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O pimentão (Capsicum annuum L.) destaca-se entre as dez mais importantes hortaliças 

cultivadas do Brasil, tanto em valor quanto em volume comercializado. Assim nos últimos anos, 

tem sido observado um aumento significativo na produção, principalmente após a utilização de 

cultivares híbridas. Este trabalho teve como objetivo avaliar o desempenho agronômico de 

híbridos experimentais de pimentão. O material genético foi constituído de 36 genótipos de 

pimentão, sendo seis testemunhas comerciais e 30 híbridos experimentais. O delineamento 

utilizado foi o de blocos casualizados com três repetições. Foram feitas 08 colheitas e os frutos 

foram colhidos na fase de coloração verde final (ponto comercial). As avaliações e análises 

foram realizadas em parcelas. Foram avaliados os seguintes caracteres: Produção total de frutos 

(t.ha
-1

); produção precoce de frutos (correspondente às produções das três primeiras colheitas), 

expressa em t.ha
-1

; e massa média de fruto total (g.fruto
-1

). Os testes de médias foram feitos 

através do teste de Tukey (α=0,05). A maior produção total foi de 83,99 t.ha
-1

 no hibrido 

experimental PIM-HE-124, o qual teve média numericamente superior a melhor testemunha. Os 

híbridos experimentais PIM-HE-98, PIM-HE-125 e PIM-HE-100 tiveram produção total de 

83,32; 78,38 e 75,20 t.ha
-1 

respectivamente, os quais tiveram médias numericamente superiores 

ou equivalentes aos das testemunhas, não havendo, no entanto, diferenças estatísticas entre estes 

tratamentos. Os híbridos PIM-HE-148, PIM-HE-150, PIM-HE-146, PIM-HE-149 tiveram as 

produtividades mais baixas, com valores de 45,23; 45,50; 48,06; 48,59 t.ha
-1

. Em relação à massa 

média de fruto, os híbridos PIM-HE-125, PIM-HE-124 e PIM-HE-123 apresentaram os maiores 

valores com 179,20; 164,30 e 160,38 g.fruto
-1

 respectivamente. Porém, nenhum deles foi 

superior estatisticamente à melhor testemunha comercial Mallorca. A produção precoce dos 

híbridos representa em media 50% da produção total. Sendo três híbridos os que destacam por 

sua produção precoce elevada PIM-HE-124, PIM-HE-98 e PIM-HE-103, não diferindo 

estatisticamente da melhor testemunha comercial (Konan-R). O hibrido PIM-HE-148 e a 

testemunha comercial Martha R, apresentaram os piores desempenhos nas três características 

avaliadas. Os coeficientes de variação das características avaliadas em pimentão estiveram 

dentro dos valores obtidos por outros autores, indicando que a variação observada esta dentro do 

padrão da cultura. De forma geral, a maioria dos híbridos teve comportamentos semelhantes às 

melhores testemunhas para os caracteres avaliados, principalmente para produção total e 

precoce. 
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