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RESUMC):      0      cultivo     da      pimenta-do-reino      PiDer      niorum     L.      `/em      sofrendc      algunik,>

restríções    quanto    ao    sisteii`a    ®    pleno    sol,    por    utilízar    `utores    extrsfdos    de
essênciBs   nstivôs   oi"=açodas   de   extinção.    VisBndo   uita   ®lternôtiva   para    reduzir    os

custos   de    iopLanteção   da    cultura,    bem   ccmo   e`inentôr   o   período   de   vida    Útil    da
ntesma,   que   hoje   passa   no   máxim   5   anos   produzindo,    estão   sendo   estudadas   eLgumas
espécies   que   possem   servir    de    tu.or    vivo   pare    a   pintenteiro.    Nesse    §entido,    a
andirobeirs     CaraDa      quianensf s      desponto      como     ma      espécie      promissors      e      com

c@racterístícas  próprias  para  este   fim.   Por   se  trôtar  de  espécie  em  domesticação,   e

ordirobeir®  está   serdo  no  presente  trebolho  estudada  em  alguns  ospectos  básiccs   que

pos§am   ref letir   as   respostas   dessa   espécie   quanto   ô   sua   produtividade   primáría.   Os
trabalhos    estão    sendo   desenvolvidos    no    Base    Flsica    da    EMBRAPA-CPATu    em    Belém    em

cordições  de  caqp  e   lôboratório.   Estudou-8e  primeiramente  ®   evolução  da   ontogenio
folí®r    utilizando-se    10    plantas    ccm    3    meses    de    idade,     crescidss    em    sacos    de

polietileno      contendo      a      mi§tura       terra      preta:       esterco      m      proporção      3:1
respectivamte.     Os     resultados    obtidos    no    ensaio    de    ontogenia     revelôram    un
crescimnto  do  tipo  sigmidaL   que  não  difere  mito  do  padrão  para  pLantas  erbóreas,
todevia   o   CV   obtid®   (c.rce   de   30%)   deve-se   prova\/elmente   .o   pequeno   número   de

plmtos    estudadas.     Estudou-se    tanbém    a    ®natomia    foliar    comparada,     terdo    sido
utiuzado  folha6   colhidss  no  bosque  do  CPAJU  onde   foram  feitos  cortes   transversais
e   di88ociação   de   epider":,   conform   usu®ie.   Wesse   primeire   .tapô,   por   se   tratar
®irBa  de  te®t®s  de  .écnica  canvertional,   for®m  utf lizodes  epenas  plantas  de  eol   e  o

perémtro   prirtipeL   utiLjz®do   foi   o  nthro   de  estõmatos   por   caiiipo  de  microscópio
(aunmto  de   10   x  ÁO)   igusl   o  Á,1   +/-0,10   e   o   tipo  de  estomato   caracterizado   como
•nomocítico   na   pimento-do-reino.    Por   se   ¢rater   de   ensaios   explorôt6rios   não   foi
utiLizedo   nenhLJn   delineemento   experimental,    contudo   Lm   refimmento   de    técnics    e
")vos  ensoios  se  fazem  necessérios  para  dar  sequêncie  ao  treboLho.
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