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Há sete anos a UENF desenvolve um programa de melhoramento de pimentas da espécie Capsicum 

baccatum var. pendulum. Esse programa, por intermédio de métodos clássicos de melhoramento 

associados a ferramentas moleculares, desenvolve linhagens e híbridos adaptados as condições de 

cultivo da Região Norte Fluminense. Este trabalho teve como objetivo realizar ensaios de valor de 

cultivo e uso (VCU) de três novas variedades híbridas de pimenta seguindo as diretrizes 

estabelecidas pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) com vistas à 

inscrição no Registro Nacional de Cultivares (RNC). Foram avaliados três variedades híbridas 

(UENF 1616 X UENF 1732, UENF 1624 X UENF 1629 e UENF 1629 X UENF 1732), seus 

genitores e duas testemunhas comerciais (‘BRS - Mari’ e ‘Ibirajá’). Os ensaios foram conduzidos 

em dois ambientes. O primeiro foi instalado na Unidade de Apoio à Pesquisa – UAP, Campus 

UENF de março a julho de 2013 e o segundo de outubro de 2013 a abril de 2014 na área de 

convênio da UENF com a PESAGRO - RIO. Ambos os ensaios foram conduzidos no delineamento 

em blocos ao acaso, com três repetições, diferindo apenas na casualização dos tratamentos. As 

parcelas foram compostas de 16 plantas distribuídas em quatro plantas por fileira. Os espaçamentos 

entre fileiras e entre plantas dentro de fileira foram de 1,2m e 1,0m, respectivamente. Foram 

avaliados os caracteres: número de dias para o início do florescimento (DPFLOR), número de frutos 

por planta (NFP), massa média de frutos por planta (MMF), comprimento do fruto (CF), diâmetro 

do fruto (DF), produtividade (PROD) e massa seca do fruto (MSF). Os dados foram submetidos à 

análise de variância individual e teste de homogeneidade de variâncias de Hartley (H). 

Posteriormente, procedeu-se a análise de variância conjunta seguida do teste de agrupamento de 

médias de Scott-Knott. Verificou-se pelo Teste de Hartley (H) a existência de homogeneidade das 

variâncias residuais, o que permitiu a análise conjunta dos dados. Houve diferença significativa 

entre os tratamentos e entre os ambientes. Apesar disso, a interação G X A foi não significativa para 

a maioria das características avaliadas, denotando homeostase dos genótipos em estudo. A partir do 

método de agrupamento de médias, constatou-se que os híbridos em teste foram alocados no grupo 

de genótipos mais precoces e nos grupos de melhores médias para a maioria das características 

agronômicas e para a massa seca do fruto, característica importante para o processamento industrial. 

Esses resultados possibilitam considerar as novas variedades avaliadas aptas para o registro e 

posterior disponibilização aos produtores da região. 
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