
Xlll Jornada de Iniciação Científica do PIBIC/CNPqIFAPEAMIINPA • Manaus-AM

ETNOCONSERV AÇÃO E CARACTERIZAÇÃO MORFOLÓGICA DE
BOGA-BOGA (Cyclanthera pedata (L) Schrad.).

Vidal, Jucélia Oliveira 1,5; Noda, Sandra do Nasciment02, 5; Noda Hiroshi3, 5; Martins, Lúcia
Helena 4, 5.1Bolsista: PIBICIF APEAM; 2 Docente: FCNUFAM; 3 Pesquisador: CPCAlINP A;
4 Bolsista: DTIIINP AlCNPq; 5 Membros do NERUA.

O boga-boga (Cyclanthera pedata (L) Schrad.) é uma hortaliça-fruto pertencente à família

Curcubitaceae, encontrado principalmente na micro-região do Alto Solimões. O estudo

objetivou sistematizar os conhecimentos utilizados pelos agricultores familiares e levantar

características morfológicas da espécie. O mesmo compreendeu duas fases: 1a, visitas às

comunidades de agricultores familiares mediante um caráter de dialogicidade para registro

dos conhecimentos tradicionais; 2a
, descrição morfológica da germinação, plântula e planta

adulta. Constatou-se nas visitas que o cultivo do boga-boga é realizado principalmente por

agricultores familiares, sendo as sementes provenientes da própria área de produção da

família ou do intercâmbio entre os agricultores, intracomunitário e intercomunitário. Os frutos

são colhidos de forma manual, para o consumo das famílias e o excedente é colocado no

mercado local. Os principais centros consumidores são as cidades de Benjamin Constant e

Tabatinga, em território brasileiro, e Letícia, em território colombiano. A comercialização é

realizada "in natura" diretamente ao consumidor, a intermediários e feirantes. Na descrição

botânica, verificou-se que o sistema radicular da planta é superficial, o caule possui

crescimento indeterminado, herbáceo, suculento pentagular, verde claro, bastante ramificado,

com gavinhas bipartidas, pentagulares e espiraladas, enquanto que as folhas cotiledonares

discolores verde claro, obovadas, sésseis e membranáceas. As folhas definitivas compostas,

membranáceas, palmatisectas, lobadas, margem denteada alternas com valores médios 14,4

em de comprimento e 12,3 em de largura, verde, pêlos esbranquiçados e com pecíolos

pentâgulares. As flores são axilares, pequenas, acíclicas, diclamídeas, actinomorfas,

pentâmeras, perianto persistente, gamossépalas esverdeadas com pêlos esbranquiçados

distribuído por toda a extensão e gamopétalas amareladas unissexuais. O fruto é uma baga

peponídeo, indeiscente, verde-claro, peso médio de 40g, comprimento médio 11,2cm e

largura média de 4,08 em, exsudação incolor e sem odor característico. As sementes

apresentam o formato irregular achatado, com valores médios de comprimento de 11,24 mm,

largura de 6,05 mm e espessura média de 2,36 mm, sendo a testa monocrômica preta, opaca,

óssea, rugosa, áspera, linha divisória e bordas irregulares. Área hilar localizando-se no ápice,

com hilo em leve depressão e micrópila imperceptível. O tégmen é esverdeado,
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membranáceo, semitransparente com micropontuações pretas e vasos em forma de nervuras,

os cotilédones são brancos carnosos, planos, com nervuras pouco evidentes, obovado,

margens inteiras e radícula exposta. O eixo hipocótilo-radícula espesso em forma de losango,

apresentando plúmula desenvolvida com primórdios foliares diferenciados. A germinação é

epígea fanerocotiledonar, com emergência curvada. A protrusão da raiz primária ocorre entre

o 3° e 5° dia após a semeadura na região hilar. As raízes secundárias distribuem-se na base da

raiz primária, no lado oposto do coleto e ao longo da raiz primária sendo glabras e sub-

herbáceas. O hipocótilo é tenro, cilíndrico e esbranquiçado por toda a sua extensão,

inicialmente reto, tornando-se curvado conforme o seu alongamento. Os resultados deste

trabalho indicaram que os agricultores familiares são os principais responsáveis pela

conservação e melhoramento do boga-boga, o qual está intimamente relacionado à

manutenção das famílias. No entanto, são necessários estudos mais consistentes para que essa

hortaliça torne-se uma alternativa nos sistemas de produção e satisfaça as necessidades

produtivas e de consumo dos agricultores familiares regionais.

Figura 1: Boga-boga (Cyclanthera pedata (L) Schrad.). A - formas dos frutos; B - corte

longitudinal do fruto; C - aspecto externo da semente; D - embrião em secção longitudinal;

E - planta em estágio reprodutivo; F - aspecto da plântula. Manaus, AM. 2004.
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