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A descoberta da pimenta longa (Piper spp.) como um gênero promissor na obtenção

Porém, somente na década de 90, após a proibição do corte da canela sassafrás, pelo

IBAMA, foi que esta espécie começou a ser estudada, visto o interesse em sua exploração

comercial. Diferente do sistema de extração dos óleos essenciais das Lauraceaes, que em

todos os casos ocorre destruição da fonte, o processo de obtenção de safrol a partir da

pimenta longa é não destrutivo, podendo a mesma planta ser explorada por pelo menos

Em estudos de prospecção de pimenta longa foi verificado que a espécie

apresenta altos teores de safrol no óleo essencial (Silva e Oliveira, 2000;

Pimentel et al., 1998), sendo estes superiores aos obtidos em outras fontes de safrol, em

de 87 a mais de 97% (Sousa et. al., 2001; Wadt et. al., 2001), com rendimento de óleo de 2

Devido a estas características e às condições do mercado mundial de safrol, o óleo

essencial de pimenta longa tem atraído o interesse de empresários do ramo de cosméticos

e inseticidas e de produtores rurais para o seu cultivo em escala comercial. No estado do

Acre, existem alguns plantios comerciais cujas sementes foram obtidas de poucas plantas

selecionadas na Coleção de Trabalho de Pimenta Longa da Embrapa Acre, com base
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apenas no teor de safrol no óleo extraído. Em razão da ausência de informações sobre os

parâmetros genéticos e fenotípicos para esta espécie, no final de 1999 foram implantados

dois experimentos para testes de progênies de pimenta longa. Um com o objetivo de

selecionar genótipos superiores e avaliar parâmetros genéticos para o programa de

melhoramento com base em um grande número de populações naturais; e outro para

-

O presente trabalho se refere ao segundo teste de progênies citado, cujo objetivo foi

aliar os indivíduos dentro de famílias de meios-irmãos quanto à produção de biomassa;

rendimento de óleo essencial e; teor de safrol no óleo essencial para estimativa de

-se uma população natural de P. hispidinrvum com base na produção de

sementes e suas características vegetativas chamaram atenção. Nessa população,

localizada no município de Assis Brasil-AC (coord. UTL 19L 0442555; 8794784), foram

coletadas sementes de 25 plantas, para produção de mudas e obtenção das famílias de

- .

O experimento foi instalado em blocos casualizados com três repetições, na área

experimental da Embrapa Acre, em novembro de 1999. Cada família foi representada por

uma fileira linear de seis plantas, com espaçamento de 1,5 x 1,0 m. Os três blocos foram

implantados de maneira adjacente ficando uma linha de plantas no entorno do experimento

todo como bordadura. Na cova de plantio foi feita adubação com 5g de P2O

triplo) e 3,0 dm3 esterco bovino. Na adubação de cobertura, aplicou-se 10g de K2O (cloreto

Foram feitos dois cortes, um com 12 meses após o plantio e outro com 16 meses

após o plantio. As variáveis medidas a cada corte foram: altura (ALT) e diâmetro médio da

fresca de folhas (PMFF); produção de matéria fresca de ramos (PMFR

essencial em relação à matéria seca (RBLU) e; teor de safrol (TS). As análises de RBLU e

As estimativas das variâncias genéticas entre ( 2

G
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G
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coeficiente de variação experimental (CVex), coeficiente de variação experimental entre

famílias (CVexe), coeficiente de variação genética entre famílias (CVge), e coeficiente de

variação genética dentro de famílias (CVgd) foram calculadas pela análise de variância de



blocos com informação de parcelas, usando o programa computacional GENES, versão

As variáveis PMFT, PMFF, PMFR, ALT e TS não apresentaram diferenças

gnificativas entre famílias, nos dois cortes. A LARG do segundo corte e o RBLU do

primeiro corte apresentaram diferenças entre famílias a nível de 5% de significância. Os

valores médios e o desvio padrão de cada variável são apresentados na Tabela 1 e as
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Tabela 1: Valores da média geral e desvio padrão para cada variável analisada em dois

A biomassa, principalmente a foliar (PMFF), foi maior no segundo corte,

evidenciando a alta capacidade da planta em rebrotar e recuperar rapidamente sua

biomassa. Como não foi possível fazer análise do rendimento de óleo essencial e teor de

safrol no óleo do segundo corte, não se pôde verificar o efeito dessa rápida recuperação da

Tanto o rendimento de óleo essencial como o teor de safrol no óleo mostram maior

variação genética dentro das famílias, porém o coeficiente de variação genética, tanto entre



como dentro de famílias, foi elevado para o rendimento (RBLU) e bastante reduzido para o

características demonstra que o rendimento de óleo deve ser uma característica mais

menor a população original. Isto sugere que não há necessidade de um excessivo número

de indivíduos para representar a população, o que implica em menores gastos para bancos

de germoplasma e para a implantação do programa de melhoramento, pois por se tratar de

uma espécie alógama (Wadt & Kageyama, 2001) existe a necessidade de coleta em maior

Tabela 2. Estimativas de parâmetros genéticos de caracteres agronômicos e industriais
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Não foram observadas diferenças significativas entre as famílias para PMFT, PMFF,
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