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RESUMO 

Diversidade morfoagronômica e taxa de cruzamento natural em pimentas             

(Capsicum chinense) 

Estudos sobre diversidade e sistema reprodutivo das plantas cultivadas são de fundamental 
importância para o planejamento e elaboração dos programas de melhoramento bem como para a 
conservação e uso de recursos genéticos. Este trabalho é composto por duas etapas em que se 
objetivaram em primeiro momento caracterizar morfoagronomicamente 40 acessos de pimenta 
(Capsicum spp.) do banco de germoplasma da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz da 
Universidade de São Paulo, gerando informações que subsidiaram a metodologia para a estimativa da 
taxa de cruzamento natural para acessos desta espécie. A caracterização foi realizada para 16 
descritores, sendo observada alta diversidade para os caracteres de hábito de crescimento, forma da 
folha, altura de planta, cor da antera, posição do estigma, presença de manchas na corola, constrição 
anelar no cálice, cor do fruto maduro, forma do fruto, forma do ápice do fruto, superfície do fruto, 
presença de pungência, dias para florescimento, massa fresca, largura e comprimento de fruto. Foi 
verificado que dentre os 40 acessos, 85% pertenciam à espécie C. chinense, 10% apresentaram 
características tanto de C. annuum como de C. frutescens, e dois acessos foram identificados como C. 
baccatum. Análises multivariadas de Componentes Principais (PCA), Agrupamentos e Coordenadas 
Principais (PcoA), foram realizadas verificando-se a existência de variabilidade entre os acessos. O 
coeficiente de dissimilaridade variou de 0,015 a 0,818.  A análise de agrupamentos resultou na 
formação de cinco grupos que separaram os acessos principalmente quanto ao formato e tamanho do 
fruto. Com base na análise da diversidade três acessos de C. chinense com características morfológicas 
divergentes, foram selecionados como genitores para a estimativa da taxa de cruzamento natural. Os 
três acessos foram dispostos em módulos contendo uma planta de cada genótipo e deixados a campo 
para a ocorrência de cruzamentos naturais. Hibridações artificiais foram feitas entre os acessos 
selecionados a fim de se obter híbridos para utilização como testemunhas na avaliação da ocorrência e 
direção dos cruzamentos por meio da observação da expressão de marcadores morfológicos. A taxa 
de cruzamento variou de 0% a 40,6%, indicando que a espécie C. chinense apresenta sistema 
reprodutivo misto cujas taxas variaram principalmente em função do genótipo. 

Palavras-chave: Pimenta; Variabilidade genética; Caracterização; Marcadores morfológicos; Sistema 
reprodutivo 
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ABSTRACT 

Morpho-agronomic diversity and natural outcrossing rate in peppers Capsicum chinense 

Studies on the diversity and reproductive system of crop plants are important for plant 
breeding programs as well as for the conservation and use of genetic resources. This work is 
composed of two stages: the first stage aimed to characterize 40 accessions of pepper (Capsicum spp.) 
from the germplasm bank of the Luiz de Queiroz College of Agriculture, University of São Paulo, 
with morpho-agronomic traits, and generating information that subsidized the methodology of the 
second stage, estimating the natural outcrossing rate of this species. The characterization was carried 
out for 16 traits, with high diversity being observed for the traits of plant growth habit, leaf shape, 
plant height, anther color, stigma exertion, presence of spots on corolla, calyx annular constriction, 
fruit color at mature stage, fruit shape, fruit apex shape, fruit surface, presence of pungency, days to 
flowering, weight, width and length of the fruit. Among the 40 accessions, 85% belonged to the 
species C. chinense, while 10% showed characteristic of both C. annuum and C. frutescens, and two 
accessions were identified as C. baccatum. Principal Components multivariate analyses (PCA), cluster 
and Principal Coordinates analyses (PcoA) were performed showing the existence of variability 
between the accessions. The dissimilarity coefficient ranged from 0.015 to 0.818. The cluster analysis 
resulted in the formation of five groups of accessions that diverged mainly according to size and shape 
of the fruit. Based on the diversity analysis, three morphologically distinct accessions of C. chinense 
were selected as parents for estimating the natural outcrossing rate. The three accessions were 
arranged in modules containing one plant of each genotype and were left in the field for the 
occurrence of natural crosses. Artificial hybridizations were made between the selected accessions in 
order to obtain hybrids for use as testers in the evaluation of the occurrence and direction of crosses 
by observing the expression of the morphological markers. The outcrossing rates varied from 0% to 
40.6%, indicating that C. chinense presents a mixed reproductive system, and that the outcrossing rates 
varied mainly due to the genotype. 

Keywords: Pepper; Genetic variability; Characterization; Morphological markers; Mating system 
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1. INTRODUÇÃO 

As pimentas pertencentes ao gênero Capsicum, família Solanaceae, foram uma das primeiras 

plantas a serem domesticadas nas Américas, tendo sido utilizadas pela humanidade há mais de 6000 anos, 

conforme registros encontrados no México, Peru, Bolívia (Perry e Flannery 2007, Kraft et al. 2014). O 

gênero é originário da América Tropical, e desde a época das grandes navegações, seu consumo tem se 

popularizado e se incorporado na cultura de povos de outras partes do mundo (Barbieri e Neitzke 2008). 

O cultivo atual se estende mundialmente, com destaque para a China, México e Turquia, como os maiores 

produtores (FAO 2018). No Brasil, cultivam-se pimentas em praticamente todos os estados, sendo uma 

atividade tipicamente familiar de grande importância social e econômica, pois atua como fonte de renda e 

na absorção de mão-de-obra (Pereira et al. 2014).  

O gênero Capsicum compreende as hortaliças denominadas como pimentas e pimentões, e é 

composto por aproximadamente 35 espécies descritas, das quais cinco foram domesticadas e são 

amplamente cultivadas (C. annuum L., C. chinense Jacq., C. frutescens L., C. baccatum (Willd.) Eshbaugh, e C. 

pubescens Ruiz et Pav.) (Moscone et al. 2007, Pickersgill 2007, Carrizo García et al. 2016). Dentre as 

características envolvidas na domesticação das pimentas destacam-se a perda do mecanismo de dispersão; 

o aumento de tamanho de frutos, folhas, flores e sementes quando comparadas às variedades selvagens; e 

o aumento da variabilidade morfológica (Pickersgill 2007, Luna-Ruiz et al. 2018). Os frutos vermelhos 

pequenos, eretos e decíduos foram substituídos por frutos maiores geralmente pendentes, que 

permanecem firmemente aderidos à planta e com uma ampla variedade de cores além da 

vermelha(Andrews 1995, Barbieri e Neitzke 2008). Aparentemente, a domesticação resultou também em 

uma mudança no modo de reprodução, passando de fecundação cruzada para autofecundação (Andrews 

1995, Barbieri e Neitzke 2008, Luna-Ruiz et al. 2018). O gênero é bem diverso apresentando alta 

variabilidade morfológica, tanto interespecífica como intraespecífica, sendo indicativo de existência de 

grande variabilidade genética. A diversidade no grupo das pimentas é observada, principalmente, nas 

diferentes formas, cores e atributos sensoriais de seus frutos, a qual permite uma versatilidade de 

aplicações seja culinária, industrial, farmacêutica, bélica (“spray de pimenta”) e ornamental (Bosland 1996, 

Barbieri e Neitzke 2008).  

O Brasil é considerado um importante centro de diversidade de pimentas, sendo encontrado 

grande número de espécies domesticadas, semidomesticadas e selvagens (Moscone et al. 2007). Dentre as 

espécies domesticadas, destaca-se no país a C. chinense, que é bem adaptada a ambientes quentes e úmidos, 

sendo facilmente encontrada na região amazônica, onde provavelmente seria seu centro de domesticação 

(Heiser Jr. 1976, Pickersgill 2007). Seu cultivo, assim como as demais espécies de pimentas, geralmente 

ocorre em pequenas propriedades, sendo comercializada in natura ou em conservas em mercados e feiras 

livres.  Os frutos de C. chinense apresentam um aroma forte e característico, além de diferentes formatos, 

tamanho, coloração e níveis de pungência. 
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O conhecimento sobre os acessos disponíveis em bancos de germoplasma é essencial para a 

conservação de recursos genéticos vegetais bem como para a busca de variabilidade em programas de 

melhoramento genético. Diversas coleções de germoplasma de Capsicum têm sido caracterizadas por meio 

de descritores morfoagronômicos, marcadores moleculares e análises citogenéticas (Lannes et al. 2007, 

Domenico et al. 2012, Baba et al. 2015, Fonseca 2016, Martins et al. 2018, Moreira et al. 2018). A 

caracterização e a avaliação são etapas fundamentais para um melhor conhecimento da diversidade 

disponível, discriminação de acessos e identificação de duplicatas, além de permitirem a identificação dos 

modos de reprodução predominantes nos acessos (Valls 2007). Segundo Pickersgill (1997), as pimentas 

apresentam alta variabilidade que ainda permanece pouco estudada e explorada, e que esta diversidade 

deveria ser relativamente fácil de ser utilizada. 

As pimentas domesticadas possuem flores completas, autocompatíveis e são consideradas 

autógamas (Allard 1971), com taxas de polinização cruzada que podem variar de 2% a 90%, dependendo 

da variedade, ambiente, morfologia e presença de agentes polinizadores (Odland e Porter 1941, 

Campodonico 1983, Tanksley 1984, Justino et al. 2018). Estas elevadas taxas de cruzamento podem 

resultar na ocorrência de segregação durante a multiplicação e regeneração de acessos de germoplasma na 

produção comercial, sendo necessário tomar precauções para manter a pureza genética de acessos e 

durante a condução de programas de melhoramento de pimentas (Bosland 1993, Rêgo et al. 2011). Alguns 

mecanismos que favorecem a alogamia, tais como a protoginia, macho-esterilidade e estigma posicionado 

acima das anteras foram estudados e observados em alguns trabalhos com Capsicum (Shifriss 1997, 

Aleemullah et al. 2000, Cauich et al. 2006, Luz 2007, Cruz e Campos 2008, Crispim et al. 2017). Entretanto, 

há poucas pesquisas referentes à determinação da taxa de cruzamento, especialmente para C. chinense. O 

conhecimento do sistema reprodutivo de uma espécie é de essencial importância para os melhoristas, uma 

vez que tal informação pode auxiliar na elaboração de estratégias para a condução do melhoramento 

genético. 

A demanda por pimentas e produtos à base de pimentas tem aumentado significativamente, 

destacando-se como um dos condimentos mais vendidos no mundo (Rufino e Penteado 2006, Ribeiro et 

al. 2008). As pimentas tem se mostrado um produto interessante a ser explorado no Brasil, cuja exploração 

dos recursos genéticos possibilita o lançamento de novos produtos no mercado com qualidades antes 

desconhecidas, contribuindo para o desenvolvimento sustentável da agricultura e da agroindústria 

(Neitzke 2012). Além disso, há a demanda por novos cultivares que visam atender não somente as 

necessidades dos produtores, quanto à tolerância a estresses abióticos e bióticos, como também ao 

mercado consumidor, em que os aspectos qualitativos possuem um grande peso em função da forma de 

utilização (fruto fresco, processado, fruto seco, para extração de oleoresina e ornamental). 

Diante do exposto, objetivou-se neste trabalho caracterizar morfoagronomicamente 40 acessos 

de pimenta pertencentes ao banco de germoplasma da Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” 

da Universidade de São Paulo (USP/ESALQ), cujas informações foram utilizadas para a tomada de 

decisão quanto à metodologia para a avaliação e determinação da taxa de cruzamento natural para acessos 

da espécie C. chinense. 



7 
 

2. CONCLUSÕES 

 A caracterização morfoagronômica foi essencial para o conhecimento da diversidade disponível no 

banco de germoplasma de pimentas, além disso, forneceu informações que foram necessárias para a 

estimativa da taxa de cruzamento da espécie C. chinense. 

 

 Alta variabilidade morfoagronômica foi observada em 40 acessos de pimentas (34 C. chinense, 4 C. 

annuum e/ou C. frutescens e 2 C. baccatum) do banco de germoplasma da ESALQ/USP. 

 

 Este estudo se configura como o primeiro referente à taxa de cruzamento para a espécie C. chinense, a 

qual demonstrou possuir sistema reprodutivo misto com taxas de cruzamento de 0% a 40,6% que 

variaram principalmente conforme o genótipo.  

 

 A metodologia desenvolvida com base em marcadores morfológicos foi eficiente para quantificar as 

taxas de cruzamento natural e determinar a direção do cruzamento entre três acessos de C. chinense. A 

metodologia também permite adaptações para investigações mais detalhadas sobre os fatores que 

influenciam o sistema reprodutivo. 
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