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Resumo: A Attalea maripa apresenta um alto potencial oleaginoso, podendo ter uso promissor na produção de 

biodiesel. No entanto, a falta de conhecimento a respeito do seu processo germinativo ainda é insipiente, 

dificultando explorar o potencial econômico da espécie. Com isso o uso de técnicas de cultura de tecidos 

vegetais pode servir como um aparato para propagação da espécie. O objeto do trabalho é estabelecer um 

protocolo de embriogênese somática a partir de embriões zigóticos. A embriogênese somática foi feita a partir de 

embriões zigóticos (EZ) na qual avaliou-se o efeito da auxina 2,4-D nas concentrações de 0, 1,5 e 3,0 mg L-1, 

sendo os tratamentos T0, T1 e T2, respectivamente. Verificou-se que na primeira semana de cultivo os EZ, de 

maneira geral, responderam em todas as concentrações. A formação de calos foi observada nas três 

concentrações de 2,4-D, os calos formados possuíam diferentes aspectos. Somente nos tratamentos T0 e T1, 

ouve a formação de parte aérea e radícula. No T2 não foi verificado a formação dessas estruturas, que está 

relacionado com a alta concentração de 2,4-D, na qual pode ter inibido o processo germinativo dos explantes 

desse tratamento. A embriogênese somática por meio de EZ de A. maripa ocorre de forma indireta. O tratamento 

com 1,5 mg.L-1 foi aquele no qual, os embriões apresentaram melhor regeneração. 
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1. INTRODUÇÃO 

A Attalea maripa, pertencente à família Arecaceae, é uma palmeira conhecida 

popularmente como inajá, com ocorrências no Estado Pará, Acre, Amazonas, Maranhão Mato 

Grosso e Rondônia, podendo ser encontrada também em todo o norte da América do Sul. 

(HENDERSON et al., 1995; LORENZI, 1998; FERREIRA, 2005). 

Assim como outros membros do grupo das palmeiras, a Attalea maripa possui grande 

importância socioeconômica e cultural (SHANLEY E MEDINA, 2005) Do seu fruto pode ser 

feita extração de óleo vegetal (BEZERRA, 2011; PASSOS, 2014), no qual pode ser utilizado 

na produção de fármacos, cosméticos, alimentação e biodiesel (DUARTE, 2008) 

Por apresentar alto potencial oleaginoso, essa espécie pode ter uso promissor na 

produção de Biocombustíveis (CLEMENT et al., 2005; MIRANDA e RABELO, 2006), uma 

vez que o uso de fonte renováveis de energia vem sendo estimulado, por liberar menos gases 

poluentes na atmosfera (LEITE e LEAL, 2007).  

No entanto, o conhecimento sobre processo de emergência de plântulas ainda é 

insatisfatório, devido ao seu baixo percentual germinativo, o que dificulta explorar o potencial 
econômico da espécie (FABRICIO, 2010; FERREIRA et al., 2011). Com isso, a aplicação de 

técnicas de propagação in vitro pode servir como um meio de propagação da A. maripa 

(MOURA et al., 2009).  

Dentre as de técnicas de propagação in vitro a embriogênese somática é a mais 

utilizada para alguns tipos de palmeiras (LUIS, 2013), e vêm apresentando dados satisfatórios 

para algumas espécies de palmáceas, como Bactris gasipaes (STEINMACHER et al., 2007,) e 

Euterpe edulis (GUERRA e HANDRO, 1998).   



Por não ser encontrados trabalhos relacionados a embriogênese somática em A. 

maripa, com isso é necessário desenvolver pesquisas científica nessa aérea. Dessa forma, o 

objeto do trabalho é estabelecer um protocolo de embriogênese somática a partir de embriões 

zigóticos. 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

Os embriões zigóticos (EZ), utilizados como fonte de explantes, foram extraídos a 

partir das sementes de A. maripa, obtidas de frutos em estágio maduro, coletados na cidade de 

Marabá-Pa. Após a coleta dos frutos foi feita a remoção do epicarpo e do mesocarpo 

manualmente, e posteriormente, o endocarpo foi quebrado com um torno manual de bancada 

para retirada das sementes.  

As sementes foram desinfestação em capela de fluxo laminar e consistiu na imersão 

das sementes em álcool comercial 70% (v/v) por três minutos, e depois imersos em 

hipoclorito de sódio comercial (2% a 2,5% de cloro ativo) por 40 minutos, seguidos de três 

enxágues em água destilada. As sementes foram colocadas em papel filtro estéril, para 

absorção do excesso de água das sementes. Posteriormente foram seccionadas e o embrião 

extraído.  

Os explantes isolados foram cultivados em meio de MS (Murashige e Skoog 1962) 

enriquecido com 30 g.L-1 de sacarose, 0,1 g.L-1 de mio-inositol e como agente gelificante 

utilizou-se 9 g.L-1 de ágar (Merck). A auxina 2,4 D (Ácido 2,4-diclorofenoxiacético) foi 

adicionada nas concentrações 0,0; 1,5 e 3,0 mg.L-1 correspondendo aos tratamentos T0, T1 e 

T2, respectivamente. O pH do meio foi ajustado o para 5,7 ± 0,1 e os meios de cultivo foram 

autoclavados à 121° C e 1,1 atm de pressão durante 20 minutos. 

Os embriões foram inoculados em placas de Petri contendo meio de cultura nos 

tratamentos T0, T1 e T2, e armazenados no escuro em incubadora tipo B.O.D à uma 

temperatura de 28° ± 2°C. 

Os embriões foram avaliados a cada três dias com o auxílio de um estereoscópio. As 

variáveis analisadas foram: porcentagem de contaminação, oxidação, intumescimento e 

germinação, desenvolvimento da plântula e desenvolvimento de calo. A porcentagem foi 

obtida pela quantidade de explantes apresentando a característica avaliada, divididos pela 

quantidade total de explantes contidos em cada placa, multiplicado por 100. 

O delineamento experimental foi realizado de forma totalmente casualizado. O 

experimento foi constituído por três tratamentos T0, T1 e T2, com diferentes concentrações de 

2,4-D. Cada tratamento possui quatro repetições (placas), contendo cinco embriões cada.  

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os EZ de A. maripa possuem coloração esbranquiçada e apresentam duas regiões, a 

porção distal (cotiledonar) e a proximal (basal), onde são encontrados os tecidos 

meristemáticos do eixo embrionário (Figura 1A). No total, 60 EZ foram inoculados em meio 

de cultura para indução de calos, sendo 20 para cada tratamento.  

As primeiras alterações nos EZ foram observadas após 5 dias de cultivo. De maneira 

geral, todos os embriões apresentaram alteração no seu tamanho, caracterizada pelo 

intumescimento dos explantes. Observou-se também que os EZ apresentaram oxidação 

discreta.  

Com cerca de 15 dias de inoculação, verificou-se que em todos os tratamentos os EZ 

apresentaram a porção proximal mais intumescida (Figura 1B). No tratamento T0, a região 

intumescida apresentou coloração levemente amarelada, enquanto nos tratamentos T1 e T2, a 



região intumescida apresentou coloração amarelada mais intensa. Nos três tratamentos houve 

a formação de coleóptilo na região distal, no qual apresentaram em sua maioria coloração 

esbranquiçada (Figura 1B). Notou-se que a região do mesocótilo apresentou coloração mais 

escura, caracterizando a oxidação (Figura 1B). 

Com exceção do tratamento controle, observou-se que com cerca de 30 dias após o 

cultivo, alguns explantes apresentaram-se mais intumescidos na porção proximal, e também 

exibiram um alargamento na região do mesocótilo (Figura 1D). Nessa fase, os explantes 

apresentaram escurecimento do coleóptilo, no ápice da região basal e no ápice da região 

cotiledonar.  

Esse alargamento do mesocótilo também foi observado por Luis (2013), em coco 

babaçu (Acrocomia aculeata) em meio de cultivo contendo auxinas. No tratamento controle, 

apenas um embrião desenvolveu calo primário na região basal, com aspecto amarelado e 

textura esponjosa (Figura 1C).  

A formação de estruturas calogênicas iniciou-se com cerca de 45 dias de cultivo nos 

tratamentos T1 e T2 (Figura 1E). Nos dois tratamentos a formação de calos ocorreu por todo 

embrião ou somente na região proximal. Os calos originados foram de diferentes aspectos, 

sendo calos do tipo primário, embriogênico, mucilaginoso e vitrificado. Nesses tratamentos 

também foi observado a formação de radícula (Figura 1E). No tratamento controle, o calo que 

havia sido formado se desenvolveu e originou um calo desordenado com coloração marrom 

(Figura 1F).  

O processo de embriogênese somática em A. maripa seguiu o modelo indireto, com 

formação de estrutura calogênica. Segundo Ree e Guerra (2015), a embriogênese indireta é a 

forma mais eficaz de propagação in vitro em palmeiras. Esse modelo de desenvolvimento 

indireto já foi observado em outras espécies da família Arecaceae como, Attalea speciosa 

(SALEH, 2016), Elaeis guineenses (THUZAR, 2011) e Acrocomia aculeata (MOURA, 2007; 

LUIS, 2013). 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com cerca de 60 dias de cultivo, no tratamento controle, houve germinação da parte 

aérea em alguns embriões, (Figura 2A). Verificou-se também a formação de outras estruturas 

calogênicas que se desenvolveram, principalmente na região basal (Figura 2A). Os calos 

observados foram: primário e vitrificado, ambos com coloração esbranquiçada.  

Diferentemente do que ocorreu com A. maripa, a macaúba (A. speciosa) e o coco 

babaçu, não apresentaram formação de calos em meio de cultivo sem auxinas (tratamento 

controle), verificou-se apenas germinação. Já nos tratamentos contendo 2,4-D, houve a 

formação de diferentes tipos morfológicos de calo (MOURA, 2007; SALEH, 2016). 

 

Figura 1. A: Embrião zigótico excisado. Detalhe da região proximal, distal e do mesocótilo. B: Embrião 

intumescido na região proximal, presença de coleóptilo e oxidação do mesocótilo (seta). C: Embrião 

zigótico com calo primário, formado no tratamento controle com 30 dias em meio de cultivo. D: 

Alargamento do mesocótilo (seta) e oxidação do coleóptilo. E: Formação de radícula (seta) e calo 

primário em meio de cultivo contendo 3,0 mg.L-1 de 2,4-D. F: Calo desordenado formado a partir do calo 

primário. Abreviações: região distal (rd), região proximal (rp), coleóptilo (co), calo primário (cp), calo 

desordenado (cd). 
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 No tratamento T1 e T2 os calos aumentaram de tamanho, alguns calos adquiriram 

consistência gelatinosa, tornando-se mucilaginoso, houve também calos que apresentaram 

aspectos mais secos, sendo caracterizado como calo vitrificado e outros apresentaram ambas 

características (Figura 2B). As radículas que haviam surgido nesses tratamentos 

desenvolveram-se mais e, portanto, apresentaram maior tamanho (Figura 2C). No tratamento 

T1, observou-se que alguns explantes desenvolveram epicótilo (Figura 2D).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Após 90 dias de cultivo dos EZ, os tratamentos, que possuíam parte aérea e radícula, 

apresentaram aumento no tamanho dessas estruturas (Figura 3A, B e C). No tratamento T2, a 

maioria dos calos estavam adquirindo aspecto mucilaginoso e alguns calos primário, estavam 

se tornando vitrificado (Figura 3D).  

Com aproximadamente 150 dias, os explantes que apresentavam epicótilo, dos 

tratamentos controle e T1 desenvolveram –se, originando as folhas primárias (Figura 3E e F). 

A maioria o dos explantes do tratamento controle, não se desenvolveram de forma normal, ou 

seja, não apresentaram crescimento de raízes e folhas, observou-se, que de maneira geral, a 

parte que mais se desenvolveu foi a parte aérea. Diferente do que ocorreu com juçara (Euterpe 

edulis), que apresentou o crescimento de raízes e folhas normalmente (SALDANHA, 2007).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nessa fase, de modo geral, os calos formados passaram a adquirir aspectos mais 

ressecados. Observou-se que até esse período, apenas os explantes dos tratamentos controle e 

T1 desenvolveram estruturas vegetativas, enquanto no tramaneto T2 não foi observado a 

formação dessas estruturas. O não desenvolvimento das estruturas vegetativas no tratamento 
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Figura 2. A: Germinação da parte aérea (seta) e calo vitrificado, identificados no tratamento 

controle. B. Calo vitrificado formado em meio de cultivo no tratamento T1, radículas mais 

desenvolvidas (seta). D. Início da formação do epicótilo e calo embriogênico. Abreviações: calo 

vitrificado (cv), calo embriogênico (ce), epicótilo (seta). 

Figura 3. A: Germinação da parte aérea (seta) tratamento controle. B. Desenvolvimento da radícula 

(seta) no tratamento T0 e presença de calo mucilaginoso. C. Calo vitrificado formado em meio de 

cultivo no tratamento T1 e parte aérea bem desenvolvida no tratamento T1 (seta). D. Calo 

mucilaginoso sendo formado. E e F. Desenvolvimento de folha primária (seta) no tratamento T0 e T1, 

respectivamente. Abreviações: calo vitrificado (cv), calo mucilaginoso (cm). 
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T2 pode estar relacionado a alta concentração de 2,4-D, na qual pode ter inibido o processo 

germinativo dos explantes desse tratamento. Em E. edulis, também ocorreu a inibição da 

germinação em meio de cultura que era constituído de elevado nível de 2,4-D (SALDANHA, 

2007). 

4. CONCLUSÃO 

A embriogênese somática a partir de embriões zigóticos de A. maripa ocorre de forma 

indireta, ou seja, há formação de calos. Dentre as três concentrações de 2,4-D, o tratamento 

com 1,5 mg.L-1 foi aquele no qual, os embriões apresentaram melhor regeneração. Contudo, 

os estudos voltados para técnicas de propagação in vitro com essa espécie ainda são 

incipientes.  
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