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RESUMO 
O Brasil é considerado um importante centro de diversidade do gênero Capsicum, sendo 
imprescindível que trabalhos relacionados à coleta, caracterização, avaliação e 
conservação de germoplasma de Capsicum,o que permite um maior conhecimento da 
variabilidade existente, tornando-a passível de ser utilizada em programas de 
melhoramento. O objetivo do presente estudo foi fazer o levantamento quantitativo, 
distribuição geográfica e nomes comuns dos acessos de Capsicum sp. existentes no 
Banco de Germoplasma de Hortaliças da Universidade Federal de Viçosa.  Os registros 
das coletas do banco de 1966 até a 2011 foram usados como base deste levantamento. 
Do total de 1108 acessos de Capsicum spp. existente no Banco de Germoplasma de 
Hortaliças da UFV, o que representa  15,34% dos acessos de hortaliça do banco, 66,6% 
são provenientes do Brasil  , sendo a região Sudeste a que apresentou o maior número 
de acessos (338 acessos ou  45,8%). Dos acessos coletados 13,3% são denominados 
como pimentão e 54,9% como pimentas, e os 31,8%  não possui identificação quanto à 
espécie. Outros países contribuíram para a variabilidade do banco, um dos principais é a 
Hungria com 99 acessos (26,9%), seguida dos Estados Unidos da América com 83 
acessos (22,5%) e México com 82 acessos (22,3%). Pôde-se verificar ainda que a 
década de 60 foi o período em que foram coletados o  maior número de acessos(60,3%) 
e que na década de 90 foram coletados apenas 0,8% dos acessos. Tendo em vista que 
somente uma pequena parcela deste germoplasma foi caracterizada, novos estudos 
devem ser realizados ampliando o conhecimento da diversidade existente na coleção de 
Capsicum do BGH da UFV com intuito de explorar características de interesse no 
melhoramento de pimentas e pimentões.  
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ABSTRACT 
The aim of this study was to provide the number of Capsicum sp. present in the 
Vegetable Germplasm Bank of the Federal University of Viçosa, as well as the 
locations and dates of collections as an aid to breeding programs. Brazil is considered 
an important center of diversity of the genus Capsicum, as a center of diversity, it is 
essential that work in Brazil related to the collection, characterization, evaluation and 
conservation of germplasm of Capsicum are made so that information about this 
variability is provided, making it capable of being used in breeding programs. We 
checked that the hits are coming mainly from Brazil, with 66.6% of access, and that the 
region with the highest number of hits is the Southeast (338 hits). Other countries 
contributed to the variability of the bank, one of Hungary's major hits with 99 (26.9%), 
followed by the United States with 83 hits (22.5%) and Mexico with 82 hits (22.3) . It 
can be verified that the 60s was the period in which they were collected as many hits 
(60.3%) and in the 90s were collected only 0.8% of accesses. Given that there are few 
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studies performed with the materials stored in BGH-UFV, new studies should be 
conducted to explore interesting characteristics of this vegetable. 
Keyword: Capsicum sp., genetic resources, germplasm bank 

 

INTRODUÇÃO 

Com intuito de preservar recursos genéticos de Hortaliças para os futuros programas de 

melhoramento a UFV criou oficialmente o Banco de Germoplasma de Hortaliças 

(BGH-UFV) em 1966, com o apoio da Fundação ROCKEFELLER, com a finalidade de 

resgatar espécimes de espécies nativas ou introduzidas, preservar, documentar e 

disponibilizar germoplasma de outras regiões do globo, caracterizando o seu potencial 

para as condições climáticas das diversas regiões do Brasil (SILVA et al., 2000). Para 

tanto os recursos armazenados, mediante coleta ou doação são caracterizados, avaliados 

e colocados à disposição da comunidade científica nacional. Atualmente o BGH – UFV 

possui em seu acervo 7225 acessos de hortaliças que foram coletados em diversas partes 

do país e também recebidos como doação de mais de 100 países. São armazenados no 

BGH – UFV: antigas variedades, seleções feitas por agricultores, formas variantes das 

espécies cultivadas e espécies silvestres dos gêneros de interesse para a olericultura 

nacional (BGH-UFV, 2012). Os acessos estão organizados em famílias: Solanáceas 

(44,21%), Leguminosas (16,83%) e Cucurbitáceas (15,70%), entre outras. 

 Dentre as solanáceas desta coleção se destaca o gênero Capsicum sp. 

(pimenta/pimentão), em que acessos podem ser encontrados em todas as regiões 

ecogeográficas do país, uma exploração agrícola típica de agricultores familiares, que 

comercializam seus produtos em feiras livres, redes de supermecados ou mesmo por 

meio da venda de sua produção a agroindústria. As pimentas (doces e picantes), além de 

serem consumidas frescas, podem ser processadas e utilizadas em diversas linhas de 

produtos na indústria de alimentos, segurança e de cosméticos. Aproximadamente 2.000 

hectares são cultivados anualmente no país, sendo os principais estados produtores 

Minas Gerais, Goiás, São Paulo, Ceará e Rio Grande do Sul (Embrapa 2007).  

O mercado brasileiro de pimentas passa por um crescente aumento na demanda, 

impulsionando diretamente um incremento na área cultivada e o estabelecimento de 

novas agroindústrias. A produtividade média depende do tipo de pimenta cultivada, 

podendo alcançar até 30 t.ha-1. Além do mercado interno, parte da produção brasileira 
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de pimentas é exportada em diferentes formas, como páprica, pasta desidratada, 

conservas e plantas ornamentais (EMBRAPA, 2007). As pimentas têm se destacado 

pela crescente aceitação pelo mercado consumidor, fazendo a diferença na 

diversificação de produtos das floriculturas (RÊGO et al. 2009) 

O Brasil é considerado um importante centro de diversidade do gênero Capsicum 

(SUDRÉ et al. 2009). Significativa diversidade entre caracteres morfoagronômicos já 

foram reportados em coleções de germoplasma no Brasil, principalmente aqueles 

relacionados a caracteres qualitativos como formato do fruto, cor do fruto imaturo e 

maduro, textura da epiderme, presença ou não de pungência, dentre outros (COSTA et 

al., 2006; SUDRÉ et al., 2006).  

    Por ser um centro de diversidade, é imprescindível que no Brasil trabalhos 

relacionados à coleta, caracterização, avaliação e conservação de germoplasma de 

Capsicum sejam realizados para que informações acerca dessa variabilidade sejam 

fornecidas, tornando-a passível de ser utilizada em programas de melhoramento. Entre 

os principais fatores de baixa utilização de genitores nos programas de melhoramento 

está o desconhecimento dos recursos genéticos disponíveis nos bancos de germoplasma 

por parte dos melhoristas (CARELLI et al., 2006). 

Quando se pensa em contribuição genética de germoplasma a partir de um banco deve-

se pensar na possibilidade de obtenção de genes interesse e não de genótipos de plantas 

que por si só ofereçam vantagens comparativas em relação às variedades atualmente 

cultivadas. Estes genes podem estar relacionados à resistência a doenças, pragas, bem 

como a adaptação a ambientes limitantes para o desenvolvimento das culturas, tais 

como: regiões com baixo teor de fósforo, alto alumínio etc. Por estas razões os recursos 

genéticos armazenados no Banco de Germoplasma de Hortaliças da UFV são 

considerados estratégicos para o país, por representarem parte considerável diversidade 

genética das hortaliças cultivadas em nosso país. Cabendo ao Brasil preservar, 

caracterizar, avaliar e disponibilizar estes genes para a comunidade científica nacional e 

assim reduzir a erosão genética e ampliar a capacidade de sustentabilidade da 

agricultura nacional. O objetivo do presente estudo foi fazer o levantamento 

quantitativo, distribuição geográfica e nomes comuns dos acessos de Capsicum sp. 

existentes no Banco de Germoplasma de Hortaliças da Universidade Federal de Viçosa. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

A avaliação dos acessos do BGH-UFV foi realizada com base nas informações de dados 

de passagem contidas no livro de registros do BGH – UFV. Os acessos foram 

classificados pela origem geográfica (região/estado), pelas datas de coleta e nomes 

comuns. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foram identificados 1108 acessos de Capsicum sp. provenientes de diferentes regiões 

do Brasil, assim como de outros países,  representando 15,3% dos acessos do BGH-

UFV, 34,7% dos acessos da família Solanaceae, sendo o gênero que possui maior 

número de acessos do banco, o que assegura uma ampla variabilidade genética a esta 

coleção. Pode-se verificar que 66,6 % dos acessos foram coletados no Brasil (Figura 1), 

e a região Sudeste é a que contribui com maior número de acessos (45,8%), seguido da 

região Centro-Oeste (18,8%), Nordeste (18,7%), Norte (9,2%) e Sul (7,5%) (Figura 2). 

Dos acessos provenientes de outros países (33,4%), 26,9% são provenientes da Hungria, 

22,5% dos Estados Unidos da América, 22,3% do México, 4,5% do Peru e 4,3% da 

Costa Rica. Outros 13 países participam da composição do banco germoplasma de 

Capsicum com 19,5%, mas com poucos acessos (Figura 3). A figura 4 representa os 

principais períodos de coleta dos acessos, os quais foram agrupados em décadas, sendo 

que a década de 60 contribuiu com 60,3% das coletas, no ano de 1967 foram coletados 

315 acessos em diferentes regiões tanto no Brasil como em outros países. Na década de 

70 foram coletados 7,8% ou 258 dos acessos do banco de Capsicum. Na década de 80 

as coletas foram maiores que na década anterior alcançando 11,3% (124 acessos), 

enquanto na década de 90 as coletas não atingiram 1%. Nos anos 2000 foram coletados 

35 acessos (3,1%). Alguns materiais não possuem registro de data entrada no BGH, 

sendo assim considerados sem data o que representa 16,6% dos acessos. 

Para continuação dos trabalhos realizados no BGH, devem ser realizados estudos de 

caracterização e avaliação dos acessos por meio de descritores morfológicos, 

agronômicos e moleculares, com intuito de identificar acessos em duplicata. A presença 

de tais duplicatas onera as atividades por consumir recursos físicos, humanos e 

financeiros para a conservação do mesmo acesso (MARIM et. al 2009), além de 

disponibilizar características de fruto, de resistência à pragas e doenças, e ainda 
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propriedades nutracêuticas que podem ser aproveitadas nos programas de melhoramento 

do gênero. 
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Figura 1. Origem geográfica dos acessos de Capsicum sp.  do Banco de Germoplasma 

de Hortaliças da UFV. 2011. Geographical origin of Capsicum sp. the Vegetable 

Germplasm Bank of the University. 2011 
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Figura 2. Regiões de coleta no Brasil dos acessos de Capsicum sp. do BGH-UFV. 2011 
Regions in Brazil collection of Capsicum sp. the BGH-UFV.2011 
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Figura 3. Origem dos acessos de Capsicum do BGH-UFV provenientes do exterior. 
2011. Origin of the Capsicum from the BGH-UFV exterior. 2011  
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Figura 4. Período das coletas dos acessos do Banco de Germoplasma da UFV. 2011 
Period of the collections of accessions from the genebank at UFV. 2011 
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