância genética por meio de caracteres fenotípicos representa uma 

técnica auxiliar de grande importância nos programas de melhoramento genético de plantas, 

fornecendo informações úteis na caracterização, conservação e utilização dos recursos 

genéticos disponíveis (Bertan et al., 2006). Cruz e Carneiro (2003) relatam que estudos de 

divergência genética são importantes para o conhecimento da variabilidade genética das 

populações e possibilitam o monitoramento de bancos de germoplasmas, gerando informações 

úteis para preservação e uso dos acessos (Toquica et al., 2003). 
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A determinação da distância genética, com o uso da análise multivariada, em que 

diversos caracteres avaliados podem ser dimensionados simultaneamente nos genótipos é 

bastante vantajosa, para identificar fontes de variabilidade e a importância de cada caráter em 

relação à divergência genética (Moura et al., 1999). 

A divergência genética tem sido avaliada por meio de técnicas biométricas, baseadas 

na quantificação da heterose, ou por processos preditivos, nos quais, vários métodos podem 

ser aplicados (Cruz e Carneiro, 2003). Entre os métodos estatísticos mais utilizados para 

estimar a distância genética com base em caracteres morfoagronômicos, destaca-se a distância 

generalizada de Mahalanobis D
2
 e a distância Euclidiana (Cruz e Regazzi, 2001), sendo que a 

primeira oferece a vantagem em relação à segunda por levar em consideração a existência de 

correlações entre os caracteres analisados, porém, necessita de ensaios experimentais com 

repetições. De posse das estimativas de distância entre cada par de genótipos estudado, os 

dados são apresentados em uma matriz simétrica, e a partir desta, a visualização e 

interpretação das distâncias pode ser facilitada pela utilização de um método de agrupamento 

(Bertan et al, 2006). 

Alguns melhoristas preferem utilizar descritores puramente morfológicos, pois 

consideram que a caracterização morfológica dos organismos corresponde à base de todo e 

qualquer estudo, uma vez que a “primeira determinação de um ser começa pelo seu fenótipo, 

ou seja, pela sua aparência geral do ponto de vista morfológico” (Chies e Longhi-Wagner, 

2003). Essas características em geral apresentam mais de uma categoria o que dificulta o 

agrupamento. Por isso Cole-Rodgers et al., (1997) propuseram estimar a dissimilaridade entre 

acessos a partir de caracteres multicategóricos, convertendo-os em dados binários que tem a 

vantagem de poder ser aplicado aos casos em que os acessos avaliados não necessariamente 

apresentem uma única categoria para cada característica multicategórica (Cruz, 2008). 

O emprego de características morfoagronômicas em associação a técnicas 

multivariadas, tem sido amplamente utilizada na quantificação da distância genética, sendo 

encontrado exemplos em várias culturas como trigo (Máric et al., 2004; Roy et al., 2004; 

Bertan et al., 2006), pimenta (Toquica et al., 2003; Zewdie et al., 2004; Sudré et al., 2005; 

Sudré et al., 2006; Luz, 2007; Monteiro, 2008); feijão-vagem (Peixoto et al., 2002); aveia 

(Kurek et al., 2002), milho (Coimbra et al., 2010), entre outras. 

Esse trabalho teve como objetivos caracterizar e avaliar 30 acessos de Capsicum spp. 

não pungentes, cultivadas na Amazônia e analisar as divergências genéticas dos acessos, 

utilizando técnicas de análises multivariada. 
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2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

O experimento foi conduzido no período de dezembro de 2009 a julho de 2010, em 

viveiro com cobertura plástica transparente da Estação Experimental de Hortaliças (EEH) Dr. 

Alejo von der Pahlen, do INPA, localizada no km 14 da Rodovia AM 010, em Manaus, estado 

do Amazonas, nas coordenadas georreferenciadas de latitude 2 59'S, longitude 60 01'W e 

altitude de 60 metros acima do nível do mar. O clima local é caracterizado como “Afi” no 

esquema de Köppen, registrando 3.555,7 mm de chuva (com variação mensal de 106,7 mm 

em julho, mês mais seco, a 467,9 mm em novembro, mês mais chuvoso), com uma estação 

seca no período de julho a setembro, temperatura média anual de 26,5 ºC (com variação 

mensal de 19 ºC a 36,6 ºC, entre a menor mínima e a maior máxima) e umidade relativa do ar 

de 80,9% (Antonio, 2009). 

As sementes dos acessos (Tabela 1) encontravam-se acondicionados em sacos de 

papel e preservados em ambiente com temperatura controlada de 20 
o
C, no laboratório de 

sementes da CPCA do INPA.  

A semeadura foi feita em bandejas de isopor com 72 células, preenchidas com partes 

iguais de solo arenoso e composto orgânico peneirado, e previamente autoclavado a 120 °C à 

pressão de 0,5 atmosferas durante 2 horas. Foram colocadas três sementes em cada célula, e 

após 20 dias procedeu-se um desbaste, mantendo nas bandejas, apenas a planta com melhor 

desenvolvimento vegetativo 

No momento em que as mudas atingiram o vigor vegetativo recomendado para o 

plantio definitivo (15 cm de altura ou quatro folhas definitivas), foram transplantadas para 

vasos com capacidades para 7,5 kg de substrato, constituído de partes iguais de solos argiloso 

e arenoso e 3 kg de composto orgânico, elaborado na EEH. Amostras do substrato foram 

coletadas para análise de sua composição química, no Laboratório Temático de Solos e 

Plantas (LTSP) do INPA. Os resultados analíticos apresentaram as seguintes características 

pH em H2O, 5,7; M. O., 53 g.kg
-1

; relação C/N, 12/1; K
+
, 124 mg.kg

-1
; Ca

++
, 2416 mg.kg

-1
; 

Mg
++

, 35,10 mg.kg
-1

; Al
+++

, 1,7 mg.kg
-1

; Fe, 6 mg.kg
-1

; Zn, 21,1 mg.kg
-1

 e Mn, 44 mg.kg
-1

. 
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Tabela 1 Número de registro do acesso, data da armazenagem e localidade geográficas das pimentas utilizadas 

no experimento. Manaus, AM, 2011. 

Número de Registro Data da Armazenagem Município de orígem 

1 08/2008 Anamã     

2 12/2007 Apuí 

3 12/2008 Benjamin Constant 

4 12/2008 Canutama 

5 12/2007 Carauarí 

6 08/2008 Codajás 

7 12/2007 Eirunepé 

8 12/2007 Envira 

9 08/2008 Humaitá 

10 08/2008 Iranduba 

11 10/2009 Iquitos  

12 08/2008 Itapiranga 

13A 10/2009 Letícia  

13B 12/2008 Letícia  

13C 10/2009 Letícia  

14 10/2009 Manicoré 

15A 08/2008 Novo Airão 

15B 08/2008 Novo Airão 

16 12/2007 Novo Aripuanã 

17 08/2008 Novo Remanso 

18 08/2008 Pres. Figueiredo 

19 08/2008 Rio Preto da Eva 

20A 11/2009 São Gabriel da Cachoeira 

20B 08/2008 São Gabriel da Cachoeira 

21A 10/2009 Tabatinga  

21B 10/2009 Tabatinga  

21C 10/2009 Tabatinga  

21D 10/2009 Tabatinga  

22A 04/2009 Urucará  

22B 04/2009 Urucará  

 

O transplante das mudas foi realizado em janeiro de 2010 em delineamento 

experimental de blocos inteiramente casualizados com 30 tratamentos (os acessos de 

Capsicum) e cinco repetições. A unidade experimental consistiu de uma planta útil de cada 

acesso, cultivadas em vasos com espaçamento 0,80 m entre si.  
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Quando observado sintomas de deficiências nutricionais nas plantas foram aplicadas, 

via foliar, doses de 60 ml/20 L de H2O do produto Ouro Verde líquido, formula 6 x 6 x 8 , até 

que os sintomas de carência nutricional desaparecessem. Limpezas e irrigações foram 

realizadas sempre que houve necessidade. Controles fitossanitários foram realizados com 

pulverizações em caráter preventivo, contra pragas e doenças durante a condução do 

experimento.  

As avaliações foram realizadas no viveiro e no laboratório. No viveiro, foram 

efetuadas as observações fenológicas e mensurações da parte vegetativa das plantas. No 

Laboratório de Genética e Etnobiologia da CPCA, do INPA, foram feitas as avaliações das 

características qualitativas e quantitativas dos frutos dos acessos de Capsicum, baseados em 

descritores recomendados pelo International Plant Genetic Resources Institute (IPGRI, 1995).  

Na caracterização morfoagronômica dos acessos foram utilizados 24 descritores (13 

quantitativos e 11 qualitativos multicategóricos binários). Como descritores quantitativos 

foram estudados: altura da planta (AP) e largura da copa (LC), ambos medidos com trena 

metálica em sua maior distância, em cm, quando as plantas da parcela apresentaram frutos 

maduros; diâmetro do caule (DC), medida em cm, na parte média da haste abaixo da primeira 

bifurcação, tomada imediatamente após a primeira colheita com paquímetro digital; 

comprimento do fruto (CF) e diâmetro do fruto (DF), média de 10 frutos mensurados com 

paquímetro digital na maior distância, em cm, quando o fruto estava maduro; peso do fruto 

(PF), média de 10 frutos maduros, a partir da segunda colheita, pesados em balança analítica; 

espessura da parede do fruto (EPF), média 10 frutos maduros na segunda colheita, medidos 

com paquímetro digital no ponto de maior largura, em milímetros; número de frutos por 

planta (NFP), somatório do número de frutos obtidos em todas as colheitas realizadas; peso de 

frutos por planta (PFP), somatório da massa de todos os frutos colhidos; número de sementes 

por fruto (NSF), média de 10 frutos selecionados ao acaso; peso de 1000 sementes (PMS), por 

meio de contagem e pesagem em balança analítica, aproximadamente 250 sementes, 

posteriormente calculada a massa equivalente para 1000 sementes em gramas; tempo para 

florescimento (TF), número de dias contados do transplante das mudas, até o estádio que pelo 

menos uma planta apresentasse uma flor aberta e tempo para a frutificação (TFR), pela 

contagem do número de dias desde o transplante, até o estádio de maturação dos frutos na 

primeira ou segunda bifurcação dos ramos das plantas.  

Os onze descritores qualitativos avaliados e suas respectivas categorias foram: número 

de flores por axila – uma, uma e duas, duas, três ou mais; posição da flor – pendente, 

intermediária, ereta, pendente e intermediária, intermediária e ereta, todas, cor da corola – 
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branca, amarela clara, pigmentada, esverdeada; cor das anteras – azul clara, azul, violeta; cor 

do fruto maduro – amarelo laranja, vermelho, vermelho escuro, amarelo pálido; forma do 

fruto – campanulado, alongado, triangular, retangular, pitanga; constrição anelar do cálice – 

presente, ausente; dias para floração – precoce (60 a 70 dias), intermediária (71 a 80 dias), 

tardias (81 a 90 dias); dias para frutificação  precoce (70 a 99 dias), intermediárias (100 a 119 

dias), tardias (120 ou mais dias); tamanho da semente (média de 10 sementes selecionadas ao 

acaso, mensuradas na parte mais larga) – pequena (até 3mm), intermediária (de 3 a 4mm), 

grande (acima de 4mm); emergência da plântula – 7 dias, 8 dias. Os dados coletados das 

flores foram tomados nas primeiras florações, com flores totalmente abertas. Os dados 

relativos aos frutos foram tomados com frutos maduros na primeira colheita. Cada categoria 

foi representada pelos valores binários (1 e 0), em que 1 representa a ocorrência de 

determinado padrão e 0 a sua ausência. 

Os dados de cada descritor quantitativo foram submetidos à análise de variância para 

verificar a existência ou não de diferenças significativas entre os acessos, pelo teste F. Os 

valores médios das variáveis, PF, NFP, PFP foram transformados, para que fossem atendidos 

os pressupostos da referida análise. Aplicou-se a transformação        para a primeira 

característica e    para as outras. 

As análises de variância foram complementadas pelo teste de comparação de médias 

de Scott-Knott (1974), em nível de 5% de probabilidade.  

Sobre os caracteres quantitativos procederam-se análises multivariadas, usando como 

medidas de dissimilaridades, as Distâncias Generalizadas de Mahalanobis (D
2
) (Mahalanobis, 

1936) e o método de agrupamento pelo Vizinho Mais Próximo. 

A análise dos descritores qualitativos consistiu na obtenção da matriz de 

dissimilaridades, com variáveis multicategóricas binárias. Essa técnica é fundamentada na 

metodologia proposta por Cole-Rodgers et al. (1997) que tem a vantagem de ser aplicada aos 

casos em que os acessos avaliados não necessariamente apresentem uma única categoria para 

cada característica multicategórica (Cruz, 2008). Para obtenção dessa matriz, foi utilizada a 

moda de cada variável por acesso, sem repetição. Posteriormente, procederam-se as análises 

de agrupamento pelo método hierárquico do Vizinho Mais Próximo. Para a estimativa de 

similaridades considerou-se o índice em que o valor 0-0 não é computado como similaridade 

e varia de 0 a v, em que v é o número de variáveis, utilizando os recursos do programa 

computacional Genes (2006).  

Fez-se uso das seguintes informações:  
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aj: número de concordâncias do tipo 1-1 para a j-ésima variável; 

bj: número de discordâncias do tipo 1-0 para a j-ésima variável; 

cj: número de discordâncias do tipo 0-1 para a j-ésima variável; 

 

Assim o índice de dissimilaridade foi calculado por:  

 

       
     
   

 

   

 

 

 

Em que: 

     = índice de dissimilaridade entre os genótipos; 

    = aj + bj + cj corresponde ao número de categorias apresentadas pela j-ésima variável.  
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3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 

A análise de variância detectou diferenças significativas entre os 30 acessos de 

Capsicum spp., para todos os treze descritores quantitativos testados. Os coeficientes de 

variação estimados para os treze caracteres (Tabela 4) oscilaram entre 0,2% a 18,2%. Valores 

percentuais nesses níveis, em experimentos agronômicos, apontam para uma boa precisão 

experimental. 

 As médias desses descritores diferiram estatisticamente pelo teste de Scott-Knott, a 

5% de probabilidade (Tabela 4).  

Os caracteres da parte vegetativa da planta: altura da planta (AP), largura da copa (LC) 

e diâmetro do caule (DC) dividiram-se em dois grupos distintos (Tabela 4), com destaque para 

os acessos 16, 20A e 18 originários dos municípios de Novo Aripuanã, São Gabriel da 

Cachoeira e Presidente Figueiredo com crescimentos médios de 105,2 cm, 101,4 cm e 96,2 

cm, respectivamente. Em dezenove acessos, os diâmetros dos caules são diretamente 

proporcionais ao desenvolvimento da planta em altura.  

Em relação às características dimensionais do fruto – CF, DF e EPF – observou-se que 

em comprimento os frutos variaram de 2,24 cm a 6,02 cm. Em largura, de 0,77 cm a 3,89 cm 

e em espessura da parede do fruto de 0,77 mm a 2,3 mm. Os frutos com maiores diâmetros em 

geral são mais pesados e possuem maiores espessuras de polpa, observação similar foi 

relatada por Silva Filho (1994), estudando variabilidade genética em populações de Cubiu 

(Solanum sessilflorum), o que pode sugerir que essa relação proporcional seja característica 

peculiar das Solanaceas. Tais características são importantes para a comercialização de frutos 

in natura ou nas indústrias de fabricação de molhos e frutos desidratados. 

No tocante aos componentes de produtividade (NFP, PF, PFP) as maiores médias para 

número de frutos por planta foram observadas no acesso 20A (pimenta do grupo das 

malaguetas), oriundo de São Gabriel da Cachoeira, corroborando a afirmação de Silva Filho et 

al (2001) de que quanto menor for o tamanho do fruto, maior será a quantidade de frutos 

produzida por uma pimenteira. Os frutos mais pesados foram os acessos de C. chinense 21D, 

21C, 21B, 13A e 13C, procedentes da região do Alto Solimões, os três primeiros do 

município de Tabatinga e os últimos de Letícia (área geográfica colombiana). O acesso 13A 

não identificado taxonomicamente, em relação ao PFP, se destacou entre os demais com 843g 

. planta
-1

 desempenho 80% superior a segunda maior média atingida por outro acesso. 
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Quanto aos descritores relacionados a sementes (NSF e PMS), os acessos com as 

maiores médias para número de sementes por frutos foram 13C, 21D e 21C, todos com mais 

de 70 sementes. Os acessos 20A e 22B produziram menores números de sementes. A primeira 

C. frutescens e a segunda C. chinense ambas em torno de 10 sementes por frutos. O caráter 

PMS variou de 2,5 g a 4,5 g. Dois acessos do município de Urucará estão entre os frutos com 

sementes menos pesadas. Os acessos com maior e menor PMS são procedentes de regiões 

geograficamente distintas em diferentes ambientes do Estado do Amazonas.  
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Tabela 4 – Valores Médios das características: Altura da Planta (AP), Largura da Copa (LC), Diâmetro do Caule 

(DC), Comprimento do Fruto (CF), Diâmetro do Fruto (DF), Peso do Fruto (PF), Espessura da Parede do Fruto 

(EPF), Número de Frutos por Planta (NFP), Peso de Frutos por Planta (PFP), Número de Sementes por Fruto 

(NSF), Peso de Mil Sementes (PMS), Tempo de Frutificação (TFR) e Tempo de Floração (TF) avaliados em 

trinta acessos de Capsicum sp, provenientes de várias regiões da Amazônia, 

 Médias seguidas pela mesma letra, nas colunas, não diferem pelo teste de Scott Knott (P < 0,05). 

 

 

 

 

Acessos 

AP 

(cm) 

LC 

(cm) 

DC 

(cm) 

CF 

(cm) 

DF 

(cm) 

PF 

 (g) 

EPF 

(mm) 

NFP 

(und) 

PFP 

 (g) 

NSF 

(und) 

PMS 

(g) 

TFR 

(dias) 

TF 

(dias) 

1 85,2a 65,8b 2,08a 3,87d  2,33c 5,12c 1,83b 47,20d  253,30c  44,0c  3,96c 87h 68c 

2 86,0a 60,4b 1,92a 5,28a  2,02c 6,57c 1,95b 22,60d  138,18d  20,2h  3,50h 82i 67d 

3 80,0b 76,6a 1,92a 4,87b   2,07c 5,16c 1,52c 78,40b  470,55b  34,0e  2,90n 94f 68c 

4 77,2b 70,8b 1,98a 4,01c  2,28c 5,65c 2,24a 65,40c  356,31b  32,3e  4,50a 79j 74b 

5 89,2a 67,6b 2,20a 6,02a   1,87c 6,61c 1,76b 60,40c  334,08b  34,5e  3,33j 94f 68c 

6 85,6a  67,4b 1,70a 5,17b  2,25c 6,00c 1,67b 33,40d  161,72d  22,8h  3,89d 121a 85a 

7 86,2a  69,6b 1,78a 4,82b 1,53d 4,00d 1,52c 52,40c  247,85c  26,7g  2,53p 82i 68c 

8 94,2a 87,8a 1,32b 4,70b 1,73d 4,49d 1,31c 81,80b  404,84b  31,2f  3,40i 82i 65f 

9 89,8a 79,8a 0,88b 4,09c  2,03c 4,06d 1,26c 61,70c  271,51c  45,0c 3,16m 95e 74b 

10 92,8a 69,0b 1,90a 3,98c 2,35c 5,75c 1,82b 64,60c  365,93b  32,7e 4,23b 80j 68c 

11 75,8b 72,8b 1,84a 3,79d   2,19c 4,47d 1,62c 44,20d  229,50c  39,2d  2,96n 95e 74b 

12 85,2a 57,2b 1,37b 4,11c  2,18c 5,18c 1,79b  15,00d  74,53d  29,0f  3,67g 105c 68c 

13A 73,8b 71,4b 1,60a 2,91e   3,14b 9,24b 1,83b 102,00b  842,92a  38,2d  3,33j 88h 63g 

13B 76,2b 83,4a 1,26b 4,92b 1,61d 4,05d 1,39c  56,85c  239,36c  26,5g 2,92n 88h 68c 

13C 78,2b 80,0a 1,52b 2,24e  3,24b  7,89b  1,80b 47,40d  403,69b  76,5a 3,62g 91g 68c 

14 80,6b  78,6a 1,76a 4,18c 2,18c 4,83c  1,97b 75,20b  334,26b  30,8f  3,77f 75l 68c 

15A 67,4b 63,8b 1,04b 2,95e  2,13c 3,88d  1,63c 65,65c  263,19c  31,7f  3,55h 105c 85a 

15B 90,4a 74,6a 1,12b 3,64d  2,31c 4,93c  1,59c 24,20d  129,19d  39,4d  3,25l 95e 74b 

16 105,2a  69,8b 2,46a 5,43a  1,49d 4,20d  1,57c 58,00c  253,71c  23,0h  3,38i 88h 74b 

17 91,2a 72,0b 1,70a 4,66b  2,45c 6,42c  1,61c 30,78d  159,63d  36,6d  3,75f 120b 68c 

18 96,2a 85,2a 2,12a 4,75b  2,58c 7,80b  1,78b 47,40d  324,40b  31,0f 3,67g 88h 67d 

19 95,4a 75,6a 2,04a 4,58c 2,37c 6,26c  1,73b 63,20c  405,22b  37,9d  3,83e 88h 74b 

20A 101,4a 76,8a 2,32a 2,85e 0,77e 0,73e  0,77d 205,60a  136,41d  10,3i  3,97c 95e 67d 

20B 94,6a 65,4b 2,04a 4,27c   2,14c 5,42c  1,68b 30,60d  170,87d  20,0h 3,97c 100d 74b 

21A 76,6b 71,0b 1,90a 3,67d  2,18c 4,84c  1,63c 61,80c  312,51b  28,0g  3,99c 90g 67d 

21B 79,8b 78,8a 1,66a 2,89e 3,89a 11,17a  1,97b 34,60d  343,41b  44,0c  3,42i 88h 66e 

21C 71,6b 73,0b 1,10b 3,04e   3,41b 10,44a  1,98b 54,00c  346,87b 72,6b  3,63g 75l 62h 

21D 86,6a 91,0a 1,76a 2,88e 3,64a 11,94a  2,36a 36,00d  407,27b  75,5a 3,25l 88h 74b 

22A 74,6b 75,8a 1,06b 3,87d  1,53d 2,83e   1,34c 67,75c  194,90c  23h 2,75o 88h 74b 

22B 54,4b 59,4b 1,10b  2,76e 1,74d 2,70e  1,68b 44,20d  84,95d  10,4i 2,85o 95e 74b 

Médias 84,05 73 1,63 4,04 2,3 2,43 1,69 7,26 16,25 34,9 3,5 90,7 70,48 

CV(%) 15,21 14,4 7,39 15,87 14 13,34 18,3 17,95 17,84 4,72 0,56 0,2 0,28 



59 

 

 

 

 

3.1 AGRUPAMENTOS ENVOLVENDO VARIÁVEIS QUANTITATIVAS 

 

 

Para formação do dendrograma pelo método hierárquico do Vizinho Mais Próximo 

considerou-se a maior distância obtida pela D
2
 (3040) como 100 % de distância. No eixo das 

abscissas foram representadas as porcentagens das distâncias entre os acessos e no eixo das 

ordenadas foram representados os 30 acessos (Figura 4). Nos métodos hierárquicos, os 

indivíduos são agrupados por um processo que se repete em vários níveis, até que seja 

estabelecido o diagrama de árvores ou dendrograma. Nesse caso, não houve preocupação com 

o número ótimo de grupos, uma vez que o interesse maior está na árvore e não, nas 

ramificações obtidas. As delimitações foram estabelecidas por um exame visual do 

dendrograma em que se avaliaram pontos de alta mudança de nível, tomando-os como 

delimitadores do número de genótipos que determinaram a formação dos grupos (Cruz, 2008).  

Foram formados onze grupos, considerando-se o corte a uma distância genética de 

aproximadamente 47% (Figura 4). O grupo I foi subdividido em dois subgrupos. O subgrupo 

IA foi composto pelos acessos 14 e 22A, esses acessos possuem altura da planta e largura da 

copa com praticamente mesma média entre esses descritores (80,6 cm x 78,6 cm para acesso 

14 e 74,6cm x 75,8 cm para o acesso 22A), o que lhes confere uma característica de plantas 

com arquitetura em forma de “quadrado” qualificando-as como promissoras para uso 

artesanal. O subgrupo IB foi formado pelos quatro acessos da microrregião do Alto Solimões 

(13C, 21C, 21B e 21D) e mais outros seis acessos de C. chinense ( 9, 6, 12, 18, 1 e 2). Esse 

grupo reuniu os acessos mais largos e pesados, com maior espessura da parede do fruto e com 

maior número de sementes, características importantes para o consumo in natura, na indústria 

de frutos desidratados e como bons disseminadores do genótipo.  

O grupo II é formado apenas pelo acesso 3. Plantas que produzem frutos compridos 

medindo até 4,87 cm com peso médio em torno de 470,5 g. O grupo III conteve os acessos 10 

e 15A, espécies C. chinense. Esse grupo foi similar, reunidos os acessos em função das 

características: largura da copa, diâmetro do fruto, número de frutos por planta e número de 

sementes por fruto. O grupo IV agrupou as C. chinense 11, 16, 7, 5 e 4 com médias 

estatisticamente iguais para largura da copa e diâmetro do caule. O grupo V é composto pelos 

acessos 13B e 21A. Este grupo juntou os acessos com semelhanças nos caracteres: altura da 

planta, peso dos frutos, espessura da parede dos frutos, número de frutos por planta, tempo 

para frutificação e tempo para floração. A grande similaridade entre esses acessos pode ser 
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explicada pela origem dessas populações. Ambas são originárias da microrregião do Alto 

Solimões, o acesso 13B é da cidade de Letícia na Colômbia e o acesso 21A veio do município 

brasileiro fronteiriço de Tabatinga no Estado do Amazonas. Os grupos VI e VII foram 

representados pelos acessos 15B e 22B, respectivamente. O acesso 15B é uma planta robusta 

com médias altas para AP e LC, mas com médias de NFP e PFP entre as mais baixas. O 

acesso 22B é uma planta de pequeno porte (é a menor entre todos os acessos), frutos pequenos 

e com pouca semente por fruto. É promissora para uso ornamental. O grupo VIII reuniu os 

acessos 13A, 20A e 8 . Esse grupo é formado por uma C. chinense (acesso 8), uma C. 

frutescens (acesso 20A) e o acesso 13A não identificado taxonomicamente. Possuem em 

comum médias similares para altura da planta e largura da copa (acesso 8 e 20A), diâmetro do 

caule, comprimento do fruto e peso de mil sementes (13A e 20A) e número de frutos por 

planta, tempo de floração e tempo de frutificação (acessos 8 e 13A). Nesse grupo encontra-se 

o acesso com menor diâmetro do fruto, menor espessura da parede do fruto, menor peso do 

fruto, menor número de sementes por fruto e maior produção de frutos por planta (acesso 

20A). O acesso 13A com maior média para peso médio de frutos por planta. Os grupos IX, X 

e XI são formados, respectivamente, pelos acessos 20B, 19 e 17. O acesso 20B tem uma das 

duas menores média para peso de mil sementes. O acesso 19 tem oito valores de médias 

intermediários: CF, DF, PF, EPF, NFP, PFP, NSF e PMS. O acesso 17 é considerado como de 

frutificação tardia (120 dias) e é o mais distante geneticamente entre todos os acessos.  
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3.2. AGRUPAMENTOS ENVOLVENDO VARIÁVEIS QUALITATIVAS 

 

 

Pelo método hierárquico do VMP formaram-se cinco grupos, considerando-se o corte 

a uma distância genética de aproximadamente 55% (Figura 5), conforme critério mencionado 

por Cruz (2008). O grupo I é formado pelos acessos 13C, 21C, 21B e 21D; grupo II – acessos 

11 e 15B; grupo 3 – acessos 9, 19, 1, 17, 15A, 14, 21A, 10, 4 e 6; grupo 4 – acessos 22A e 

22B e grupo 5 – acessos 5,16, 8 e 2. Os acessos 13A, 20B, 18, 3, 7, 13B, 20A e 12 aparecem 

isolados na árvore.  

O primeiro grupo reuniu os acessos 13C, 21C, 21B e 21D o primeiro proveniente da 

cidade colombiana de Letícia e os outros do município amazonense de Tabatinga. Neste 

grupo em onze descritores, oito foram coincidentes, demonstrando haver uma alta 

similaridade entre esses quatro morfotipos de cor vermelha e forma do fruto pitanga (Figura 

6). No desenvolvimento de cultivares para produção de páprica, Casali e Stringueta (1984) 

observam que quanto maior o teor de pigmentos vermelhos, mais intensa é a coloração do pó, 

tornando a coloração dos frutos maduros a principal característica observada para produção de 

páprica. Neste grupo, as sementes de tamanho intermediário emergiram no sétimo dia. O 

tempo para floração ficou entre 60 e 70 dias, consideradas precoces. A frutificação ocorreu 

entre 70 e 99 dias, sendo consideradas precoces. Os frutos são vermelhos e vermelhos 

escuros, de formato pitanga e sem constrição na base entre o cálice e o pedúnculo. As flores 

são duas por axila, pendentes, corolas brancas e anteras violetas (Tabela 5).  

 

             
         Figura 6. Acessos de C chinense 13C, 21B, 21C e 21D, respectivamente. 

 

O segundo grupo é formado pelos acessos 11 e 15B (Figura 7), originários, 

respectivamente, das cidades de Iquitos no Peru e Novo Airão, AM. Neste grupo, em nove 

descritores avaliados ocorreu uma coincidência de valores, demonstrando haver uma alta 

similaridade entre esses dois morfotipos com frutos de cor vermelha e ambos de formato 
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campanulado. As sementes de tamanho intermediário (entre 3 e 4 mm) emergiram no sétimo 

dia. A floração ocorreu entre 71 e 80 dias e a frutificação entre 70 e 99 dias sendo 

considerados de floração intermediária e frutificação precoce. As plantas possuem duas flores 

por axila com corola amarela clara e ambas apresentam contrição basal. 

 

                    
             Figura 7. Acessos 11 e 15B de C. chinense, respectivamente. 

 

O terceiro grupo é representado pelos acessos 9, 19, 1, 17, 15A, 14, 21A, 10, 4 e 6. É o 

grupo com maior número de acessos. Neste grupo para sete descritores ocorreu uma 

coincidência entre os acessos acima de 75% demonstrando haver uma alta similaridade entre 

esses dez morfotipos. As características mais marcantes neste grupo são as relativas com a 

forma e cor dos frutos (Figura 8), todos são campanulados e amarelos laranja. As sementes 

são de tamanho intermediário e emergiram no sétimo dia. As plantas possuem mais de duas 

flores em cada nódulo, aparecem posicionadas na mesma planta de forma intermediárias e 

eretas, possuem corolas amarelas clara, anteras azuis e violetas e apresentam constrição na 

junção entre o cálice e o pedicelo. 
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Figura 8. Acessos 1, 4, 6, 9, 10, 14, 15A, 17, 19 e 21A de C. chinense, respectivamente da 

esquerda para a direita e de cima para baixo 

 

Em relação à origem não há qualquer ligação entre os morfotipos desse grupo, que são 

procedentes dos municípios amazonenses de Humaitá, Rio Preto da Eva, Anamã, Novo 

Remanso, Novo Airão, Manicoré, Tabatinga, Iranduba, Canutama e Codajás. Essa pimenta é 

conhecida regionalmente como pimenta de cheiro. É a mais comum nos mercados e feiras da 

região amazonense. É normalmente comercializada imatura na coloração verde e é muito 

apreciada na culinária regional como iguaria no preparo de molhos doces, carnes e 

principalmente sopas de peixes regionais. 

O quarto grupo é composto pelos acessos 22A e 22B procedentes do município de 

Urucará. Neste grupo, em oito descritores ocorreu uma coincidência de valores, demonstrando 

alta similaridade entre esses dois morfotipos. As sementes de tamanho intermediário (entre 3 

e 4 mm) germinaram no sétimo dia. A floração ocorreu entre 71 e 80 dias e a frutificação 

entre 70 e 99 dias, sendo considerados de floração intermediária e frutificação precoce. 

Possuem flores intermediárias, anteras violetas e constrição basal. Estes dois acessos 

apresentaram frutos de cores e formas variadas. O acesso 22A produziu frutos na maioria 

amarelos pálidos e triangulares (Figura 9), mas ocorreram também frutos amarelos e amarelos 

laranja em forma de sino (Figura 10). O acesso 22B teve os frutos em sua maioria vermelhos 

e triangulares, mas também ocorreram frutos amarelos laranja cônicos (Figura 11).  
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Figura 9. Acessos 22A, C. chinense amarelo 

pálido triangular 

 

 
 

Figura 10. Acessos 22A de C. chinense amarelos campanulados 

 e amarelo pálido triangular 

 
Figura 11. Acessos 22B de C. chinense vermelho triangular  

 e amarelo laranja cônico 

O quinto grupo reuniu os acessos 5, 16, 8 e 2 oriundos, respectivamente dos 

municípios amazonenses de Carauarí, Novo Aripuanã, Envira e Apuí. Neste grupo para onze 

descritores ocorreu uma coincidência entre os acessos acima de 75%. Oito destas 
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características são idênticas, demonstrando haver uma alta similaridade entre esses quatro 

morfotipos. As características mais marcantes neste grupo são às relativas a forma e cor dos 

frutos, todos são alongados e vermelhos (Figura 12). Todos os acessos possuem sementes de 

tamanho intermediário (entre 3 e 4mm) e emergiram no sétimo dia. A floração ocorreu entre 

60 e 70 dias e a frutificação entre 70 e 99 dias sendo considerados de floração e frutificação 

precoces. Possuem mais de três flores por axila (acessos 2, 5 e 16) e uma e duas flores por 

axila (acesso 8). Apresentam flores pendentes e intermediárias (acessos 5, 8 e 16) e 

intermediária e ereta (acesso 2), corolas amarelas clara, anteras violetas e todos com 

constrição basal.  

 

 
Figura 12. Acessos 2, 5, 8 e 16 de C. chinense, respectivamente. 

 

Observa-se no dendrograma (Figura 5) que o acesso 13A, procedente de Letícia 

(Colômbia) se posicionou isoladamente em um único. Na árvore, está posição se aproxima 

muito dos acessos do grupo I, da cidade de Tabatinga, que geograficamente, são muito 

próximas. Elas possuem frutos retangulares, uma e duas flores por axila, flores posicionadas 

de forma intermediárias e eretas e corola esverdeada (os acessos do grupo I possuem duas 

flores por axila, flores pendentes e intermediárias e corola amarela clara). O acesso 20B, da 

cidade de São Gabriel da Cachoeira; acesso 18 do município de Presidente Figueiredo; acesso 

12 originário do município de Itapiranga, acesso 3, do município de Benjamin Constant; 

acesso 7 do município de Eirunepé e o acesso 13B da cidade de Letícia, também se 

posicionaram isoladamente na árvore. O acesso 13B apresentou cores dos frutos vermelhos e 

amarelos (Figura 13). O acesso 20A, da cidade de São Gabriel da Cachoeira, único acesso da 

espécie C. frutescens, é considerado um exemplar raro pelo fato de possuir coloração amarela 

laranja e não ser pungente, já que os grupos de pimentas conhecidas popularmente como 

“malaguetas”, têm coloração vermelhas e a polpa altamente pungente. Ao longo do processo 

de ocorrência do experimento, notou-se que uma das cinco plantas avaliadas desse acesso 

passou a apresentar frutos vermelhos (Figura 13). A segregação para cor observada nestes 

acessos faz supor que alguns desses materiais ainda se encontram em um processo preliminar 

de domesticação, o que confere com o modo de conservação e cultivo da grande parte das 
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pimentas na região Amazônica que, com exceção de alguns morfotipos de pimenta de cheiro, 

são encontrados apenas em pequenas hortas de fundo de quintal e roças indígenas (Luz, 

2007). O acesso 12 originário do município de Itapiranga, AM também se situou em um 

grupo isolado (Figura 13).  

 

 

 
Figura 13.  Acessos 3, 7, 12, 13A, 13B, 18 e 20B, de C. chinense e 20A de C. frutescens, 

respectivamente da esquerda para a direita e de cima para baixo 
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Tabela 5. Caracteres fenológicos e morfológicos avaliados em populações cultivadas de pimentas de diferentes 

regiões da Amazônia. INPA, Manaus, AM. 2011.  

Legendas: Cor do fruto – amarelo laranja (AL), vermelho (V), vermelho escuro (VE), amarelo pálido (AP); 

Forma do fruto – campanulado (C), alongado (A), retangular (R), triangular (T), pitanga (P); Posição 

da flor – ereta (E), intermediária (I), intermediária e ereta (I/E), pendente e intermediária (P/I), todas 

(T); Cor da corola – amarela clara (AC), esverdeada (E), branca (B). 
 

 

 

 

 

Acessos 
Floração 

(dias) 

Frutificação 

(dias) 

Tamanho da 

semente  

(mm) 

Tempo para 

emergência 

(dias) 

Cor do 

fruto 

Forma 

do fruto 

Flor por 

axila 

Posição 

da flor 

Cor da 

corola 

Cor da 

antera 

Constrição 

basal 

1 60-70 70-99 3 a 4  7 AL C >=três I/E AC azul presente  

2 60-70 70-99 3 a 4  7 V A >=três I/E AC violeta presente 

3 60-70 70-99 3 a 4  7 V C 1 e 2 I E violeta presente   

4 71-80 70-99 > 4 7 AL C 1 e 2 I/E AC azul presente 

5 60-70 70-99 3 a 4  7 V A >=três P/I AC violeta presente 

6 81-90 >119 3 a 4  7 AL C 2 e 3 I AC azul presente 

7 60-70 70-99 3 a 4  8 V A 2 e 3 I AC violeta presente 

8 60-70 70-99 3 a 4  7 V A 1 e 2 P/I AC violeta presente 

9 71-80 70-99 3 a 4  7 AL C >=três I/E AC azul presente   

10 60-70 70-99 < 3 7 AL  C 2 e 3 I AC violeta presente 

11 71-80 70-99 3 a 4  7 V C duas P/I AC azul presente 

12 60-70 100-119 3 a 4  8 V C 1 e 2 I/E AC clara presente 

13A 60-70 70-99  3 a 4  7 VE R 1 e 2 I/E E violeta ausente 

13B 60-70 70-99 < 3 7 V A 2 e 3 I E violeta ausente 

13C 60-70 70-99 3 a 4  7 V P duas I B violeta ausente 

14 60-70 70-99 
3 a 4 

7 AL C 2 e 3 I/E AC violeta presente 

15A 81-90 100-119 
3 a 4 

7 AL C >=três I/E AC azul presente 

15B 71-80 70-99 
3 a 4 

7 V C duas I/E AC violeta presente 

16 71-80 70-99 
3 a 4 

7 V A >=três P/I AC violeta presente   

17 60-70 >119 
3 a 4 

7 AL C 2 e 3 I/E AC azul presente 

18 60-70 70-99 
3 a 4 

7 V C  2 e 3 T AC azul presente 

19 71-80 70-99 
3 a 4 

7 AL C 2 e 3 I/E AC azul presente 

20A 60-70 70-99 < 3 7 AL A 1 e 2 E AC azul ausente 

20B 71-80 100-119 
3 a 4 

7 AL C 2 e 3 I AC violeta presente 

21A 60-70 70-99 
3 a 4 

7 AL C 2 e 3 I/E AC  violeta presente   

21B 60-70 70-99 
3 a 4 

7 V R duas I B violeta ausente 

21C 60-70 70-99 
3 a 4 

7 V P duas I B violeta ausente 

21D 71-80 70-99 
3 a 4 

7 VE P duas I B  violeta ausente 

22A 71-80 70-99 
3 a 4 

7 AP T duas I E violeta presente 

22B 71-80 70-99 
3 a 4 

7 V T >=três I E violeta presente 
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Tabela 6. Dissimilaridade genética entre 30 acessos de Capsicum a partir de descritores qualitativos morfológicos e fenológicos. INPA, Manaus-AM, 2011. 
                1            2           3          4        5        6          7          8         9         10         11       12      13A      13B     13C    14      15A      15B      16     17     18     19      20A    20B      21A     21B     21C     21D     22A   22B 

1          

2          3,0    

3        5,0   4,0    

4        3,0   6,0   6,0    

5        4,0   1,0   4,0   7,0    

6        4,5   6,5   5,5   5,5   6,5      

7        6,0   3,0   4,0   8,0   3,0   5,5    

8        5,0   2,0   3,0   6,0   1,0   6,5   3,0    

9        1,0   4,0   6,0   2,0   5,0   4,5   7,0   6,0      

10      4,0   5,0   4,0   5,0   5,0   4,5   4,0   5,0   5,0      

11      4,0   5,0   5,0   4,0   4,0   4,5   6,0   4,0   3,0   6,0    

12      5,0   5,0   5,0   6,0   6,0   6,5   5,0   5,0   6,0   7,0   6,0       

13A    6,0   5,0   4,0   7,0   6,0   9,0   7,0   5,0   7,0   7,0   8,0   7,0      

13B    8,0   5,0   4,0   9,0   5,0   7,5   4,0   5,0   9,0   4,0   8,0   9,0   5,0      

13C    7,0   5,0   4,0   9,0   5,0   7,5   5,0   5,0   8,0   6,0   6,0   8,0   5,0   4,0    

14       2,0   3,0   4,0   4,0    4,0   4,5  4,0   4,0   3,0   2,0   5,0   5,0   5,0   6,0   6,0      

15A    2,0   5,0   7,0   4,0   6,0   3,5   8,0   7,0   2,0   6,0   5,0   5,0   8,0  10,0  9,0   4,0      

15B    4,0   3,0   4,0   4,0   4,0   5,5   5,0   4,0   3,0   5,0   2,0   5,0   6,0   7,0   5,0   3,0   5,0     

16       5,0   2,0   5,0   6,0   1,0   6,5   4,0   2,0   4,0   6,0   3,0   7,0   7,0   6,0   6,0   5,0   6,0   3,0      

17       2,0   5,0   6,0   4,0   6,0   2,5   6,0   6,0   3,0   4,0   5,0   5,0   7,0   8,0   8,0   2,0   3,0   5,0   7,0      

18       3,0   4,0   4,0   5,0   4,0   3,5   4,0   4,0   4,0   4,0   3,0   5,0   7,0   6,0   6,0   3,0   5,0   4,0   5,0   3,0    

19       2,0   5,0   6,0   2,0   6,0   3,5   6,0   6,0   1,0   4,0   3,0   6,0   7,0   8,0   8,0   2,0   3,0   3,0   5,0   2,0   3,0     

20A    5,0   6,0   7,0   5,0   6,0   7,5   7,0   5,0   6,0   5,0   7,0   8,0   6,0   5,0   7,0   6,0   7,0   8,0   7,0   6,0   6,0   6,0     

20B    5,0   6,0   5,0   5,0   6,0   3,5   5,0   6,0   4,0   3,0   5,0   6,0   8,0   7,0   7,0   3,0   4,0   4,0   5,0   4,0   5,0   3,0   8,0    

21A    2,0   3,0   4,0   4,0   4,0   4,5   4,0   4,0   3,0   2,0   5,0   5,0   5,0   6,0   6,0   0,0   4,0   3,0   5,0   2,0   3,0   2,0   6,0   3,0    

21B    7,0   5,0   4,0   9,0   5,0   7,5   5,0   5,0   8,0   6,0   6,0   8,0   4,0   4,0   1,0   6,0   9,0   5,0   6,0   8,0   6,0   8,0   7,0   7,0   6,0     

21C    7,0   5,0   4,0   9,0   5,0   7,5   5,0   5,0   8,0   6,0   6,0   8,0   5,0   4,0   0,0   6,0   9,0   5,0   6,0   8,0   6,0   8,0   7,0   7,0   6,0   1,0     

21D    8,0   7,0   6,0   8,0   7,0   8,0   7,0   7,0   7,0   7,0   6,0  10,0  5,0   6,0   2,0   7,0   9,0   5,0   6,0   9,0   8,0   7,0   8,0   6,0   7,0   3,0   2,0    

22A    7,0   6,0   4,0   7,0   6,0   7,0   6,0   6,0   6,0   6,0   5,0   9,0   6,0   6,0   5,0   6,0   8,0   4,0   5,0   8,0   7,0   6,0   9,0   5,0   6,0   5,0   5,0    4,0    

22B    6,0   4,0   3,0   7,0   4,0   6,5   5,0   5,0   5,0   6,0   5,0   8,0   6,0   5,0   5,0   6,0   7,0   4,0   3,0   8,0   6,0   6,0   9,0   5,0   6,0   5,0   5,0    5,0   2,0    
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Costa et al. (2002) salientaram que a heterose no gênero Capsicum é positiva para a 

maioria dos caracteres estudados e, a análise multivariada possibilita a predição dessa 

heterose. A partir dessas premissas e seguindo as recomendações de Sudré et al (2005) de que 

a doação do princípio de se cruzar acessos com similaridades mais distantes e melhores 

características desejadas, produzem descendentes de excelentes qualidades, alguns 

cruzamentos podem ser sugeridos. 

Analisando resultados sobre alguns caracteres quantitativos, tem-se como opção para 

produção de pimentas mais comerciais, o cruzamento do acesso 19 com os acessos 13C, 21B, 

21C e 21D do grupo IB. Além das distâncias genéticas consideráveis, produzem frutos 

maiores, pesados, boa espessura de polpa e bom número de sementes por fruto, fato 

interessante para o agronegócio de sementes. Outro cruzamento factível seria entre os acessos 

21D e 20A. O acesso 20A – C. frutescens (“malagueta doce”), possui a maior média para NFP 

apresentou frutos com peso médio de 0,73 g e espessura da parede do fruto com média de 

0.77 mm. O acesso 21D (C. chinense) mostrou frutos com peso médio de 12 g e espessura da 

parede do fruto com 2,36 mm, demonstrando assim a grande diferença entre esses acessos. 

Considerando que o mercado de pimentas para fins ornamentais tem revelado muita 

aceitação na última década, entre os acessos com características indicados para fins 

ornamentais, estão os 22A, 22B e 14. São plantas baixas com largura da copa menor e 

arquitetura aproximadamente “quadrada”. Os acessos 22A e 22B possuem frutos triangulares, 

cônicos e campanulados amarelos, amarelos pálidos, amarelos laranja e vermelhos. Os 

cruzamentos recíprocos ocorreriam entre eles e o acesso 14. 

A origem dos locais de coleta foi efetiva para agrupar os acessos 13C, 21B, 21C e 

21D, todos pertencem ao grupo IB do agrupamento com variáveis quantitativas provenientes 

da microrregião do Alto Solimões e ao grupo I do agrupamento formado com características 

morfológicas qualitativas. No agrupamento com características morfológicas qualitativas 

ficaram também agrupados os acessos 22A e 22B, ambos do município de Urucará situado na 

região do Baixo Amazonas. 

Este trabalho demonstrou que é possível estudar a variabilidade genética com base em 

caracteres morfoagronômicos quantitativos, pois os acessos ficaram bem dispersos, formando 

grupos coerentes, contendo características comuns intergrupos e divergentes entre grupos, 

permitindo ao melhorista optar pelas características desejáveis de acordo com a sua 

necessidade. Pickergill (1997) considera que para o melhorista a distinção entre tipos, talvez 

seja mais interessante que a distinção entre táxons, propriamente dito, devido à facilidade de 

permuta de genes. 
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No agrupamento feito por descritores morfológicos qualitativos, a cor e o formato dos 

frutos parecem ser os descritores mais efetivos para o agrupamento dos acessos. Os acessos 

dos grupos I, II, III e V apresentaram igual formato de fruto e mesmas cores entre si. Apenas 

o grupo IV apresentou formatos e cores não concordantes. Essas características parecem ser 

as mais diferenciadoras considerando os frutos dos acessos avaliados. Luz (2007) fez 

observação semelhante em relação ao descritor formato dos frutos. 

Analisando-se a dissimilaridade entre os acessos, conforme a Tabela 6, notou-se que 

os maiores índices com 9 ou mais divergências (acima de 80%) foram observados entre os 

seguintes acessos: 4 com 13B, 13C, 21B e 21C; 6 com 13A; 12 com 13B, 21D e 22A; 15A 

com 13B, 13C, 21B, 21C e 21D; 17 com 21D e 20A com 22A e 22B. Essa constatação 

demonstra que os acessos 4 e 15A apresentaram maiores divergências entre os 30 acessos 

avaliados. Esses acessos no dendrograma da Figura 5 encontram-se no mesmo grupo (G III) e 

são mais divergentes em relação aos acessos 13B, 13C, 21B e 21C. O acesso 13B encontra-se 

isolado dos demais e os outros três pertencem ao grupo 1 do mesmo dendrograma. Os acessos 

12 e 20A também estão isolados, não se agrupando com os demais. Reconhecidos como 

acessos mais dissimilares foram os pares 12-21D e 13B-15A, ambos com 91% de 

dissimilaridade entre si..  

Os pares de acessos mais similares são os formados pelos acessos 13C-21C e 14-21A, 

com 100% de similaridade (Tabela 6). Estes acessos pertencem cada par a um mesmo grupo 

(Figura 5) e são muito provavelmente os mesmos materiais, portanto duplicatas.  

Com esses resultados é confiável afirmar que o uso simultâneo de descritores 

morfológicos qualitativos com aplicação variáveis multicategóricas binárias e variáveis 

quantitativas morfoagronômicas com o emprego do método hierárquico VMP, são adequados 

para estimar a variabilidade genética entre acessos de pimenta da espécie Capsicum spp.. 

Reforçando o que Sudré et al. (2005), Luz (2007) e Monteiro (2008) já haviam demonstrado 

em relação a viabilidade do uso de descritores morfológicos qualitativos e quantitativos para 

caracterizar germoplasmas de pimentas do gênero Capsicum. É de se esperar que 

características quantitativas são em geral muito influenciadas pelo ambiente. Por outro lado, 

com muita firmeza, Monteiro (2008) relata que as características qualitativas são controladas 

por poucos genes sendo, portanto, menos afetadas pelo ambiente. É pertinente considerar que 

além da distância genética entre os materiais estudados, é necessário saber se os progenitores 

escolhidos possuem características desejadas, para se fazer a caracterização 

morfoagronômica, com dados qualitativos e quantitativos (Coimbra et al., 2010). 
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O agrupamento da Figura 3 deixou isolados 20% dos acessos e o da Figura 4, 27% dos 

acessos. O grande número de acessos não agrupados, a variedade de cores, formatos, 

tamanhos dos frutos e arquitetura de plantas observadas com os diferentes morfotipos dessas 

pimentas demonstra existência de uma ampla variabilidade genética entre elas, considerando 

os descritores morfoagronômicos analisados. Tais informações permitem o uso desses acessos 

em programas de melhoramento da espécie e subsidiam estratégias de conservação das 

pimentas da Amazônia 
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4. CONCLUSÕES GERAIS 

 As chaves morfológicas são úteis para a identificação botânica das populações 

de Capsicum; 

 A técnica multivariada baseada em variáveis multicategóricas binárias usando 

o método hierárquico do Vizinho Mais Próximo é uma eficiente ferramenta 

adicional, para a classificação botânica das espécies em estudo; 

 O uso do método hierárquico do Vizinho Mais Próximo mostrou-se eficiente 

em diferenciar os acessos, a partir de descritores quantitativos, e demonstra 

grande potencial para agrupar os acessos conforme a espécie botânica e 

características fenológicas, quando baseados em descritores qualitativos 

multicategóricos binários; 

 Os genótipos 13C, 21B, 21C e 21D cruzados com genótipo 19 e genótipo 20A 

cruzados com 21D são promissores para incremento de variabilidade genética e 

indicados para a seleção de progenitores com características comerciais 

favoráveis; 

 Os genótipos 22A e 22B são portadores de características desejáveis para uso 

no agronegócio de plantas ornamentais; 

 Os 30 acessos analisados foram divergentes, possuindo variabilidade genética, 

o que potencializa seu uso em programas de melhoramento genético das 

pimentas não pungentes da Amazônia. 
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