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A pimenteira-do-reino é uma planta trepadeira de grande valor econômico, amplamente 

utilizada como condimento. O Brasil é o terceiro maior produtor de pimenta-do-reino, porém, 

a produtividade e a longevidade da cultura declinam em função de estresses ambientais. O 

manejo hídrico inadequado sujeita a cultura a condições de seca e alagamento temporários, 

que afetam o desenvolvimento e reduz a produtividade. No entanto, ainda são desconhecidos 

os efeitos do alagamento nos genótipos cultivados no Brasil e nas espécies selvagens do 

gênero Piper, que poderiam ser utilizadas como porta-enxertos. Portanto, objetivou-se com 

este projeto, avaliar o efeito do alagamento na capacidade fotossintética de espécies 

selvagens de Piper (Piper tuberculatum jacq.  e Piper hispidum sw.) e de duas cultivares de 

Piper nigrum L. (cv. Bragantina e Kottanadan broto branco). As espécies selvagens foram 

propagadas via seminal e transplantadas para vasos de 5 L após 7,8 meses da semeadura, 

enquanto os genótipos da pimenteira-do-reino foram obtidos via estaquia e transplantadas 

após 5,3 meses. Após três meses do transplantio as plantas foram submetidas ao alagamento 

durante 30 dias em um tanque de alvenaria, mantendo-se o nível de água na altura do coleto. 

As plantas foram mantidas sob 50% de sombreamento, obtido com tela preta tipo sombrite, 

durante todo o desenvolvimento. Após 30 dias do alagamento, foram realizadas avaliações 

de trocas gasosas e de fluorescência da clorofila a, utilizando o analisador de gás 

infravermelho-IRGA 6400 LI-COR e o fluorômetro Handy PEA, respectivamente. Os dados 

foram submetidos à análise de variância e as médias comparadas pelo teste de Scott-Knott a 

5% de probabilidade. As trocas gasosas (fotossíntese liquida, condutância estomática e 

transpiração) e a fluorescência da clorofila a não diferiram estatisticamente entre os genótipos 

no ambiente não alagadas, no entanto, após o alagamento, a resposta foi distinta. O 

alagamento provocou redução nas trocas gasosas de todos os genótipos, porém, P. 

tuberculatum aumentou a condutância estomática e manteve em cerca de 50% a fotossíntese 

líquida e a transpiração. No alagamento apenas P. tuberculatum teve menor fluorescência 

inicial (Fo) e maiores rendimento quântico fotoquímico máximo (φPo) e fluxo de absorção de 

energia por centro de reação (ABS/RC). Podemos concluir que apenas P. tuberculatum 

manteve a funcionalidade do aparato fotossintético, podendo ser considerada mais tolerante 

ao alagamento. 
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