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RESUMO

DIVERSIDADE TAXONÔMICA DO GÊNERO Piper L. (Piperaceae) NA
 AMAZONIA BRASILEIRA.
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A família Piperaceae dentro das Angiospermas basais é uma das mais
 numerosas, com distribuição pantropical tendo o maior número de espécies na
 região neotropical. Conhecida como a família das pimenteiras, geralmente habita
 florestas ombrófilas. No Brasil o gênero Piper está representado por 350
 espécies, das quais cerca de 195 fazem parte da região Amazonica. Este
 trabalho objetiva conhecer a diversidade de Piper L. na Amazônia brasileira,
 procurando-se analisar o grupo sob o ponto de vista taxonômico. A metodologia
 empregada consistiu da coleta de material, identificação, consulta aos tipos e as
 coleções depositadas nos herbários nacionais e internacionais. O gênero Piper
 caracterizado como arbusto ou arvoretas de folhas alternas distingue seus táxons
 pelo padrão de nervação foliar, pelas morfologias dos tipos de inflorescências,
 tricomas, brácteas, estilete e frutos. O desenvolvimento do trabalho esta
 relacionado à identificação, descrição e elaboração de chave analítica. É um dos
 gêneros mais estudados no grupo, detendo informações das mais variadas em
 etnobotânica como P. callosum Ruiz & Pav., utilizado para amenizar dores do
 trato digestivo. Dentro deste táxon existem numerosas espécies que são
 antifúngicas, inseticidas e bactericidas. A pesquisa taxonômica neste trabalho
 envolve o norte do Brasil além de espécies com distribuição no Suriname,
 Guianas, Colômbia e Venezuela. É importante o conhecimento do gênero na
 região tendo em vista seu valor para as populações locais que utilizam
 determinadas espécies como medicinais, condimentos e ornamentais. Por outro
 lado este estudo fortalece as pesquisas ligadas à fitoquímica cuja identificação
 precisa é fundamental.
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