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Resumo

O experimento foi conduzido na área de pesquisa de produção orgânica de hortaliças

(APPOH) na Embrapa Hortaliças – Brasília –DF, Brasil, onde foram avaliados 19 cultivares

de pimentão.A variedade que se destacou no comprimento foi a Marconi , em calibre foram

Vyuco e Italiano. Verificou-se que a Lito; PCR e Italiano apresentaram-se coloração mais

claras. As variedades com coloração mais verdes foram Italiano; Agro Sul Gigante;

Margareth e Marconi. Das 19 cultivares estudadas seis se destacaram com a predominância

do amarelo ( Lito, Agro Sul Gigante, I-16, PCR, Fry King e Marconi), variando de 34,45 a

26,96. A cultivar que apresentou maior firmeza foi a Italiano. Quanto aos sólidos solúveis, a

Casca dura gigante e Margareth apresentaram mais doces. De um modo geral, todas as

cultivares produziram frutos com boa qualidade em sistema orgânico de produção, e que

poderão atender as diferentes preferências dos consumidores.
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Abstract

Fruits quality of bell pepper growed in organic farming in the cerrado
region, Brazil
The experiment was accomplished in the research area of vegetables organic farming

(APPOH) in Embrapa Hortaliças. Brasília - DF, Brazil. Nineteen cultivars of bell pepper were

appraised. The variety that stood out in the length was Marconi. The cultivars Vyuco and

Italiano presented larger caliber(or diameter). It was verified that cultivars Lito; PCR and

Italiano came white coloration. The varieties with greener coloration were Italiano; Agro Sul

Gigante; Margareth e Marconi. Of the 19 cultivars studied six stood out with the

predominance of the yellow coloration (Lito, Agro Sul Gigante, I-16, PCR, Fry King e

Marconi), varying of 34,45 a 26,96.  The cultivar Italiano showed larger firmness and Casca

Dura Gigante and Margareth presented the largest amounts of soluble solids. In general, all



cultivars produced fruits with good quality in organic farming system and can assist the

consumers of  different preferences.
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Introdução

O pimentão é uma hortaliça de sabor marcante do gênero capsicum, muito utilizada na

culinária de todo o mundo. Está entre as cinco hortaliças com maior área cultivada no Brasil

e no mundo e nos grandes centros urbanos do país o volume de comercialização é bastante

expressivo (FNP, 2006).

O sistema orgânico de produção se baseia em normas técnicas bastante rigorosas para

preservar a qualidade do produto. Um dos primeiros aspectos a serem observados quando

se pensa em praticar sistemas orgânicos de cultivo, diz respeito à escolha adequada da

cultivar a ser plantada. Em algumas situações, a escolha da cultivar, a ser explorada nesse

sistema de cultivo, dependerá do seu desempenho produtivo e qualitativo e também de sua

resistência na fase pós – colheita (Nanetti et al. 2002).

O trabalho teve como objetivo, avaliar alguns aspectos relacionados com a qualidade de

pimentões, provenientes de19 cultivares,  plantadas em sistema orgânico em condições de

cerrado.

Material e métodos:

O experimento foi conduzido na área de pesquisa de produção orgânica de hortaliças

(APPOH) na Embrapa Hortaliças, onde foram avaliados 19 cultivares de pimentão. A

semeadura foi realizada em 16/11/2005, o transplante das mudas em 22/12/2005, cujo

espaçamento foi de 100 cm entre linhas e 40 cm entre plantas. A adubação de plantio foi

composta de 250 g/m2 de termofosfato e 2 kg/m2 de composto. Realizou - se coberturas com

500 g/m2 de composto aos 30 e 60 dias e outra após o transplante. Pulverizou-se

semanalmente as mudas, transplantadas, com biofertilizante (10%) até estabelecimento das

mesmas. Foi plantado coentro entre as parcelas e  colocou-se capim picado nas parcelas

como cobertura morta. A colheita foi realizada de março a abril de 2006. No pico da colheita,

que aconteceu em março/2006, os frutos colhidos, foram transportados para o Laboratório de

Fisiologia Pós-colheita da Embrapa Hortaliças e avaliou-se: comprimento, calibre, firmeza,



sólidos solúveis, coloração ( a*, b*, L*) em parcelas de 3 frutos, com 3 repetições, retirados

aleatoriamente do lote colhido.

Resultados e Discussão:

A variedade que se destacou no comprimento foi a Marconi , em calibre foram Vyuco e

Italiano; sem diferenças estatísticas. No que se refere a coloração, a coordenada L* , indica

quanto mais clara ou mais escura é a cor do fruto, com valores de 0 (totalmente preta) a 100

(totalmente branca), verificou-se que a Lito; PCR e Italiano apresentaram-se coloração mais

claras, semelhantes estatisticamente. A coordenada a*, pode assumir valores de – 80 a

+100, sendo que os extremos correspondem ao verde e ao vermelho; com isso verificou-se

que as variedades com coloração mais verdes foram Italiano; Agro Sul Gigante; Margareth e

Marconi, sem diferença estatísticas entre si. A coordenada b* indica  a intensidade de azul ao

amarelo, que pode variar de -50 ( totalmente azul), a +70 (totalmente amarelo), verificou-se

que das 19 cultivares estudadas seis se destacaram com a predominância do amarelo,

sobressaindo-se  a Lito - creme, PCR - Creme esverdeado (Tabela  1). A cultivar que

apresentou maior firmeza foi a Italiano; algumas devido a sua suculência não foi possível

obter valores com o método utilizado. Quanto aos sólidos solúveis, que indica o grau de

doçura, a Casca dura gigante e Margareth apresentaram valores estatisticamente superiores

as demais, 11 cultivares devido aos baixos teores  de açúcares, não foi possível quantificar

os sólidos solúveis pelo método de refratometria, conforme pode se observar na Tabela 1.

Conclui-se que, a cultivar Marconi apresentou os maiores frutos e também se destacou

quanto a coloração verde mais intenso, juntamente com as cultivares Italiano; Agro Sul

Gigante e Margareth. A Italiano também  apresentou um maior calibre e uma maior firmeza

do fruto. Já a Lito e PCR,  sobressaíram - se com maior intensidade da coloração amarela.

Com a variabilidade de atributos de qualidade apresentada, os pimentões obtidos neste

sistema de cultivo, poderão  atender diferentes mercados, que muitas vezes variam  de

acordo com a preferência do consumidor e até mesmo com a  culinária pretendida.

Tabela 1. Valores de comprimento, calibre, coloração (L*, a*, b*), firmeza , sólidos solúveis

totais (SST) referentes a 19 cultivares plantadas em sistema orgânico sob condições de

Cerrado. Brasília, Embrapa Hortaliças, 2005.

Cultivares

Comprimento
(mm)

Calibre
(mm)

Cor Firmeza
( kgf)

SST
(oBRIX)



L* a* b*
Marconi 242,01 a 58,79 c 27,37 c -13,43 a 28,92 a 0,00 d 0,00 d
Bruyo 150,35 c 42,96 d 22,68 c - 8,57 d 24,55 b 0,00 d 0,00 d
Fry King 135,49 c 48,90 d 35,04 b -10,14 c 34,50 a 0,00 d 0,00 d
Magali – R 132,52 c 64,33 b 22,14 c -10,07 c 21,76 b 0,93 b 3,83 b
Apolo 132,27 c 45,61 d 24,10 c -11,46 b 25,19 b 0,00 d 0,00 d
Hércules 116,95 b 56,98 c 23,11 c -11,15 b 22,02 b 0,00 d 0,00 d
PCR 115,92 b 47,36 d 41,52 a -8,79 d 34,45 a 0,00 d 0,00 d
I – 16 115,11 b 61,37 b 26,21 c -11,20 b 26,96 a 0,00 d 0,00 d
Margareth selec. 114,16 b 62,14 b 24,37 c -11,30 b 23,94 b 0,67 c 3,73 b
Margareth 113,14 b 32,60 e 35,11 b -12,39 a 16,23 b 0,86 c 4,56 a
Agro Sul Gigante 111,95 b 63,45 b 36,46 b -12,48 a 28,42 a 1,03 b 3,20 c
Avelar 110,45 b 55,08 c 35,18 b -11,00 b 14,77 b 0,76 c 3,70 b
Casca Dura Ikeda 103,60 c 54,16 c 31,44 b -10,28 c 22,99 b 0,78 c 0,00 d
Casca Dura Gigante 99,07 c 57,49 c 33,76 b -10,40 c 14,16 b 0,77 c 4,16 a
Italiano 93,11 c 80,87a 38,72 a -12,94 a 20,35 b 1,74 a 3,73 b
Califórnia Wonder 91,32 c 70,79 b 25,69 c -11,72 b 23,99 b 1,03 b 3,46 c
Lito 89,10 c 55,38 c 43,63 a -3,60 e 31,83 a 1,10 b 0,00 d
Herpa 80,98 c 65,89 b 24,26 c -10,38 c 22,14 b 0,00 d 0,00 d
Vyuco 77,84 c 77,88 a 23,64 c -10,72 c 23,43 b 1,02 b 0,00 d
Médias seguidas pelas mesmas letras, na coluna, não diferem estatisticamente, entre si pelo teste de Scott-
Knott ao nível de 5% de probabilidade.
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