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RESUMO 

Catoò e gem<u {¡onsm pAoduzldcu a patvtiA de. mb*\Xo<¿6 ex-WipadoA e plúmuZaA de. 

V¿pte/Ux odofiaXa cultivada no m<¿¿0 da cultuAa b¿úu.co de MUAOAIUJQZ & Skoog [1961) com

plementados, com 1,4 - V [1 mg/1) e. 6 - BAP [0,5 mg/1) melo de cultuMa A e. com 6 - 8AP 

(2 mg//1 meÃ-0 de cuLtu/ia B, Ho meÁ.o de cult.un.a A OÒ embfvíòZA pnoduz-ótam calo& enquanto 

que no mtio de. cuttwxa B, tanto o4 umbntoti como cu> plumulai de/iam origem a gemciò. OÒ 

wbtdÃoM cuttivadoò no meÁo de. cultuAa Β deAznvoZvQAam gema¿ a pojiZVi de ^adZcutcu. 

Tanto caloò como cu> gwa¿ nac -se deAtuvolvoAam apót, a ne.ptca.gem. 

INTRODUÇÃO 

0 Cumaru (Dipterix odorata), essência floresta) freqüente em toda a mata Amazôni

ca, cujo habitat é a terra firme e várzeas altas do Baixo Amazonas, ê árvore grande de 

madeira muito pesada, imputrescível de larga faixa de empregos, entre eles: dormentes, 

construção naval, vigamentos, tocos, 1 ami nados, etc. (Loureiro et al 1979). 

Das amêndoas é extraída a cuma ri na, composto fenol ico de ação inibitõria de 

vários processos organogên i cos no crescimento vegetal,- entre eles: germinação de semen

tes (Valió, 1973; Leopold &Kriedemann, 1975), divisão de células e alongamento de célu

las em raízes de trigo e milho (Svenson, apud Dietrich, 1979), calogenese e organogéne-

se de raízes (Bagni & Fracassini, apud Dietrich, 1971)- Possui ainda ef ei tos medici na is 

como moderadora dos movimentos cardíacos e respiratorios. 

No presente trabalho, procurou-se estudar a potencialidade de produção de calo 

e gemas a partir de estruturas embrionárias de cumaru (Dipterix odorata) usando-se o 

neio básico de Murashige ε Skoog, apud Gamborg & Wetter (1975). 
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MATERIA I S Ε MÉTODOS 

Sementes de Dipterix odorata com os tegumentos removidos foram tratadas 

Benomyl (Benlate) 60 mg/1 por 2 horas e colocadas para germinar em papel toalha e em 

condições ambientais por 3 dias. Após este tratamento, os embriões foram extirpados e 

esterilizados em NaClO 2% por 15 minutos. 

Embriões inteiros e plúmulas foram inoculados no meio de cultura bãsico 

Murashige δ Skoog (1962) 0 , 5 Ν com as seguintes alterações: 

- Meio de cultura A: 2 mg/l de 2 ,k - D e 0 , 5 mg/l de 6 BAP 

- Meio de cultura B: 2 mg/l de 6 BAP. 

Os experimentos foram desenvolvidos sob luz cont'nua (lâmpadas incandescentes) com 

a temperatura variando de 28°C a 32 C. 

RESULTADOS 

1 . Produção de calo - Após 5 semanas de cultura no meio A, os embriões deram ori

gem a calos com coloração branca e de aspecto duro que foram repicados. Apôs a repica-

gem no mesmo meio de cultura, os calos não se desenvolveram e se tornaram de cor escura 

(castanha). 

2. Produção de gemas - Após 5 semanas de cultura no meio B, tanto as plúmulas co

mo os embriões deram origem a gemas que foram repicadas no mesmo meio de cultura se 

tornando escuras e nao se desenvolvendo. A cultura de embriões inteiros no meio de 

cultura B, mostraram o desenvolvimento de gemas a partir de radículas. 

DISCUSSÃO Ε CONCLUSÕES 

A cultura de tecidos de embriões e plúmula de Dipterix odorata se mostrou viável 

através da produção de calo e de gemas. A condição dos explantes não se desenvolverem 

após a repicagem deve ser melhor analisada. A redução do período para a repicagem pode 

rã melhorar o crescimento tanto dos calos como das gemas. 

0 refinamento da técnica poderá tornar tanto a cultura e a produção de calo, como 

a multiplicação e o enraizamento de gemas, viáveis. 
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SUMMARY 

Colli and òhootA fcjgfté produced $*towi ¡¿mbhyo axi¿ and plumule |ft$$i Viptehix odonata 

cultivate on Htiiaòhige i Skoog (79hi) bciòic. aMêkum complimented with 1,4 - Ό (2 mg/í ) 

ayid 6 - BAP [0,5 mg/1) medium A and ivith ó - BAP (2 mg/l) medium β. On medium A, the 

embixjo ax-Li, produced eallub idii-tv on medium Β t¡u> mbmjo axiò and the plumule produced 

òhooti. The embryo axit, cultivated on medium B developed òhootò ^fiom Hoot tip*. The 
taJUbjA avid the ikooU did not devele ρ altan tMam ¿ettwíj. 
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