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Piper nigrum L., conhecida internacionalmente como black pepper (pimenta preta) se destaca 

dentro do gênero por ser a especiaria mais comercializada mundialmente como condimento. 

Entretanto, nas duas últimas décadas foi evidenciado diminuição na produção de pimenta-do-

reino por causa da seca. O déficit hídrico é um evento recorrentemente nos ambientes 

agrícolas, no qual afeta negativamente o processo fotossintético refletindo no crescimento, 

desenvolvimento e na anatomia das plantas. Até o presente momento, pouco se conhece 

sobre o comportamento dos materiais genéticos de pimenteira-do-reino tradicionalmente 

cultivadas no Brasil após passarem por eventos de restrição e recuperação hídrica. A 

tolerância ao déficit hídrico e a capacidade da planta de se recuperar do estresse, tem sido 

considerada uma estratégia de resposta à resistência à seca por retomar processos 

metabólicos importantes. Portanto objetivou-se com esse estudo avaliar o crescimento 

vegetativo e a anatomia radicular das cultivares Bragantina, Kottanadan e Balankota após 

ciclos de restrição e recuperação hídrica. As plantas foram submetidas a três ciclos de déficit 

hídrico, com fase de desidratação e reidratação. Ao final dos ciclos foram avaliados, área 

foliar, número de folhas, comprimento da raiz, matéria seca da folha, caule, raiz e massa seca 

total. Além de, características anatômicas da raiz como comprimento do xilema, espessura e 

número de vasos xilemáticos. No ensaio utilizou-se blocos casualizados com três repetições 

e 10 plantas por parcela. Os dados foram comparados pelo teste de Skott-Knott (p<0,05). A 

partir dos resultados foi possível observar que ‘Balankota’ após três ciclos de restrição e 

recuperação hídrica, diminuiu a área foliar, comprimento da raiz, comprimento do xilema e o 

número de vasos xilemáticos em relação ao controle. Entretanto, depois do período de 

suspensão e retorno hídrico, a ‘Balankota’ aumentou a massa seca da folha, raiz e a massa 

seca total. A ‘Bragantina’ não apresentou diferença estatística nos parâmetros analisadas nas 

duas condições. Após os três ciclos de restrição e reidratação hídrica, a ‘Kottanadan’ 

aumentou a massa seca da folha, caule, raiz e total, em relação ao controle. Ao comparar os 

três genótipos depois dos períodos de restrição e recuperação hídrica, a ‘Kottanadan’ 

apresentou médias superiores no número de folha e na biomassa de folha, caule, raiz e 

biomassa total, em relação a ‘Balankota’ e ‘Bragantina’. Entretanto, não houve diferença 

estatística no número de vasos xilemáticos entre a ‘Kottanadan’ e ‘Bragantina’. Conclui-se, 

que das três cultivares, a ‘Kottanadan’ e a ‘Balankota’ apresentaram capacidade de recuperar 

o crescimento vegetativo após os três ciclos de seca e reidratação hídrica. Porém, a 

‘Kottanadan’ apresentou crescimento vegetativo e número de vasos xilemático superior a 

‘Balankota’, demostrando ser mais tolerante ao déficit hídrico.  
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