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RESUMO
o cruzamento controlado entre plantas de dendê (E. guineensis) e caiaué (E. oleifera é parte

das atividades do Programa de Melhoramento de Dendê da Embrapa Amazônia Ocidental.

Para a obtenção de plantas FI em número suficiente para acelerar o cumprimento de metas do

já citado Programa, estão sendo realizados experimentos de micropropagação in vitro de

indivíduos FI O objetivo deste trabalho foi comparar os resultados da indução de calli em

embriões zigóticos imaturos provenientes do cruzamento de três pares de genitores E.

guineensis e E. oleifera selecionados. As sementes foram coletadas aos 100 dias após a

fecundação controlada de três genitores femininos E. oleifera com pólen selecionado de três

genitores masculinos E. guineensis diferentes, para a extração dos embriões zigóticos. Os três

conjuntos de embriões foram aqui designados como progênies I, H e IH. Para indução de calli

em tecidos dos embriões zigóticos imaturos foi utilizado o procedimento descrito em Teixeira

et aI. (1993). Cada unidade experimental foi representada por um frasco com 5 embriões.

Foram avaliados o número de embriões que geraram calli e o número de embriões que

germinaram apesar de serem cultivados em meio para indução de calogênese. As progênies

foram avaliadas como tratamentos. Houve diferença significativa entre as progênies quanto às

duas variáveis analisadas (p < 0,001). O número de calli formados por embriões de cada

progênie foi significativamente diferente das outras duas. Embriões da progênie I têm

aparentemente uma tendência maior para a germinação que aqueles das progênies I e lI.

Palavras-chave: dendê, caiaué, melhoramento, micropropagação, embriogênese



1- INTRODUÇÃO
o cruzamento controlado entre plantas de dendê (E. guineensisi e caiaué (E. oleifera é

parte das atividades do Programa de Melhoramento de Dendê da Embrapa Amazônia

Ocidental. Plantas elite das duas espécies são cruzadas com o objetivo de obter híbridos FI

com boa produtividade, porte mais baixo, resistência a doenças, como fusariose e o

amarelecimento fatal.

Para a obtenção de plantas FI em número suficiente para acelerar o cumprimento de

metas do já citado Programa, estão sendo realizados experimentos com o objetivo de

micropropagar in vitro indivíduos r'. Uma vez que, obviamente, os embriões são cultivados

antes de ser avaliada a produção da planta que originariam e considerando que existe

variabilidade para tal característica entre indivíduos FI, estão sendo utilizados, como matrizes

para micropropagação, embriões produzidos pelo cruzamento de três pares diferentes de

genitores E. guineensis e E. oleifera selecionados, para que as diferenças individuais

imputadas aos clones em função de sua origem possam ser eventualmente minimizadas por

plantios combinados de clones com genótipos diferentes.

O objetivo deste trabalho foi comparar os resultados da indução de calli em embriões

zigóticos imaturos provenientes do cruzamento de três pares de genitores E. guineensis e E.

oleifera selecionados.

2 - MATERIAL E MÉTODOS
Material vegetal: as sementes foram coletadas aos 100 dias após a fecundação controlada de

três genitores femininos E. oleifera com pólen selecionado de três genitores masculinos E.

guineensis diferentes, para a extração dos embriões zigóticos. Os três conjuntos de embriões

foram aqui designados como progênies I (SJ 165), li (SJ 163) e III (SJ 162).

Assepsia: no Laboratório de Biotecnologia Vegetal da Embrapa Amazônia Ocidental, as

sementes despolpadas foram desinfestadas em água sanitária, lavadas em detergente e

enxaguadas em água destilada. Os embriões foram retirados por secção do endosperma, no

ponto de emergência da radícula e da plúmula. Em câmera de fluxo laminar, os embriões

passaram por assepsia superficial suave com água sanitária em baixa concentração e por três

enxágües consecutivos em água destilada autoclavada.
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Cultivo in vitro: para indução da formação de calli em tecidos dos embriões zigóticos

imaturos foi utilizado o procedimento descrito em Teixeira et a/. (1993). Cada unidade

experimental foi representada por um frasco com 5 embriões, à época da coleta dos dados,

sendo avaliadas 11, 20 e 18 unidades (repetições) para as progênies I, II e Ill,

respectivamente. Embriões contaminados foram eliminados.

Coleta de dados e análise estatística: foram avaliadas as variáveis número de embriões que

geraram calli e número de embriões que germinaram apesar de cultivados em meio para

indução de calogênese. As progênies foram avaliadas como tratamentos. O número de

embriões apresentando calli e/ou germinados foi transformado em número relativo ao total de

embriões por progênie, para adequar os resultados ao número de embriões viáveis por

repetição. Os dados foram submetidos à análise de variância (Kruskal-Wallis "one way

analysis of variance on ranks") e a significância das diferenças entre os "ranks" foi estimada

pelo teste de Dunn (P < 0,05). Todo este procedimento foi realizado utilizando o Sigma Stat v

2.0.

3 - RESULTADOS E DISCUSSÃO

O resultado mais freqüentemente alcançado foi a indução de calli nos embriões

cultivados e a germinação ocorreu simultaneamente ao aparecimento dos calli, sem impedir,

pelo menos nesta fase de indução, a ocorrência deste último processo (Tabela 1).

TABELA 1: resultados da submissão de embriões zigóticos imaturos pertencentes a três

progênies FI de E. guineensis x E. oleifera a condições de cultivo in vitro para a indução de

calli (Embrapa Amazônia Ocidental, 2006).

EMBRIÕES APRESENTANDO CALLI GERMINADOS TOTAL

progênie I

progênie 11

progêni e III

50 31 52

97 26 97

89 24 89

TOTAL 236 81 238
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Houve diferença significativa entre as progênies quanto às duas variáveis analisadas (p

< 0,001). O número de calli formados por embriões de cada progênie foi significativamente

diferente das outras duas, sendo as medianas para o número relativo de embriões com calli

iguais 0,0962, 0,0515 e 0,0562 para as progênies I, Ill e II respectivamente. Esta diferença foi

influenciada pelo número diferente de repetições avaliadas e pelo número de embriões em

cada unidade experimental, que variou porque os embriões contaminados foram eliminados.

O número de embriões que germinaram, apesar de estarem sendo cultivados em

condições que induzem a interrupção do desenvolvimento e a desdiferenciação das células

que tomam a via da formação de calli foi aproximadamente 1;4 dos embriões cultivados. Para

esta variável houve diferença significativa entre medianas dos números relativos observados

para a progênie I (0,0577) e as progênies II e Ill, com medianas iguais a 0,0103 e 0,0112,

respectivamente. Portanto, os embriões da progênie I têm aparentemente uma tendência maior

para a germinação que aqueles das progênies I e lI.

Os embriões estão no segundo mês de manutenção in vitro e, se os resultados forem

semelhantes àqueles encontrados para embriões de híbridos intra-específicos Tenera,

provenientes do cruzamento entre plantas de E. guineensis das variedades Dura e Pisifera

(Teixeira et al., 1993), deverão produzir tecido embríogênico compacto e pouco friável no

próximo mês e calli embriogênicos friáveis a partir do nono mês de cultivo in vitro .
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