
/

ur; J\'U:S J OhOE DE SAO PhULO

. ~ : :; ~ 1-. S L I ; ; 1 j R D E J. G r, 1 c U L j ~R h ,. LU) Z ú [ : :.. '-I L t.

OR 1 GE11 E EVOLUCAO DO DEUDÊ,

(E'-ae.J..fl flpp. J

Jorge Alberto Gazel Yared

"

Trabalho de rEV~S20 de Li t c r a t ur a ;,;],rc

sentado ao p r of c s s c-r Dr . P::'.l]O ~::'?;O,

PIR;'l,CJU.S,; - SP

1981



(

ÍNDICE

pago

1. INTRODUÇÃO 1

2. TAXONOMIA... .................................... 3

3. DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA...... 6

4. ORIGE~i E DOMESTI CAÇÃO. ........................... 9

5. SUGESTOES PARA UM PROG~1A DE MELHORAMENTO 12

5.1 Considerações Gerais 12

5.2 Sugestões para o Programa................... 13

6. BIBLIOGRAFIA CONSULTADA 15

7 . ANEXe 17



1. INTROVUÇÃO

o dend~ ~ uma importante palmeira" produtora
de óleo. Desta planta são obtidos dois tipos de óleo o
óleo de palma (da polpa do fruto) e o óleo de palmiste (da
am~ndo~). Os dois produtos destinam-se a usos finais seme
lhantes, apesar de apresentarem propriedades e constitui
ções diferenciadas.

Segundo MtiLLER (1980), o óleo da polpa e o
óleo da am~ndoa tem amplo emprego alimentar e industrial.
O óleo da polpa, tamb~m conhecido como azeite de dend~
al~m de outras utilizações, pode ser usado como azeite de
mesa, na composição de margarinas e maioneses, na fabrica
ção de sabão e detergente, nas industrias de velas, biscoi
tos e glicerina.

O óleo da am~ndoa, chamado comercialmente
azeite de palmiste ou óleo de pa1miste, tem as mesmas apli
cações que o óleo de copra (côco), ou seja, fabricação de
sabonetes e sabões, detergentes, glicerina, maionese, poma
das, nas industrias de margarina e na confecção de confei
tos e compostos gordurosos.

A torta de palmiste, sub-produto da extração
do azeite de am~ndoa, pode ser usada na fabricação de com
postos para alimentação bovina e suina e ainda como adubo.

Os cachos vazios, as fibras da polpa e as
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cascas dos frutos podem ser utilizadas como adubo ou como
com~ustivel nas caldeiras. ~

Na siderurgia e empregado nos processos de
resfriamento e amaciamento de chapas. Alem disso, está sen
do visto atualmente como possivel fonte de combustivé1 em
substituiçao ao óleo diesel.

Essa versatilidade de usos provem do fato
de ser o óleo de dendê constituidode 50% de ácidos graxos
saturados e 50% de ácidos graxos não saturados, o que re
presenta uma grande vantagem em relaçao a outros óleos ve
getais (ALVIM, 1979).

A produção mundial de óleo de dendê chegou a
atingir 3.750.000 toneladas, considerando o ano de 1977
Os principais paises produtores são: Malásia, Nigeria e
Indonesia, cobrindo 73,4% da produção mundial (1977). No
Brasil, neste mesmo ano, a produção foi de 7.000 toneladas
sendo 70% desta, proveniente do extrativismo dos dendezais
sub-espontâneos da Bahia (MULLER, 1980). E conveniente res
saltar, porem, que o desenvolvimento desta cultura na Ama
zônia, representa perspectivas promissoras para o incremen
to da produção brasileira.

Segundo este mesmo autor, o dendê e a olea
ginosa de maior produtividade conhecida, fornecendo anual
mente de quatro a seis toneladas de óleo por hectare. lni
cia seu ciclo econômico produtivo no terceito ano e atinge
a plenitude de produção no oitavo ano (GUTIERREZ, 1978, ci
ta aos 10 anos e PEIXOTO, 1973, entre 10 - 12 anos). Este
ciclo estende-se ate o vigesimo quinto ano após o plantio
e produz o ano todo sem problemas de safras est~cionais.



2. TAXONOMIA

o dend~ pertence ~ classe das ~onocotiled~
n e a, f a mil ia das P a 1m a c e a e, t r i b o C o c o i d e a e 9 ~ ne ro Elaw.

-Devido ao polimorfismo existente neste gen~
ro, entre os taxonomistas e botânicos, tem surgido varia
das classificações e nomenclaturas, todas mais ou menos di
ferindo entre si, e algumas mais complicadas do que ou
tras (CORTESAO, 1957).

Para SURRE e ZILLER (1969), a complexidade
do problema de classificação e relacionada ao fato de ser
Efa~~~ uma planta a1õgama; e que a fecundação cruzada em
si leva a um po1ihibridismo das populações naturais, tor
nando-se difici1 dividi-lo em formas definidas. Esta pa~
meira e tambem monoica. Mencionam ainda que numerosas clas
sificações são baseadas, principalmente, na forma, cor e
composição dos frutos e na forma das folhas.

11De acordo com MULLER(1980), existem somente
duas especies de importância econômica, que sao :

Efael~ gulneen~~~, Jacq

Originãria da Africa Ocidental e conhecida
no Brasil como Dende, sendo segundo VANDERWEYEN e ROELS
(1949), e de acordo com a espessura do endocarpo (casca
da semente) classificada em :
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a~ Variedade Hacrocaria : possui frutos c~ endocarpo s~
pe r io r a 6 m m de e s pe s su ra; não tem im p o r tâ n c ia e co nÔ

mica;

b) Variedade Dura : fruto com endocarpo entre 2 a 6 mm
de espessura,' com fibras dispersas em sua polpa;

c) Variedade Tenera . frutos com endocarpo entre 0,5 a.
2,5 mm de espessura e com um anel de fibras ao redor
do endocarpo; este tipo origina-se a partir do cruza
mento entre Dura x pisifera .,

d) Variedade Psifera : fruto sem endocarpo e.com uma
grande taxa de fertilidade nas'inflorescências femini
nas.

A variedade Tenera e a que estã sendo utili
zada em plantações comerciais, atualmente, pelo seu gran-
de percentual de polpa sobre fruto e de óleo sobre polpa,
como tambem pela menor resistência â quebra de suas semen
tes, facilitando a extração do óleo da amêndoa.

Elae~~ melanoeoeea, Gaertner ou
Elae~~ ole~6e~a (H.B.K.) Cortez

Nativa da America Latina, e encontrada na
Colômbia, Panamã., Costa Rica e Brasil e conhecida aqui co
mo Caiaue. Ate o momento só foi 'encontrado o tipo Dura nes
ta especie.

Segundo VALOIS (19Rl), Elae~~ melanoeoeea ca
racteriza-se por apresentar individuos de porte baixo
grande resistência ambiental e óleo com maior concentração
de ãcidos graxos insaturados (baixo nivel de colesterol) j

tendo, por isso, grande importância para trabalhos de me
lhoramento, atraves de cruzamentos interespecificos com
Elae~~ guineen~~~.

Alem das duas especies citadas anteriormen
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te, SURRE e ZILLER (1969), referem-se ã existência
( \

ELae.i~ madaga~c.aJtie.n~i~ Beccari (1914), como sendo uma
quena arvore que cresce ao sul de Madagascar, mas que
tem nenhuma importância econômica.

de
p~
-nao

De outra forma, HARDON (1979), revendo a e~
periência citotaxonômica do gênero ELae.i~, distinguiu três
especies : ELae.i~ guine.e.n~i~, ELaei~ oLe.ióe.Jta (antigamente
Cono z o oLe.ióe.Jta ou ELae.i~ me.Lal1oc.oc.c.a), ambas jã menci ona
das, acrescentando a estas E.e.ae.i~ o d on.o: (antigamente BaJtc.e.La

odoJta), uma especie pouco conhecida que ocorre em vãrios
lugares da região Amazônica.

Como a maioria das palmeiras, a citologia
não tem sido detalhadamente estudada. O numero de cromassa
mos e 2n = 2x = 32. o nGmero bãsico x = 16, e comum aos
-generos relacionados.

Os dados sobre a morfologia e cruzamento de
ELae.i~ guil1e.e.I1~i~ x ELaei~ oLe.ióe.Jta e o vigor, citologia
e fertilidade de seus hibridos FI' indicam claramente que
as duas especies tem grande proximidade filogenetica. As
barreiras de isolamento entre" ambas são sõ parcialmente
desenvolvidas, apesar da distância geogrãfica entre os
dois continentes, africano e americano (HARDON e TAN, 1969).
Este fato sugere uma ôtima base para trabalhos de melhora
mento, utilizando cruzamentos interespec1ficos.
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3. VISTRIBUIÇÃO GEOGRÃFICA

A ãrea de distribuição natural do
Efaei~ estã ligada a paises Africanos e aos das
do Sul e Central.

-genero
Americas

Efaei~ guineen~i~ e a mais importante do gê
nero, encontra-se em associações da vegetação .p r im i t i ve
nas margens dos grandes rios da ~frica Ocidental e Central
(SURRE e ZILLER, 1969). Ocorre, principalmente, na Costa
Ocidental da Africa, desde o paralelo l6oNorte ate o par~
1e 1o 15 o Sul, is t o e, de sd e o' S e n e g a 1 a te A n gol a , em povoa
mentos naturais que se alongam ate bem para o interior des
tas regiões (CORTESAO, 1957).

Efaei~ guineen~i~ e uma especie heliõfita;
seu habitat natural e em pântanos e margem de rios. Muitos
autores consideram-na ser originalmente uma especie da zo
na de transição entre a savana e a floresta tropical umi
da; agora mais amplamente dispersa, tendo-se fixado em
ãreas de clareira da floresta devido ã intervenção do ho
mem (OCHSE et alii, 1961~ HARDON e TAN, 1969; HARDON
1979) .

Alguns botânicos (De Wildeman e Ledoux) acr~
ditavam que Efaei~ guineen~i~ existia em estado espontâneo
na America Tropical, mas a grande maioria (Gossweiler
Chevalier, De Candole, e Brown) apontam-na como sendo, sem
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duvida nenhuma, originária da ~frica (CORTESAO, 1957).
/ \

A segunda especie em importância e
ole.i6e.tw (Elae.,{,/.)me.lanoc.oc.c.a); ocorre naturalmente na
setentrional da America do Sul : Colômbia, Equador,
zuela e Brasil (SURRE E ZILLER, 1969), estendendo-se
a America Central, Costa Rica (HARDON, 1979).

E lae.il>

parte
Vene

, a te

Duvidas quanto ã distribuição geográfica de
Elae.il> ole.i6e.~a foram colocadas por De BLANk (1952) e
WESSELS BOER (1965), acreditando não ser esta especie in
digena da bacia amazônica, já que a sua ocorrência nesta
área tem sido ligada ã habitação humana. Seria"pois, uma
especie endêmica no norte da Colômbia e na America Central
(HARDON e TAN, 1969). Porem, a grande maioria dos auto
res como SURRE E ZILLER (1969). HARDON e TAN (1969), ZEVEN

11(1972), HARDON (1979), e MULLER (1980), consideram-na es
pontânea nessa região. Recentemente, tem sido constatada
alta concentração desta especie, ocorrendo em condições
naturais na região do alto Solimões, na Amazônia (VALOIS,
1981).

Elae.il> odo~a e'relativamente pouco conheci
da, sendo mencionada como de ocorrência de vários lugares
da região amazônica (HARDON, 1979).

Elae.il> madagal>c.a~ie.nl>il> BECCARI (1914) nao
tem nenhuma expressao econômica; e uma pequena árvore que
e reportada ocorrendo ao sul de Madagascar (SURRE E ZILLER,
1969).

A área de distribuição natural do dendê está
ligada a floresta tropical umida. Segundo MULLER (1980),

as condições ótimas para o desenvolvimento da cultura sao
as seguintes:
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a) Temperatura media mensal entre 259 e 289Cç
! . ""\b) Temperatura media m;nima mensal superlor a 189C;

c) Insolação bem distribuida e superior a 1.500 horas ô t lU

ais.

d) Pluv;ometria bem distribuida e acima de 2.000mm anuais,
tendo no max;mo 3 meses com menos de 100mm;

e) Topografia plana com pendentes inferiores a 10% de de
·clividade;

f) Estrutura f;sica do solo: deve ser profundo e sem com-
pactaçao ate um metro da superfic;e. Os solos prefe-
renciais em textura são os que apresentam entre 20 a
30% de elementos finos;

g) Composição qu;mica do solo: tolerante ã compOSlçao quI
mica, porem o ideal e que seja muito rico em humus e
com elementos nutritivos bem equilibrados. Adapta-se
a solos lavados, com baixa saturação de bases.



4. ORIGEM E'VOMESTICAÇÃO

( E l ae.Ls 9 ui Y! e'enéLs p r o v a v e 1m e n Ü~ o r ig i n o u - se
na Ãfrica no final do periodo terciãrio em faixas de terra
entre a Ãfrica e a America do Sul. Elaeié oleibe~a, que e
sua especie relacionada, cruza com facilidade com aquela
indicando que ambas pertencem a um a8cestral comum; sendo
que Elaeié oleibe~a desenvolveu-se em faixas de terra nos
extremos americanos e Elaeié gulneenéié nos limites africa
nos (ZEVEN, 1972).

Fósseis de grao de polen de Elaeié são encon
trados em sedimentos do delta do Niger e são identicos ãqu~
les atualmente existentes. A ocorrencia mais antiga desses
fósseis datam do Mioceno. Eles são enco~trados com maior
frequencia em d e p ê s í t o s mais recentes (ZEVEN, 1964 b, 1965),
citado por ZEVEN (1972).

Como no caso de outras culturas a utilização
, .

de Elaué gtU.neenéié iniciou-se pelo processo extrativista,
sendo que, alem de outros usos, os nativos afric~nos _e~tra

. . /
lam desta palnta o vinho de palma pelo corte dos pedunculos
das inflorescencias masculinas e femininas ~ (ZEVEN, 1972).
E. oleibe~or outro lado, teve emprego mais restrito, foi
utilizado pelos lndigenas como õle~ para lamparina e -õleo
comest{vel, na bacia Amazonica e Colombia (HARDON, 1979).

A maior parte dos d e n d e z a i s de E..ta.wguineeY!.é'u'
na Ãfrica são semi-damesticados. Este processo iniciou qua~
do em antigas ã r e a s a b a n d a n a das p e 1 o h a mejn , formaram-se
populaçoes mais densas. Estas papulaçoes ainda são a princ!
pal fonte de óleo de palma e óleo de palmiste na Ãfrica Oc!
dental (ZEVEN, 1972). Os principais centros destas popul~
ço es sã a e n c o n t r a dos n a C o 5 t a do Ma rf im , na p a r t e O r i e n tal
da Nigeria e na bacia do Canga, estendendo-se ate Angola
(HARDON, 1979).
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Na America do Sul e Central. Elae~~ oleine~a
não ,foi utilizada com a mesma intensidade. A baixa densida

\de populacional e o:..modo de vida mais itinerante dos indios
da America do Sul. na zona da floresta tropical umida, nao
proporcionaram as mesmas condições como na Ãfrica Ocidental
para o estabelecimento de pequenos bosques desta pa)meira
(HARDON, 1979).

Para ZEVEN (1972), existe, na Africa, um estã
gio entre semi-domesticação, que consiste de plantações es
tabelecidas a partir do transplante de mudas que se desen
volvem de sementes/frutos caídos ou que sobram da colheita.
Todavia, a primeira completa domesticação deve ter ocorrido
nesse continente, onde um tipo inicial foi observado em To
go e C o s ta doM ar fim.

Na Ãsia, Elae~~ guineen~i~ foi introduzido em
1848, sendo utilizado na Indonesia e outras regiões somente
como planta ornamental de estradas e c hàc a r a s (OCHSE et alii,
1961 ) .

No entanto, foi somente com o rãpido cresci
mento do mercado mundial de õleos vegetais, durante os ülti
mos anos do seculo XIX, que o õleo de palma e de palmiste
tornaram-se largamente utilizados.

Para assegurar um real suprimento destes
õleos, foi que Sir William Lever obteve extensas concessões

,j na Africa, primeiro em $;:erra Leone e mais tarde (1911), no
Congo. Moinhos de õleo foram construidos, o que estimulou
uma explotação mais eficiente dos pequenos bosques existen
tes e o plantio de material selecionado. Durante o mesmo
período foram estabelecidas plantações na Ãsia, primeiro em
Sumatra, seguida em poucos anos depois pela Malãsia, surgi~
do assim uma cultura industrial. A evolução desta cultura
realmente começou neste ponto (HARDON, 1979).

Na America, e provãvel que o dendê tenha sido
introduzido no seculo XVI, atraves dos escravos africanos
(SURRE e ZILLER, 1969; PEIXOTO, 1973). Plantações em larga
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~
escala, na 1\frica e Amê ric a , sõ foram estab~ecidas apos
1911 (ZEVEN, 1972).

Segundo ZEVEN (1972), o estãgio de desenvol
vimento da domesticação do dendê pode ser delineado ·da se
guinte forma

1. Selvagem
2. Semi-domesticado
3. Completamente domesticado

a) transplante de mudas da mata.
b} semeadura de sementes em compostos
c) semeadura de sementes em viveiros e transplante para

o campo; sementes não selecionadas.
d) Como c, mas sementes obtidas de matrizes selecionadas.
e) tipo de plantações de dendê de cultivo
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5. SUGESTUES PARA UM PROGRAMA VE MELHORAMENTO

5. 1 Con.~"<"deJtaç.õe~ Ge/ta...<..~

Poucos e recentes sao ainda os estudos
ticos com o dendê, não tendo alcançado a profundidade
conhecimentos obtidos com outras culturas tropicais.

-gen~
de

Diversos fatores, entre os quais, o longo pr~
zo que transcorre antes que se possa julgar o valor de uma
n~va geração, a extensão da irea necessarla para implant~
ção do material vegetal, bem.como os tipos encontrados são g~
ralmente hlbridos complexos por se tratar de uma planta al~
gama, tem sido apontados como dificuldades ao desenvolvime~
to de estudos com o dendê (SURRER e ZILLER, 1969).

Pesquisas genêticas pioneiras e de importã~
cia econômica foram realizadas, a partir de 1954, pelo
INEAC (Institut: National pour les Etudes Agronomiques du
Congo), no Congo. Foi efeutado o cruzamento de VUJta. x
P"<"~"<"6e/ta. com bOd capacidade especlfica de combinação, re
sultando na obtenção de Ten.e/ta. altamente produtiva. Os me
todos de cóleta e preservação do põlen e de polinização ar
tificial foram aperfeiçoados, visando a produção de semen
tes h,bridas em grande escala. Outros centros de pesquisa
sao : WAIFOR (West African Institute for Oilpalm Research),
na Nigeria, e o IRHO (Institut de Recherches pour les Huiles
e t O 1e a 9 in e ux ), na Co s ta d o r~a r fim (C A RV A L H O e tal ii, 1966).
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No Brasil. os primeiros estudos foram realiza
/

dos pelo IAN (Instituto Agronômico do Norte).'hoje. CPATUj
EMBRAPA (Centro de Pesquisas Agropecuãrias do Trõpico Umi
do. pertencente ã Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuã
ria). Dada a importância que a cultura do dende representa
para a região Amazônica, a EMBRAPA criou recentemente o
Centro Nacional de Pesquisa do Dende, funcionando junto ao
Centro Nacional de Pesquisa da Seringueira, em Manaus.

5.2. SUge~~~e~ paha o Pho9hama

A estrategia para o melhoramento do dende tem
sido objeto de discussões recentes, consistindo - principal
mente da relativa importância da capacidade geral de combi
nação (C.G.C.) e capacidade especifica de combinação
(C.E.C.). Na Ma1ãsia, enfase estã sendo dada ~ formação de
novas populações, geneticamente mais variãveis, para permi
tir uma eficiente utilização do C.G.C. (HARDON,1979).

Hibridos interespecificos tem sido produzidos
entre o cruzamento de Elaei~ 9uineen~i~ x Elaei~ olei6eha e
FI F2 e vãrias gerações de retrocruzamento estão sendo ob, -
servados. De primeiro interesse e o porte baixo dos hibri
dos, carãter de Elaei~ olei6eha; a produção de cachos dos
hibridos e promissora, mas o conteüdo do õleo do mesocarpo
e mais baixo do que em Elaei~ 9uineen~i~, embora o õ1eo se
ja de boa qualidade (HARDON e TAN, 1969).

Na Africa Ocidental, alguns trabalhos de m~
lhoramento estão sendo conduzidos para resistência ã murcha
(Fu~ahium). Testes de mudas tem apresentado resultados rep~
titivamente promissores. Resta saber se a resistência ou
tolerância no estãgio de muda, representa uma segurança p~
ra a fase de maturidade (HARDON, 1979).

\ ~.I

Para o melhoramento do dendê, na Amazônia, vi
sando a obtenção de sementes hibridas de alta produtividade,
maior resistencia ambienta1 e alta porcentagem de ãcidos
graxas insaturados. um programa deveria ser embasado no
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melhoramento genetico interespecifico. Basicamente, envol
ve ndri o c ru z am e n to das duas e spe c ie s m a isim po rt a nte s
fla~h gu~neenh~h e Elae~h oleZóe~a.

"

Assim, o programa seria direcionado, utili
.zando-se as seguintes alternativas: a) Metodo de melhor~
mento a longo prazo (Seleção Recorrente Reciproca), unica
mente; ou b) Metodo de melhoramento a curto prazo(Seleção
de matrizes para capacidade especifica de combinação, atr~
ves do cruzamento dialelico parcial), unicamente; ou ainda,
c) ambos metodos poderiam ser conduzidos paralelamente. Um
esquema dos dois programas e apresentado emanexo(VALoís/{Q3J).

No primeiro caso, como se trata de um progr~
ma a longo prazo, seria possivel utilizar para plantios c~
merciais, as sementes hibridas produzidas ao final do pri
meiro e segundo ciclo, at rav é s do cruzamento d i a lê t i co .

/
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ANEXO

:.:eLho r-amerrt o Genéti co Intere ape c{fi co

Po pu La ç a o A

Po pu l a ç ao B Elaeis o Le í f er-a

Caracteristicas a serem consideradas:

- mUlor % de acidos graxos insaturados;
~lt2. ~rodutivijude;

- melhor qualid~de;
maior resistenci~ ambiental.

Metodo de melhoramento gen~tico a longo prazo
(Seleção Recorrente Reciproca)

POPULAÇÃO B

lº ano: Seleção de 500 plantas
ti Top-cross"

Idem B

20 ano : :~nsaio das IHTER da po
pu La ç ao A
(se Leção deI O~1.)

Idem B

7º ano: ::lecombinação d2:.sIJ:TRA
corresnondentes as me-
lhores H!TE;1 na po pu.La
ção A

Fi:n do I º Si cLo : ne sta fase, aL rav es de cr-uzarne rrt o di-

Idem 13

al~lico, Doderá ser ~roduzida semen -
tes hibric.as.

"
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Aº ano: Utilizando 10 plantas
de cada matriz reco~-
binada(a população fi
cará do tamanho inici
aI), voltar a plantar
a Pop. A vis~ndo a exe
cução dos "Top-cross"

Idem B

llº ano: Realização dos
·cross"

"Top- Idem :a

12º ano: Realização dos ensaios
das INTER (seleção de
lO~{)

17º ano: ~ecombinação das IHTHA

Idem 13

Idem B
,correspondestes as me-

lhores INTEi1
Fim do 2º ciclo: cruzamento dialélico para produção de

hibridos.
18º ano: Utilizando 10 plantas

9,e cada matriz recom-
binada, voltar a plan
tar a ~op. visando a
exe cuçao dos" Top-cross"·

219 ano: Realização dos "Top-
cross"

Idem 13

Idem B

22º ano: ~ealiz~ção dos ensaios
das INTER (seleção de
10%)

27º ano: Cruza~ento dialélico envolvendo as 50 melhores
INTRA da População A e as 50 me Lho r-e s L\TRA da
Po?ulação B (inclusive reciprocos).

Idem :a

32º ano: Através das performances apresentaàp-s pelos hi
bridos, eleger as matrizes com as melhores ca-
pacidades especificas de cornb i na ç ao , visando a
produção de sementes comerciais.
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2Q CASO Metodo de melhoramento a curto prazo
(Seleç~o de mnt r-Lz ee par-a caoac.i ô ade esne cí.f í ca

de combin~ç~o atrav~s de cruzamento dial~lico
parcial) •

POPULAÇÃO A PO:?ULAÇÃO B

1Q ano: Seleç~o massal de 50 plantas dentro de cada po-
pulaç~o e realizaç~o do cruzamento dial~l~co par
cial (inclusive reciproco).

7Q ano: Atrav~s das performances apresentadas pelos h{-

bridos eleger as matrizes com as melhores capa~
cidades especificas de combinação, visando a pr~
dução de sementes comerciais.-

.,


