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O pimentão está entre as dez hortaliças mais importantes do Brasil. Entre as solanáceas é a 

terceira mais cultivada, sendo superada apenas pelo tomate e pela batata. As mudanças nos 

sistemas de cultivo, a utilização de cultivares mais produtivas e resistentes a doenças, são alguns 

dos principais fatores do aumento da área plantada e da produtividade desta cultura. Os híbridos 

têm sido a melhor estratégia para aumentar de imediato a produtividade e melhorar a qualidade 

dos frutos de pimentão. Deste modo, o objetivo deste trabalho foi avaliar o desempenho de 

híbridos de pimentão em sistema de cultivo hidropônico. O experimento foi realizado no ano de 

2013 em casa de vegetação situada na UFRPE. O delineamento experimental utilizado foi o de 

blocos casualizados, com cinco tratamentos (cinco híbridos de pimentão), em quatro repetições. 

Cada parcela foi formada por quatro vasos dispostos no espaçamento de 1,75 m entre fileiras e 

0,60 m entre plantas. As plantas foram cultivadas em vasos de 5L em sistema hidropônico, com 

substrato de fibra de coco e irrigadas com solução nutritiva. Foram realizadas nove colheitas, 

avaliando as seguintes variáveis: diâmetro médio de frutos (DF); comprimento médio de frutos 

(CF); número de lóculos do fruto (NL); número de frutos por planta (NF); produção precoce 

(PP); Produção por planta (PRODP) e a Massa média de frutos (MMFR). Foram realizadas as 

análises de variância e utilizado o teste de Tukey a 5% de probabilidade na comparação das 

médias dos híbridos. Houve diferença significativa pelo teste F a 5% de probabilidade para as 

seguintes variáveis: NF, PRODP e MMFR. Para as variáveis que não apresentaram diferenças 

significativas pelo teste anteriormente citado, DF, CF, NL e PP, suas médias foram 

respectivamente: 6,50 cm, 11,37cm, 3,59 und. e 1,34 kg.planta
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. Para a variável NF, os híbridos 

Rúbia (26,00 und.), Paloma (25,18 und.), Impacto (24,07 und.) e Atlantis (22,96 und.) 

apresentaram os melhores desempenhos, não diferindo entre si, apenas diferindo 

significativamente do híbrido Valdor (16,55 und.). Com relação às variáveis PRODP e MMFR, o 

híbrido Valdor apresentou o melhor desempenho, 4,15 kg.planta
-1

 e 251,54g respectivamente, e 

diferiu significativamente dos demais híbridos. Dentre os híbridos avaliados, o Valdor 

apresentou o melhor desempenho em sistema hidropônico.  
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