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PESQUISA 
EM 
ANDAMENTO 

AVALIAÇAO DE HÍBRIDOS INTERESPECÍFICOS DE 

Elacis guineensis x Elaeis oleifera 

Emeleocípio Botelho de Andrade' 

Jailson Rocha Brando 2  

O dendezeiro (Elacis guineGnsis) 5 uma palmeira de origerh 

africana, de cujos frutos e amndoa se extrai dois tipos de 6leo 

de grande aceitação no mercado internacional. 

Hoje encontra-se difundido em grande escala no 	Sudeste 

Asi5tico (Malísia, Indon5sia, Tailandia), Ani5ricas Central e 	do 

Sul, ocupando urna irea de plantio acima de trs milh6es de hecta 

res 

Não obstante os esforços de pesquisa que vam sendo desen 

volvidos nas &timas quatro dgcadas, tras entraves permanecem sem 

solução para a cultura: suscetibilidade a determinadas pragas e, 

principalmente, doenças nos tr&s continentes; acelerado crescimen 

to do estipe, que torna antieconEmica a colheita a partir dos 

trinta anos de plantio e, baixa qualidade do 3leo por apresentar 

elevado teor de gcidos graxos saturados em sua constituição. - 

O denda amazSnico ou caiaua (Elacis olcífera), g 	nativo 

do norte da Arn5rica do Sul e Am5rica Central, apresentando tronco 
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rastejante, baixo teor de acidos graxos saturados na constituição 

de seu 6leo e resistancia a5 doenças que atacam o dendezeiro, com 
quem se hibridiza com facilidade. 

No intuito de avaliar o comportamento do híbrido interes 

pecífico de E. guineensis e E. oleifera, foi instalado, em 1953 7  

no antigo Instituto Agron6mico do Norte — lAN, um ensaio em deli 

neamento inteiramente casualizado com dez repetiç6es e trs t'ata 

mentos que correspondem, respectivamente, ao híbrido e seus dois 

paternais. No momento, ap6s 30 anos de plantio, vem sendo efetuado 

o controle de produção dos ültimos dcis anos com respectivas an 

uses de cacho e feita uma caracterização vegetativa das plantas 

individualmente 

É determinada a altura da planta, perímetro do tronco, n 

mero de folhas na copa e, da nona fblha, são determinados: compri 

mento do raqui, comprimento, largura e espessura do pecíclo, ]argu 

ra e comprimento da bainha e nflmero, largura e comprimento dos 

folíolos. 

O efeito heter6tico do híbrido marcante para todos 	os 

caracteres, exceto para altura da planta e comprimento do foltolo. 

A aparente semi-dominância em relação a altura da planta e uma ca 

racterística favcrve1, porm .o efeito heter5tico sobre comprimen 

to da folha, largura e espessura da bainha são prejudiciais, devi 

do a necessidade de diminuição da densidade que deverg influir na 

produtividade e por dificuldades na colheita. O nmerc de 	cacho 

por ano e peso de cachos dcs híbridos 	100% e 50% superior que o 

maior pai, respectivamente. Não estão ainda disponíveis os dados so 

bre teor de 6ieo na polpa e na am3ndoa. 
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