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FR047: AVALIAÇÃO DO ÓLEO ESSENCIAL Piper hispidum COM POTENCIAL 
ANTIFÚNGICO

Hillary J. da S. Nascimento1; Maria Geralda de Souza2; Marcelo de Oliveira2; Olivia C. de Almeida3; Aparecida G.C Souza2; Francisco Célio M. Chaves2 

Pibic/Fapeam Centro Universitário do Norte, ciências da vida, Manaus, AM1; Embrapa Amazônia Ocidental, Manaus, Brasil2; Comissão Executiva de 
Planejamento da Lavoura Cacaueira (Ceplac)3

O objetivo deste trabalho foi avaliar, in vitro, o efeito do óleo essencial (OE) de Piper hispidum sobre 
o crescimento micelial de Moniliophora perniciosa, agente causal da vassoura-de-buxa do cupuaçuzeiro. 
Para tanto, na extração do óleo de P. hispidum foi utilizado o processo de hidrodestilação em aparelho 
tipo Clevenger. Alíquotas de 10 µL do óleo nas concentrações de 0,0; 0,25; 0,5; 0,75; 1.0 µL/mL, foram 
adicionadas em discos de papel de fi ltro (0,5 cm), os quais foram distribuidos em quatro pontos equidistantes 
na superfície do meio de cultura  batata, dextrose e ágar (BDA) em placas de Petri de 90 mm de diâmetro. 
Posteriormente, discos (0,5 cm) do micélio de M. perniciosa foram transferidos para o centro de cada placa. 
Foram realizadas seis avaliações, a cada 24 horas, medindo o crescimento micelial. Para verifi car o efeito do 
OE na germinação de esporos do fungo, alíquotas nas mesmas concentrações, anteriormentes citadas, foram 
incorporadas ao meio BDA fundente e após solidifi cação foram colocadas no centro da placa uma gota de 50 
µL de suspenção de 106 esposros/mL, em seguida espalhada com auxílio da alça de Drigalski. A avaliação 
foi feita 24 h após verifi cando o percentual de germinção dos esporos. O delineamento foi inteiramente 
casualizado com com cinco tratamentos e quatro repetições. Não houve redução signifi cativa no crescimento 
micelial, bem como no percentual de germinação de esporos de M. perniciosa nas concentrações avaliadas, 
quando comparadas com a testemunha, pelo teste Tukey 1%.
Palavras-chave: Moniliophthora perniciosa; vassoura-de-bruxa; controle alternativo.

Agência(s) Financiadora(s): Fapeam.

FR053: AVALIAÇÃO FENOLÓGICA DAS MATRIZES COMPONENTES DO 
BAG DE INAJAZEIROS, Attalea maripa (Aubl.) Mart, EM RORAIMA

Richarles Martins Izidório2; Rosemary Vilaça1; Dalton R. Schwengber1*; Liane M. M. Ferreira1; Otoniel R. Duarte1; Sanna Rocha Nóbrega2; Dayana 
Miranda Souza2

1Embrapa-RR, Brasil, *dalton.schwengber@embrapa.br; 2Universidade Federal de Roraima, RR, Brasil, charlys_martins_rr@hotmail.com

Attalea maripa (Aubl.) Mart, popularmente conhecida como Inajá pertence à família Arecaceae sendo nativa 
do Brasil com ampla distribuição desde a Amazônia ao Centro-Oeste brasileiro com maior incidência no 
Estado do Pará. O inajá é uma palmeira sem espinhos, adaptada a solos fracos com potencial para produção de 
óleo nos frutos. O objetivo neste trabalho foi identifi car os períodos de emissões das diferentes infl orescências 
da planta e da oferta de cachos. A Embrapa Roraima e Embrapa Amapá selecionaram indivíduos superiores 
em populações naturais de A. maripa dos quais originar-se-ão mudas para formação de BAG Roraima. De 
dezembro de 2013 a agosto de 2015 realizou-se avaliações quinzenais em seis matrizes do BAG de inajá, 
sendo cinco localizadas no Campo Experimental Serra da Prata, em Mucajaí-RR e uma no Tamandaré, em 
Mucajaí-RR. Avaliou-se as quantidades e tipos de espatas emitidas no período do estudo bem como o tempo 
necessário para desenvolvimento até a colheita. Os dados referentes à avaliação fenológica demonstraram 
que o tempo médio para a produção de frutos foi de 12 meses sendo o tempo médio da emissão da espata à 
fl oração, de seis a sete meses para espatas masculinas, femininas e predominantemente masculinas, enquanto 
o tempo médio da fl oração à obtenção de frutos maduros de cinco a seis meses. No período chuvoso (abril a 
setembro) as palmeiras apresentaram emissão total média de 23,5 espatas/6 palmeiras, sendo que no período 
seco (outubro a março) a emissão foi de 15 espatas/6 palmeiras. 62% das espatas foram obtidas de março 
a julho. A análise comparativa dos dados de produção apresentou um individuo cujo número de espatas 
femininas emitidas mostrou-se superior aos demais. As seis palmeiras produziram 13 cachos (2,1 cachos/
planta) entre maio e novembro. No período de estudo, a produção de frutos concentrou-se em sete meses 
predominando o período chuvoso..
Palavras-chave: palmáceas; germoplasma; Banco Ativo de Germoplasma (BAG).
Agência(s) Financiadora(s): FINEP e CNPq


