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Resumo: A espécie Piper hispidinervum, conhecida com Pimenta
Longa, é originária da Floresta Amazônica, sendo que no Acre se
encontra uma grande concentração desta planta. A espécie apresenta-se
como uma alternativa no fornecimento de safrol, óleo utilizado como
matéria-prima para indústria química e farmacêutica. Sendo uma espécie
pouco estudada, surge a necessidade preemente da caracterização
genética e fenotípica das procedências, para uma efetiva estratégia do
programa de melhoramento para a espécie. Este trabalho teve como

1objetivos: 1 - Es~imar a. distribuicão da variabilidade genética e~
populações naturaiS de PImenta Longa. Coletou-se sementes de 19

, /procedências de uma população natural no Município de Assis Bçasil -
v Acre. Essas sementes foram germinadas e transplantad~ (copos

plásticos, transferidas para local definitivo. Utilizou-se dJ2!iÇIcom 3
ft'7 repetições e 9 plantas/procedências em cada bloco. O espaçamento

r.f' utilizado foi de 1 metro entre plantas, com 5 plantas/fileira, sendo que as
~~t plantas da extremidade foram consideradas bordaduras. Avaliou-se a

~ altura da planta (instalação N,6-º, 9º e 12.<Ldias),número de folhas, peso
da biomassa fresca, rendimento em base livre de umidade (%), umidade•(%) e teor de safrol. A análise estatística do ensaio evidenciou que não

5("-- houve diferença significativa no nível de 5% pelo teste F, para asI" variáveis umidade, rendimento e base livre de umidade (BLU). Esses
I'"'~ resultados mostram que houv~ma certa homoljenejdade genética nessa

I-J: /' g.opulacão. Os coeficientes de v{rriação genética foram de 11,43; 20,88; e
o ~ 21,02, e as médias~06%; 2,6~% e 2,9~respectivamente. 2- Coletar a
it- variabilidade genética em populações naturais de Pimenta Longa (Piper

hispidinervum) no Vale do Acre. Coletou-se sementes de 10 populações
nativas em áreas de ocorrência natural nos municípios de Xapuri, Plácido
de Castro, Acrelândia, Bujari e Porto Acre. Em cada população foi feito
um levantamento da área, tipo de vegetação e associação com outras
piperáceas. Contou-se o número de plantas pertencentes à área definida,
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coletando-se um número de plantas equivalente a um tamanho efetivo de
50, considerando as procedências meio-irmãs. Foram coletadas sementes
e galhos finos. As sementes foram beneficiadas e estocadas em câmara
fria, com temperatura controlada. Dos galhos finos verificou-se o teor de
óleo (%). Essas sementes serão germinadas e instalado um teste de
progênies para selecionar as melhores, com relação aos parâmetros
selecionadas para um próximo ciclo de seleção.
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