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A cultura da pimenta-do-reino (Piper nigrura L.) 	consti- 
tui-se num dos suportes da economia de Estado do Pará. De cerca de 

27.000 toneladas produzidas no Brasil em 1979, estima-se que o Pará 

	

1 	é responsável por 95%. Além da importância econ6mica, deve-se enfa 

	

f 	tizar a importância social da cultura, bastante exigente em mão-de- 
-obra, auxiliando a fixação do homem na zona rural. 

Como a cultura da pimenta-do-reino no Brasil 	originou-se 
da introdução, em 1933, de um pequeno nGmero de estacas de uma umi 
ca cultivar obtida em Cingapura, a variabilidade genética é muito 

pequena. Por volta de 1960,, surgiu na regiao amazonica uma severa 
doença causada pelo fungo Nectria haematococca (Fusarium ec'iani f. 

	

LU 	sp. piperis). Posteriormente outros patégenos foram 	identificados 
em associação com podrid6es das raízes e do pé da pimenta. 	Devido 
estreita base genética do hospedeiro, não tem sido possível a se 

leção de linhagens resistentes. 
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Obstáculos na introdução de variedades provenientes 	do 
centro de origem da pimenteira têm dificultado a ampliação da varia 

ção genética no Brasil. Para tais condições, justifica-se plenamen 

te o emprego de indução de mutação como um dos principais meios de 

ampliar a diversidade genética disponível, condição essencial para 
a seleção de materiais resistentes. 

Assim, o objetivo da pesquisa em desenvolvimento é reali 

zar o tratamento de sementes e gemas da pimenta-do-reino com radia 
ção gama e selecionar os nutantes induzidos, que sejam resistentes 
a Fusarium, Meloidogyne e/ou Phytophthora. 

Os trabalhos foram iniciados em novembro de 1977 pela de 

termÏnação da sensitividade do material à radiação gama. Através de 

experimentos conduzidos no INATAM e no CENA, estimaram-se as doses 

para tratamentos, sendo 15 a 20 kR para seinentes e 2,5 e 3,0 kR pa 
ra estacas. 

Em novembro de 1978, as mesmas radiações foram usadas em 

sementes e estacas. As plantas sobreviventes dos dois anos foram 

transplantadas ao campo, em solo rec6ni-desmatado, no INALAM. Estas 
plantas matrizes (cerca de 350) estãc sendo conduzidas através de 

podas anuais que têm como objetivo estimular a brotação das gemas 

laterais e aumentar a possibilidade da obtenção de um setor homog6 
neo na quimera formada. 

Ap6s diversas podas, em junho de 1980 iniciou-se a colhei 
ta de sementes (M 2 ) produzidas na primeira ramificação (vM 1 ) e na 
segunda (vM 2 ) da planta originária da semente irradiada, e de esta 
cas da terceira ramificação (vM3) das plantas matrizes. Parte 	das 
mudas obtidas serão inoculadas no INATAM e no CPATU com 	Fusarium 
solani f. sp. piperis através da inoculação de solo, raízes e parte 
a&rea. Outra parte serg plantada em solo infestado, naturalmente, Pé 
lo complexo dos patógenos envolvidos. 

Plantas selecionadas por apresentarem maior nível de 	re 



sistência aos pat6genos deverão ser transplantadas para o campo com 
vistas à confirmação da resistência e observação de suas caracteris 
ticas agronômicas. Caso apresentem um desempenho satisfat6rio, pode 

rão ser incluídas em ensaio de produção. Por outro lado, se mostra 
ram apenas resistência aos patôgenos, deverão ser incorporadas em 

programa de melhoramento produtivo como fonte de resistência. 
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