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O Banco Ativo de Germopiasma de Pimenta-do-Peino tem como 

objetivo básico caracterizar a co]eção de cultivares dispontveis de 

acordo com caracteres agron3micos, principalmente os relacionados a 

componentes de produção, reprodução e análise de cari6tipo, visan 

do a disponibilidade de material para os trabalhos de melhoramentos 

A coleção ativa de germoplasma inclui as seguintes cultiva 
res dentro da espécie Piper nigrurn L: Kudaravali, Kalluvali, Balan 
kota, Karimunda (Guajarina), Panniyur-1 (Bragantina), 	originarias 

da índia; Tranp, da Tailândia; Kuching, de Sarawak; Belantung 	e 
Djanibi, da Indonsia; Pimenta-da-Terra, procedente da Guiana France 

sa; Cingapura, de Cingapura, Esptrito Santo e Clone 5-1, brasileiras. 

A espcie Piper coiubrinurn Link tamhm está sendo estudada, espe- 
cialmente com relação 	cariologia. 

Considerando os componentes de produção, analisados a par 
tir de 1980, foram selecionados os caracteres: a) peso total de es 

pigas verdes por planta; h) número total de espigas por planta; c) 

comprimento da espiga; d) oeso da espiga; e) nilmero de frutos com-

pletamente desenvolvidas por espiga; f) volume de 100 frutos verdes; 
g) volume de 100 frutos secos. 
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Para cada cultivar, são observadas dez plantas. As vari-

veis comprimento e peso de espigas são observadas em trinta espigas 

tomadas ao acaso, dentro de cada nlanta. O volume dos frutos verdes 

obtido de cem frutos ao acaso, por cultivar, sendo esses coloca 

dos a secar e determinado o volume de frutos secos. O peso e nGmero 

total de espigas verdes por planta são obtidos de dez plantas den 

tro de cada cultivar, 

De posse dos dados coletados no mês clmax da produção, to 

dos os caracteres são correlacionados, a fim de se estimar a asso 

ciação fenotírica entre eles Os resultados provenientes de 1980 e 

pontarani correlação fenotípica entre o peso total de espigas verdes 

por planta e o nn1ero total de espigas verdes por planta (r = 0,7413*) .  

O comprimento de espiga foi altamente correlacionado ao pe 

so de espiga (r = 0,9527**), assim como ao numero de frutos comple 

tamente desenvolvidos por espiga (r = 0,3755**). O peso de espiga a 

presentou correlação fenotípica pr6ximn ao nïvel de 	sinificância 

estatística, com o volume de cem frutos verdes. Esse cargter 	apre 

sentou índice de correJaco absoluta com o volume de cem frutos se 

cos. 

Observou-se o vigor do híbrido Panniyur-I em comnririento dc 

espigas (13 cm) , peso de espiga (14 g) e nimero de frutos por espi 

ga (77). Karir'unda foi a cultivar cue anresentou o maior desempenho 

com relação ao volume de frutos verdes (39 ml) e secos (13 ml). 

	

A cu]tivar Cingapura mostrou comtrirnento mdio da 	espira 

de 8 cm, peso médio de espira de 6 g, 27 frutos por espiga, volume 

de 100 frutos verdes de 29 m] e volume de 100 frutos secos de 12 ml, 

E interessante notar mie essa cultivar estava no 39  ano de ciclo, 
enquanto que as demais estavam no 2 9  no. 

As avaliaç6es com relação a esses parâmetros estão em and! 

mento. Existem dados disponíveis de 1983., porém, devido à escassez 

de chuva no início do ano, período oue coincide com a floração, fo 

ram um pouco prejudicados. 

Considerando os caracteres reprodutivos, foram efetund3s, 

em 1982, observaç6es sobre o florescimento em algumas cultivares. 

Cem inflorescõnciac foram tomadas ao acaso dentro de cada cu].tivar, 

no segundo ano de ciclo, . - 
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Foram observados os parâmetros: a) número de dias entre o 

aparecimento do estigma e a emergência da antera; b) número de dias 

entre a emergência e deiscência da antera; c) nümero de dias entre 

o aparecimento do estigma e a formação completa de flores femininas 

na inflorescência. 

Para cada cultivar foi observada a taxa de flores hermafro 

ditas, femininas e masculinas, conforme tabela abaixo. 

Observações prelininares sobre o floresefrento em cultivares de pimenta-do-reino 

1 Nünero' 1 t Flor 1 	Flor % Flor 
Qiltivar AE-EA AL-IJA EA-IM AE-IC 1 	de 

flores 

Djawbi 1 a 5h 1 a 7b 1 a 3h 3 a 6 1.501 033 9.39 89.41 
Cingapura la 6h 3 a 9h 2 a 5h la 7 1.387 0.72 25.88 73.40 
Clone 5-1 O a 71 3 a 7h 3 a 7h 1 a 7 1.618 8.03 22.44 69.53 
Panniyurl 0 a6b 1 a7m 0 a3m 1a6 2.086 1.44 0.14 98.42 
Karinmda > 8h > 8b - Oa 6 1.297 71.47 0.00 28.53 
Belanttmg O a 5h O a 7h O a 4h 3 a 6 1.650 0.00 36.85 63.15 

AF-EA - nimero de dias entre o aparecimento do estigma e emergência 
da antera. 

AE-DA - numero de dias entre o aparecimento do estigma e a 	deiscên 
cia da 	antera. 

EA-DP - n6n'ero de dias entre a errerrência da antera e a deiscência 
da antera. 

AF.-IC - número de dias entre o aparecimento do estigma e a formação 
completa de flores femininas na espiva. 

b, m, a- partes basal, wdia e apical 	da 	espiga 
* 	- número total de flores de 20 espigas tomadas ao acaso 	por 

cultivar. 

Encontram-se em andamento estt,dos sobre a 	caracterização 

citol6gica de cultivares de pimenta-do-reino e esrgcies afins. 	As 
observações preliminares envolvem as cultivares Cingapura, 	Clone 
S-1 (Piper nigrurn L.) e Pimenta Longa (P. coluhrinwn, Link). O mto 
do utilizado g o de esmarapiento de pontas de raízes 	nrg-tratadas 
com hidroxiquinolina, coradas pelo rngtodo de Feulgen e 	maceradas 
com pectinase. 

Ap6s o preparo de lmmnas permanentes, processa-se a cojita 

gem do número de cromossomos, bem como a an1ise do morfologia, pa 
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ra comparação entre as diversas cultivares. 

A cultivar Cingapura e o Clone S-1 não diferem citologica 

mente. Apresentam um nilmero elevado de winüsculos cromossomos 	dis 

persos na placa nietafísica. As 1winas de P. colubrinum Link 	mos 

tram um niimero reduzido de cromossomos 4  iiiorfologicamente uniformes, 

grandes, com centrômeros e cromgti&es perfeitameíiteobservveis. 
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