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O agronegócio de pimentas e pimentões (Capsicum ssp.) apresenta destaque no cenário agrícola 

brasileiro, estando o gênero Capsicum entre as 10 hortaliças de maior importância econômica 

nacional. A espécie Capsicum baccatum, representada pelas pimentas Dedo-de-moça, Cambuci 

ou Chapéu de frade, entre outras, é amplamente cultivada no território nacional, sendo seus 

frutos comercializados principalmente na forma molhos, pápricas e pimenta desidratada em 

flocos. A avaliação das características morfo-agronômicas de linhagens avançadas de pimentas 

tem como objetivo identificar os materiais que expressam os melhores potenciais, tendo em vista 

a seleção e lançamento comercial. Objetivou-se, neste trabalho, avaliar linhagens avançadas de 

pimenta tipo dedo-de-moça e selecionar as mais promissoras para o lançamento e/ou 

desenvolvimento de novas cultivares de interesse do agronegócio brasileiro. O trabalho foi 

realizado no setor experimental do Instituto Federal Goiano - Câmpus Ceres, município de 

Ceres-GO, no período de maio a dezembro de 2014. Foram avaliadas quatro linhagens avançadas 

(S5) de pimenta tipo dedo-de-moça amarela (Capsicum baccatum var. pendulum) em condições 

de campo, sendo estes materiais provenientes do programa de melhoramento genético de 

pimentas do IF Goiano - Câmpus Ceres. O delineamento utilizado foi em blocos casualizados, 

sendo os tratamentos correspondentes às quatro linhagens (IFET 1427, IFET 1433; IFET 1439 e 

IFET 1441) e como testemunha, utilizou-se o acesso parental (IFET 1184), com quatro 

repetições e cinco plantas por parcela. Os caracteres agronômicos avaliados foram: 

produtividade total (PROD); produção por planta (PP); comprimento (COMP), largura (LARG) 

e espessura de frutos (ESP); peso médio de frutos (PMF) e número de frutos por planta (NFP). 

Os dados foram submetidos à análise de variância e as médias transformadas em (x+1)^0,5 e 

agrupadas pelo teste de Scott-Knott, a 5% de significância. Dentre as características agronômicas 

avaliadas, apenas produtividade total apresentou diferença significativa entre as linhagens e entre 

o acesso parental. As linhagens IFET 1433, IFET 1439 e IFET 1441 apresentaram-se superiores 

com relação à linhagem IFET 1427 e ao acesso parental IFET 1184, sendo que entre as linhagens 

IFET 1441 (mais produtiva) e IFET 1427 (menor produção) houve uma variação de 42,88%. 

Quando comparado com o acesso parental (IFET 1184), a variação foi de 189%, evidenciando-se 

que houve um ganho genético no decorrer das gerações de autopolinização quando se compara a 

variação entre a linhagem mais produtiva e o acesso parental. Portanto, pode-se concluir que as 

linhagens IFET 1433, IFET 1439 e IFET 1441 apresentam-se promissoras para o lançamento ou 

para desenvolvimento de novas cultivares.  
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