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A multiplicação clonal da palma de óleo permite a formação de plantios comerciais com 

produtividade de 40 a 50 % superior do que áreas cultivadas por plantas formadas a partir de 

sementes. O principal método utilizado para a multiplicação clonal da cultura é a embriogênese 

somática, entretanto esse método propicia o aparecimento do “mantled flower”, uma anomalia 

floral que afeta severamente o potencial produtivo, que tem sido associada ao uso de citocinina 

nos meios de cultura. Modificações nos protocolos atuais para evitar o aparecimento do “mantled 

flower” têm limitado o sucesso da técnica da embriogênese somática. Desta maneira, este 

trabalho teve como objetivo aplicar um protocolo para clonagem através da embriogênese 

somática, em que a citocinina foi substituída pela putrescina, a 32 genótipos elite de palma de 

óleo, provenientes de um plantio comercial. Todos os genótipos testados responderam 

positivamente à indução da calogênese, contudo, as porcentagens de resposta foram 

diferenciadas, sendo que, 65,62% destes genótipos produziram linhagens embriogênicas, e 

40,62% deste total, apresentaram linhagens com moderada e elevada capacidade de 

multiplicação, principal fator que permitiu a obtenção de clones para a formação de um plantio 

clonal comercial. A embriogênese somática em palma de óleo é considerada uma técnica 

genótipo-dependente e a putrescina mostrou-se eficiente, sendo este protocolo aplicável em 

escala comercial, pois, possibilita a obtenção de clones em até 360 dias, contudo, são necessárias 

avaliações futuras quanto ao aparecimento do “mantled flower” nestes clones. 
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