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Belém, 22 de julho de 2019  
 

 

Quando tudo aquilo que sonhamos começa a virar realidade 

Para Ovídio Brito, que preside a Denpasa, “O sonho de quem cultiva o híbrido de palma de óleo 
sempre foi vencer o Amarelecimento Fatal e obter alta produtividade sem recorrer à polinização 
assistida. Para realizar o que parecia impossível dedicamos quase três décadas em pesquisa”. 

 
Na última sexta-feira (19) a empresa reuniu seleto grupo de 40 profissionais ligados aos associados 
Abrapalma para apresentar alternativas à polinização assistida. São elas: 

Mescla de 10% de Caiaué nos plantios para atrair o inseto Gracidius hybridus 
Clonagem de plantas na proporção de 3/4 africano com 1/4 americano 

Desenvolvimento de um novo híbrido que dispensa polinização 
 

Para plantios de híbridos já estabelecidos a equipe conduziu experimento em um hectare, 
distribuindo em três pontos pré-estabelecidos inflorescência masculina em antese do Caiaué três 
vezes por semana, durante um ano. O resultado obtido comprova a eficiência de polinização do 
Gracidius hybridus e, baseada no experimento, a Denpasa está fazendo em seu plantio comercial a 
mescla de Caiaués na proporção de 10%, ou seja, em 1 hectare são introduzidas 14 plantas de 
Caiaué. 
 
Para assegurar maior número de inflorescência masculina por hectare a equipe também está fazendo 
a dobra do número de plantas de Caiaué, e no lugar de plantar uma, colocar duas com distância de 4 
metros uma da outra, fazendo a mescla de 28 plantas. Até o momento, em seis meses de 
experimento, já foram colhidos 1.289 cachos que pesaram 13.255 toneladas, com abortamento de 
apenas 31 cachos (2,35%), taxa considerada baixa. 
 
Em 1999 foram introduzidos na Denpasa clones de 3/4, oriundos do Cirad (organismo francês de 
pesquisa agronômica e cooperação internacional) que após 20 anos permanecem imunes ao AF. Isso 
indicou à empresa que o cruzamento das espécies africana e americana seria alternativa para o AF. 
Então, a equipe chefiada pelo Engenheiro Agrônomo Roberto Yokoyama decidiu usar os híbridos 
selecionados para produção como plantas genitoras, fazendo o cruzamento com Duras e Psíferas 
sobreviventes ao AF. Para tanto, foram realizados 29 cruzamentos que resultaram em 3.200 novas 
plantas. Desse total, 120 plantas foram selecionadas e, no refinamento da seleção, caíram para 80. O 
programa de clonagem da Denpasa estará baseado em apenas 40 plantas consideradas superiores e 
aptas a formar o jardim clonal. 
 
Quanto ao híbrido com pólen viável, a equipe cruzou matrizes de Caiaué selecionadas no seu 
Campo de Genitores em Manicoré (AM) com Teneras selecionados. Os cruzamentos ocuparam dois 
hectares e resultaram em três híbridos. “As plantas estão com três anos de idade e estão com muitos 
frutos, sem apresentar cachos com androgenia. Produzem bastante pólen de alto vigor e são 
polinizadas pelo Gracidius hybridus de forma muito eficiente. Para garantir a eficácia dos cruzamentos 
é prudente acompanhar pelo menos até o sexto ano de produção”, assegura Yokoyama. 


