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CONSERVAÇÃO DE GERMOPLASMA DE PATAUA E BACABA
(Complexo OenOeafl.pM/ ]eé.6enia.)

. I!' • -. S P ~. lh dO·' . 1har18 ao ocorro aal a e ~lvelra
z"Ulton Guilherme da Costa Mota2
Emeleocípio Botelho de Andrade3

Palmeiras pertencentes ao complexo Oenocanpas] Iessenca, co
nhecidas por bacaba e patauã; respectivamente, são espicies nati
vas do Norte da América do Sul; ocorrendo em abundância na A.t.'1laZÔ
nia, sendo 6til ao caboclo e com perspectivas agroindustriais.

o interesse principal nessas esp~cies, reside nos frutos
para aproveitamento de óleo e out.res produtos derivados de exce
lentes qualidades nutricionais. Devido o 61eo dessa palmeira ser
semelhante ao de oliv8g a sua industrialização poderá reduzir per
das de divisas com importação do azeite de olivag alim de propi
ciar matéria prima de boa qualidade para indústria de alimentosg

pois, contém proteínas de excelente valor biológicoy 40% a mais
.- ,~que a sOJa • Alg~~as espécies podem também ser destinadas a expl~

raçao de palmito, como ~ Oenoc.aJ1.pu.ó ma.paJta e OenoQaJl..pU.6 r,~YLOft.

Dada a potencialidade desse complexou o mesmo se consti
tui em importante alternativa para o desenvolvimento de sistemas
de produçio para a região.
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BALICKg lli..J o The biology and econom.1cs af the OenoQaJtplL6-Je..6.6eYÚa.
(Palmae) complexo Carobridgeg Harvard Universityu 1986. 404p.
Tese doutorado o
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A implantação de um Banco de Germoplasma "Ex situil além
de conservar a variabilidade genética encontrada nas áreas de dis
tribuição naturalp que poderá ser perdida com o desmatamento ace
lerado, propiciará a formação de urna população base para condução
de programas de melhoramento genético visando a seleção de genóti
pos com características agronômicas desejáveis.

Este trabalho tem corno objetivo conservar germoplasma do
complexo OenOc.aJc.pU6/ JeJ.J.6eYÚG..,oriundos de expedições de coleta e in
tercâmbio; na forma de coleções vivas no campo.

Todo germoplasma coletado está sendo registrado; identi
ficado e introduzido no Banco. O registro no Centro de Pesquisa
Agropecuária do Trópico Úmido (CPATU) é feito por espécie da se
guinte forma: nome vulgar; nome científico;procedênciag numero
da progênie, data e tipo de entrada e número da população. Com re
lação ao controle da progênie no campo; foi adotado o seguinte re
gistro:

CPA'l'U-OOO/je Para espécie JeJ.J.6eltÚl ba.mua.;
CPA'rU-OOO/Od:
CPATU-OOO/OCg
CPATU-OOO/Odi:
CPATU-OOO/Ob:
CPATU-OOO/Omp:
CPATU-OOO/Omc:
CPATU-OOO/Omi:
CPATU-OOO/Ot~
CPATU-OOO/O:

Oenoc.aJc.pU.6 ~tic.hU.6;
Oenoc.aJc.pU.6 ~c.untextu.6;
Oenoc.aJc.pU.6 dl.6c.olo~;
Oenoc.aJc.pU.6 bac.aba;
Oenoc.aJc.pU.6 mapo~;
Oenoe~pU.6 ma~oc.alyx;
Oel1oc.aJc.pU.6nUJ10Jl.;

Oenoc.aJLpu..6 ranamoai» eu
Para espécies não identificadas.

Os três dígitos em cada registro indicam o número da pr~
gênie dentro de cada espécie.

A lista de germop1asma coletado, encontra-se também no
Centro Nacional de Recursos Genéticos (CENARGEN)v que registrou
05 acessos, por espécie, da seguinte forma~ código do produto, no
me vulgar do produto, nome científico, denominação e código do
acesso {BRA-OOOOOO-OO)o

Até o presente" foram registradas 260 entradas, estando
48 em fase de sementeira, 26 no viveiro e 186 no local definitivo.
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Dos ace aec s registrados, 150 pe r t.errcem ao gemere Iessen;«
€~ 110 a Oe.noc.aJtpu..6, estando distribuídos em cinco e spêc í.e s s Iessenl»
ba.;t:ma. (I-lart.)Buzr-et; r Oe.i10C.aJLpUó fu.t<.ehu6 Mart., Oenaeanpus mi.noft, Oe.I1s.:.

C.aJtpLLó ba.c.a.ba. f.1arê~ e Oe.noc.aJ!.pU.6 mapoM Karsten o Entretanto, existem
acessos a serem idêntificadoso

Após o registro no BAG-patauág os frutos -sao de spo l.padoo
e semeados em sementeira contendo terriço e serras'em, na propor
ção de 2g1. A semente é colocada no substratou na posição deitada
com a rafe voltada para baixo, em + 2cm de profundidade, no esp~
çamento de 2cm x 3cmg com irrigação diária. A germinação ocorre
em aproximadamente 28 dias da semeadura para a.. espécie de bacaba

e 40 dias para o patauá quando emite o caulículoo

A repicagem está sendo feita quando as plântulas apresen
tam caulículo com + 2cm de altura. As plântulas são retiradas da
sementeira e colocadas em sacos de polietilenopreto, na dimensão
de 17cm x 27cm, contendo substrato de terriço, serragem e esterco
àe gado curtido, na proporção de 3g1g1o Quinzenalmente as mudas
são adubadas com Kywoa (1 g/l)o

o transplantio vem sendo realizado apcs seis meses da re
picagemg passando as mudas em torrão para sacos de polietileno
preto sanfonado, com 40cm x 40cm e O,25rmn de espessura; com subs
trato igual ao da repicagemo No momento do transplantiov faz-se
uma adubação de fundo com 5g de NPK + Mg (12-17-10+3) e, post~
riormente, as mudas são colocadas em telado sombr Lt;e com 30% de
so~bra. No viveiro. as progen1es são distribuídas em três blocos/
progênie em parcelas de cinco plantas, no espaçamento de Of20m x
Oo20mu sendo ministrados os seguintes tratos culturais~ monda,
e:liminação de folhas velhas, adubação química, irrigação diária
e controle fitossanitárioo

As mudas após atingirem 12 meses são levadas para o 10
cal definitivo.

o Banco de Germoplasma encontra.-se loca.lizado na Sede do
Centro de Pesquisa Agropecuária do Trópico Ümido ~ CPATU, ocupa!!;
do 13 ha, em Latossolo &~arelo textura média e clima Afi, segundo
Kõppen. As entradas são constituídas por progênies6 as quais es
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tão sendo instaladas em delineamentos experimentais em blocos ao
acaso ou látice simples, conforme o número de progênies coletadas
ou recebidas por ano, com duas repetições e parcelas decinc~pla~
tas.

o BAG-patauá teve sua instalação iniciada em 1988, sendo
que até o momento, foram montados no campo, quatro ensaios de pa
tauá e quatro de bacaba, totalizando 186 progênies. O espaçamento
adotado foi de 7m x 7m, no sistema quadrado. O plantio está sen
do feito em covas de 0,60m x 0,60m x 0,60mg preparadas com terra
preta, serragem, e adubadas com 5 1 de esterco de gado curtido e
50g de NPK + Mg, da formulação 12-17-10+3. A área está sendo mane
jada com cobertura de puerária. Os tratos culturais realizados
são: coroamento manual, limpeza trimestral das plantas e adubação
química semestral na formulação acima adotada (Tabela 1).

TABELA 1- Esquema da adubação química no BAG-patauá, Belém - PA,
1990.

Idade das plantas
(meses) g/planta

o
6

12
18
24
28
36

50
100
150
200
250
300
350

Iba
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