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DESCRIÇAo
Com o objetivo de coletar, conservar, caracterizar e avaliar a expressiva variabilidade
genética disponível nas áreas de ocorrência da espécie Bacfris gasipaes Kunth varo
gasipaes foi constituído o Banco de Germoplasma de pupunha (BAG - Pupunha) da
Embrapa Amazônia Oriental. Os primeiros acessos foram coletados por volta de 1946,
mas foram perdidos. Estão conservados, atualmente, nesse banco 60 acessos em dois
campos experimentais: Belém e Tomé Açu. As duas coleções são mantidas na forma de
plantas vivas no campo e estão sendo enriquecidas por doação.

COL TA.I!CON ERVA.çA.O
As coletas realizadas em 1946 permitiu a instalação do primeiro
banco de germoplasma, que foi perdido. No perlodo de 1984 a
1999 foram realizadas novas coletas no Amazonas e Pará (frutos
e perfilhos) de B. gasipaes. Por possuir sementes de
comportamento recalcitrante os 60 acessos são conservados na
forma de plantas vivas no campo. Os primeiros 20 acessos foram
instalados em linhas, na sede dessa instituição, em Belém. Os
demais, estão instalados em Tomê Açu, em (DBC).
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CARAC RlZAçAO E AVALIAÇÃO
A caracterização e avaliação morfo-agronômica são realizadas em
todas as plantas dos acessos, com base na lista preliminar de
descrltores publlcada (Clement, 1986). Os descritores envolvem
caracteres da planta, de floração, de frutificação e de frutos. Assim
como os agronômicos para frutos (produção de frutos/planta/ano,
número de cachos colhidos/planta/ano, rendimento da parte
comestlveVcacho) e palmito. As observaçOes são realizadas
conforme o descritor. Outras caracterizações estão sendoVlrilbilidadl mcrfciógica plrI carect•• , di

plIntI • di "fNt0l- n•• pIIntl1 do &AO -

"""""110.

USO
Espécie de múltiplo uso (frutos, palmito, óleo, farinha, etc.).
Assim, a variabilidade genética contida nos acessos de pupunha
permitirâ a identificação de plantas com alta produção de frutos
e de palmito, assim como alto teor de 61eo na parte comestlvel
e na amêndoa. As plantas identificadas como desejâveis
deverão compor programas de melhoramento em curto prazo
dessa espécie. Pretende-se identificar acessos promissores
para outras finalidades.
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--- DOeU ENTAçAOE CEI OS
!l=-:=:====':~- Os dados de passaporte dos primeiros acessos estão publicados
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(Documentos, 58) e de todos os acessos foram organizados em

i planllhas eletrônicas e dlsponlbllizado ao Sistema de Curadorias
da Embrapa. Os dados de caracterização e avaliação estão sendo
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cientlficos. Outras atividades têm sido realizadas em parceria:('Ol"AtW NAAM~ÔNlAnRASu.....'RA

___ ._00< •••••••••.• Avaliação agronõmica para palmito (Embrapa Florestas).
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