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As pimentas do gênero Capsicum são originárias das Américas, sendo utilizadas antes do 

descobrimento do Brasil por grupos indígenas. O mercado de pimentas é um grande seguimento 

da economia agrícola brasileiro com uso nos setores farmacêutico, cosmético e principalmente 

alimentar. Com o melhoramento genético permite-se obter novos genótipos com características 

agronômicas exigidas pelos consumidores e também a adaptação a diversas condições 

edafoclimáticas de uma região. O método de melhoramento de plantas SSD (do inglês “Single 

Seed Descent”), tem como principal característica a redução do tempo requerido para obtenção 

de linhagens homozigóticas, uma vez que, os processos de avaliação e seleção só se iniciam após 

a obtenção das linhagens em homozigose, e assim, várias gerações podem ser conduzidas num 

ano. O objetivo do presente trabalho foi o melhoramento genético da pimenta tipo Bode em 4 

ciclos de autopolinização para as condições edafoclimáticas do Centro e Norte do Estado de 

Goiás. O trabalho foi desenvolvido no campo experimental do IF Goiano – Câmpus Ceres. Do 

total de 319 acessos de pimentas do banco ativo de germoplasma (B.A.G) do IF Goiano – 

Câmpus Ceres foi selecionado o tipo Bode para o melhoramento e a utilização do método SSD. 

As plantas foram cultivadas em vasos com substrato (terra, esterco bovino, calcário e adubo 

mineral) e em casa de vegetação.  As flores foram protegidas com papel alumínio para impedir a 

polinização cruzada e garantir a autofecundação. Os frutos de pimenta foram identificados com 

etiquetas após o pegamento, colhidos quando maduros e suas sementes extraídas e secadas no 

Laboratório de Análises de Sementes. Uma parte das sementes foi utilizada para a nova geração 

e outra acondicionada no B.A.G. Foram realizados 4 ciclos de autopolinização de plantas de 

pimentas Bode e obtidas 6 linhagens: IFET 1633, IFET 1635, IFET 1637, IFET 1639, IFET 1641 

e IFET 1643. As plantas de pimenta Bode apresentaram uma aparência homogênea em relação a 

arquitetura; formato, cor, e tamanho de frutos; pungência alta e não apresentaram sintomas de 

doenças.  Conclui-se que foram obtidos genótipos de pimenta Bode com homozigose de 93,73%, 

sendo assim, considerado um material puro. 
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