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AVALIAÇÃO PRELIMINAR DO COMPORTAMENTO AGRbCLIMÁTICO DE
CULTIVARES DE PIMENTA-DO-RE!NO EM BEL~M, PARÁ

T .• . . 1atiana Deane de Abreu Sa Dlnlz
,Maria de Lourdes Reis Duartel

Therezinha Xavier Bastosl
Lúcia Teruko Kobayashi2

Margarida Maria Maués da Silva3

A avaliação do comportamento de cultivares introduzidas,
face às condições meteorológicas prevalecentes no local da introdu
çao, é uma prática indispensável à definição da viabilidade desse
material, na área de interesse.

Em se tratanto de culturas perenes, como a pimenta-do-rei
no, essa preocupação deve ser redobrada, pois a repercussao da ado
ção de tecnologia, baseada em resultados pouco consistentes acarre
ta maiores prejuízos que no caso de culturas de ciclo curto.

demanda
tivares

Ciente da relevância de tais estudos, e em atendimento
de informações dos pipericultores sobre o desempenho de
de pimenta-do-reino introduzidas mais recentemente na
Centro de Pesquisa Agropecuária do Trópico tJmido-CPATU,.-glao, o

1 Eng9 Agr9, M.Sc. Pesquisador da EMBRAPA-CPATU. Caixa Postal 48.
CEP 66.000. Belém, PA.

2 Eng9 Agr9 do 29 DISME. Instituto Nacional de Meteorologia.
3 Eng9 Agr9, Bolsista do Convênio EMBRAPA/CNPq.
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desenvolvendo atividades no sentido de avaliar o comportamento das
cultivares mais promissoras, face ~s condiç5es meteoro16gicas - 10
cais.

Como etapa inicial procederam-se, no período de outubro
de 1981 a agosto de 1982, observaç5es feno16gicas quinzenais, em
áreas de solo Concrecionário Laterítico na sede do CPATU, em Belém-
Pará, onde encontrava-se implantado,desde 1980, um experimento de
competição, envolvendo as seguintes cultivares: Cingapura, Belan-
tung, Djambi, Bragantina Br-Ol (ecotipo obtido a partir de seleção
da cultivar Panniyur-l) e Guajarina Br-02 (ecotipo obtido a partir
de seleção da cultivar Arkulum munda).

Foram consideradas, nessa etapa, as percentagens de ocor
rência quinzenal de nove fases fenológicas, especificadas a seguir:

1. emergência de bráctea floral
2. emergência da inflorescência
3. inflorescência em desenvolvimento, antes da antese
4. inflorescência com até 50% de flores em antese
5. 50% ou mais de flores fecundadas
6. espigas com frutos em fase inicial de desenvolvimento
7. espigas com frutos em fase intermediária de desenvolvi

mento
8. espiga ~om frutos verdes ou verdoengos totalmente de

senvolvidos
9. espigas com frutos parcialmente ou totalmente maduros

Os resultados obtidos, no período coberto pelo estudo,
evidenciaram que a cultivar Guajarina Br-02, foi a única a exibir
tendência em manter percentuais médios a elevados de ocorrência das
diferentes fases fenolôgicas, independente das condiç5es hídricas
vigentes, sugerindo, dessa forma, ser tal genótipo menos sensível
ao "hidroperiodisrro" que as demais, e mais resistente a períodos de
estiagem.

Como fase posterior, está prevista a repetição de ensaios
dessa natureza, em outras áreas de expansão da pipericultura na re
gião, incluindo, dessa feita, mediç5es microclimáticas e monitora
mento da umidade do solo.
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