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RESUMO 

 

A estaquia e a enxertia, na cajazeira (Spondias mombin), podem proporcionar a manutenção 

de clones selecionados, a produção de plantas precoces e de pequeno porte e a combinação de 

genótipos desejáveis, como também a formação de mudas em escala comercial, contribuindo, 

assim, para a exploração racional dessa fruteira. O trabalho consistiu de dois experimentos, 

um de estaquia e outro de interenxertia que tiveram como objetivos: determinar as influências 

de clones e do tratamento da estaca com ácido indolbutírico (AIB) e da combinação de 

genótipos na enxertia múltipla na formação de mudas de cajazeira. Os experimentos foram 

realizados no Campo Experimental de Pacajus, da Embrapa. Os ramos para formação das 

estacas e garfos foram obtidos de clones de cajazeira de um pomar com plantas adultas 

produtivas, cultivado em Limoeiro do Norte–CE. Ambos os ensaios foram instalados em 

delineamento inteiramente casualizado. O de estaquia, em esquema fatorial (3 x 3), sendo os 

fatores clones (Capuan, Ladeira Grande e Lagoa Redonda) e doses de AIB (0; 1000 e 2000 

mg.L
-1

), com cinco repetições e 16 estacas por tratamento. O de interenxertia foi em fatorial 

(4 x 2), sendo os fatores: porta-enxertos (Spondias macrocarpa, S. mombin, S. tuberosa e S. 

venulosa) e interenxertos (Genipabu e Ladeira Grande) com cinco repetições e dez plantas por 

parcela. Utilizou-se como clone-copa garfos do Lagoa Redonda. A interação entre o clone 

Capuan e a dose de 1000 mg.L
-1

 de AIB proporcionaram o mais alto percentual de estacas 

brotadas e brotações por estacas. Verificou-se que a emissão de brotações das estacas ocorre 

nas primeiras sete semanas após o plantio. As estacas do clone Capuan tiveram maior 

capacidade de sobrevivência, emissão de brotações e formação de calo. Houve diferenças 

significativas entre os porta-enxertos e os interenxertos para as porcentagens de enxertos 

pegos, número de folhas por planta e mudas aptas para plantio. O maior valor de pegamento, 

número de folhas por planta e mudas aptas para o plantio foram observados com a utilização 

do porta-enxerto de S. mombin, que foi superior aos demais porta-enxertos. O interenxerto do 

clone Genipabu, proporcionou maior pegamento de enxertos e, consequentemente, o maior 

número de folhas e mudas aptas para plantio. Os resultados confirmam a dificuldade de 

enraizamento de estacas e a viabilidade da interenxertia e enxertia interespecífica da cajazeira. 

 

 

 

 

Palavras-chave: Propagação Vegetativa. Múltipla enxertia. Spondias mombin. 
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ABSTRACT 

 

The cuttings and the grafting, in mombin-tree (Spondias mombin), can conducive the 

maintenance of selected clones, the production of early plants and of size small and the 

combination of desirable genotypes, as well the formation of seedlings in commercial scale, 

contributing, so, to the rational exploitation of this fruit tree. The assignment consisted of two 

experiments, one of cuttings and other double-working which had as objectives: to determine 

the influences of clones and cuttings treatment with indole-3-butyric acid (IBA) and of the 

combination of genotypes in multiple grafting on formation of seedlings of mombin-tree. The 

experiments were conducted in Experimental Field of Pacajus county, of Embrapa. The 

branches for formation of cuttings and grafts were obtained from clones of mombin-tree of 

one orchard with adult productive plants, cultivated in Limoeiro do Norte-CE. Both 

experiments were installed in completely randomized design. The of cuttings, in factorial 

arrangement 3 x 3, the factors being clones (Capuan, Ladeira Grande and Lagoa Redonda) 

and doses of IBA (0, 1000 and 2000 mg.L
-1

), with five replications and 16 cuttings per 

treatment. The double-worked was a factorial 4 x 2, the factors being: rootstocks (Spondias 

macrocarpa, S. mombin, S. tuberosa and S. venulosa) and interstocks (Genipabu and Ladeira 

Grande) with five replications and ten plants per plot. Used as clone-crown grafts of Lagoa 

Redonda. The interaction between the clone Capuan and the dose of 1000 mg.L
-1

 IBA 

promoting the highest percentage of sprouting cuttings and shoots per cuttings. It has been 

found that the emission of shoot cuttings occurs in the first seven weeks after planting. The 

cuttings of clone Capuan had higher survival capacity, emission of shoots and callus 

formation. There were significant differences between the rootstocks and the interstocks to the 

percentages of grafts success, number of leaves per plant and seedlings ready for planting. 

The highest grafting success, number of leaves per plant and seedlings ready to be planted 

were observed with the using the rootstock of S. mombin, that was higher than the other 

rootstocks. The interstock of clone Genipabu promoted better grafting success and, 

consequently, the larger number of leaves and seedlings ready for planting. The results 

confirm the difficulty of rooting and viability of double-working and interspecific grafting of 

mombin-tree. 

 

 

 

Keywords: Propagation vegetative. Multiple grafting. Spondias mombin.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

O gênero Spondias da família Anacardiaceae, é constituída por cerca de 20 

espécies (MITCHELL; DALY, 1995), algumas nativas do Brasil, encontradas principalmente 

nas regiões Nordeste (SOUZA, 1998). Dessas espécies, a cajazeira (S. mombin L.) destaca-se 

pelo aproveitamento agroindustrial de seus frutos que resulta em produtos de importância 

econômica como polpa, néctares, geleias, sorvetes e picolés. Todavia, a forma de exploração 

da cajazeira ainda é extrativa e seus frutos são colhidos de árvores existentes em matas ou 

cultivadas em pomares domésticos. Essas plantas, obtidas de sementes, têm alta variabilidade 

com relação à altura, formato da copa, produtividade e qualidade do fruto. 

A cajazeira é muito procurada para cultivo, porém a falta de clones recomendados 

e de conhecimento técnicos que propiciem a produção comercial de mudas inviabilizam a 

instalação de pomares comerciais. Alguns avanços têm sido obtidos nos últimos anos, na 

propagação vegetativa da cajazeira por estaquia e enxertia. No entanto, certas limitações ainda 

impossibilitam a definição de uma técnica de multiplicação adequada à produção de mudas 

em larga escala (SACRAMENTO; SOUZA, 2009; SOUZA; COSTA, 2010). 

A estaquia que é considerada como um método simples e de baixo custo, têm 

proporcionado baixo índice de enraizamento (25%) e um longo período para as mudas 

estarem aptas para o plantio (SOUZA; LIMA, 2005; REBOUÇAS, 2011). Os diferentes 

genótipos de cajazeira podem variar com relação à capacidade de enraizamento. Por outro 

lado, o uso de reguladores de crescimento e de diferentes tipos de caule pode tornar a estaquia 

um método eficiente de produção de mudas. 

A enxertia é um método que em muitos casos é vantajoso, pois permite a 

combinação de características desejáveis de diferentes genótipos, nas Spondias, a 

compatibilidade interespecífica foi comprovada pelos altos índices de pegamento (acima de 

70%) na enxertia e desenvolvimento satisfatório das plantas (VASCONCELOS, 1949; 

SOUZA, 2000; LIMA FILHO e SANTOS, 2009; SOUZA et al., 2012). Com isso, a 

perspectiva é que ocorra compatibilidade entre essas espécies na interenxertia e que o método 

possa proporcionar números desejáveis de plantas de porte reduzido e mais fácil utilização. 

O trabalho teve como objetivo determinar as influências dos clones e do 

tratamento de estacas com regulador de crescimento e do porta-enxerto e interenxerto na 

enxertia para formação de mudas de clones de cajazeira. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1. Aspectos gerais da cajazeira 

 

O gênero Spondias foi descrito e classificado taxonomicamente pelo botânico 

Linnaeus, em 1753, no seu tratado botânico Genera Plantarum. Apenas a espécie Spondias 

mombin L. (AIRY SHAW; FORMAN, 1967), comumente chamada de cajazeira tem seu 

centro de diversidade nas terras baixas do México e nas Américas Central e do Sul (CROAT, 

1974). A espécie é também encontrada nas florestas úmidas do sul do México até Peru e 

estendendo-se ao Brasil (MORTON, 1987 apud SOUZA, 2005), ou seja, natural da América 

tropical (AIRY SHAW; FORMAN, 1967; LÉON, 1987). Em alguns países da África tropical 

ocorre à dispersão natural, como na Guiné Equatorial, Costa do Marfim, Nigéria e Serra Leoa 

(IRVINE, 1961 apud AYOKA et al. 2006). No entanto, Mitchell e Daly (1995) asseveram 

que seus centros de diversidade estão localizados na Mata Atlântica e na Amazônia Ocidental, 

do estado do Acre, no Brasil, a regiões limítrofes do Peru e da Bolívia. 

No Brasil, os frutos da cajazeira são conhecidos popularmente como taperebá na 

Amazônia, como cajá-miúda e cajá-mirim no Sudeste e Sul, respectivamente e como cajá no 

Nordeste (BRAGA, 1976). A cajazeira tem como zona dispersão natural a Mata Atlântica 

nordestina, na faixa de litoral do Rio Grande do Norte até o sul da Bahia. O Ceará situa-se 

fora da zona de dispersão, sendo a cajazeira encontrada nas regiões mais úmidas do estado, na 

zona litorânea, próximo à Fortaleza e nas serras de Guaramiranga, Baturité, Meruoca e 

Ibiapaba (SACRAMENTO; SOUZA 2000). 

A cajazeira é uma árvore heliófila, ereta, soberba no aspecto, podendo atingir até 

25 m de altura e possui tronco revestido por casca muito grossa, acinzentada ou brancacenta, 

rugosa, saliente e fendida (BRAGA, 1976; LORENZI, 2002). O caule possui diâmetro de 40 a 

60 cm (LORENZI, 2002) e pode crescer em haste única (monopodial), bifurcada em “Y” 

(formato de gancho) ou ainda simpodial (SOUZA, 2005), com copa que é esgalhada e 

ramifica na parte terminal, tornando a planta vistosa e imponente quando em floração e 

frutificação (SOUZA; BLEICHER, 2002). 

As folhas caducifólias são compostas, alternas, imparipinadas, com 20 a 30 cm de 

comprimento, contendo 7-17 folíolos opostos em formato oblongos a ovalo-lanceolados e 

com a borda serreada (BRAGA, 1976). 

A emissão de flores e ramos ocorre simultaneamente, logo após a fase de repouso 

vegetativo, quando surgem brotações vigorosas que se desenvolvem em ramos, que 



14 

inicialmente tem a casca fina e lisa, a qual progressivamente se torna grossa e coberta de 

protuberâncias rugosas (CROAT, 1974; SOUZA, 2005). 

As flores são hermafroditas protandras, masculinas e femininas, dispostas em 

panículas terminais de 20 a 60 cm de comprimento, compostas por centenas de flores, com 

cinco sépalas, cinco pétalas, dez estames com anteras extrorsas, ovário formado por cinco 

carpelos que coincidem com o número de lóculos, cinco estilos livres com estigmas lineares e 

dorsais (LOZANO, 1986; MITCHELL; DALY, 1998). 

Uma planta de cajazeira de grande porte tem capacidade de produzir cerca de dez 

mil frutos por safra (ADLER; KIELPINSKI 2000). Souza et al. (2012) verificaram a 

produtividade de cerca de 150 kg de fruto/planta em cajazeira de oito anos de idade enxertada 

sobre umbuzeiro. Os frutos são caracterizados como drupas com formato ovóide ou oblongo, 

achatado na base, cor variando do amarelo ao alaranjado, casca fina, lisa, polpa pouco 

espessa, suculenta e de sabor ácido-adocicado quando maduras (BRAGA, 1976; BARROSO 

et al., 1999). Têm peso de 9,9 a 20,0 g, excelente sabor e aroma, e rendimento de polpa que 

pode superar os 70% (SOARES et al., 2006). Os sólidos solúveis totais (
o
 Brix) variam de 8,7 

a 12,3 em 100 g de polpa e o teor de ácido ascórbico (vitamina C), com média superior a 10,3 

mg/100 g de polpa, com altos teores de potássio, ferro, manganês e cobre, sendo, por isso, 

utilizado na confecção de suco, polpa, néctar, sorvetes, geleias e licores, produtos de alta 

demanda comercial (MOURA; PINTO; FIGUEIREDO, 2011). 

O caroço ou pirênio é a estrutura utilizada como semente, sendo grande, branco, 

súbero-lignificado e enrugado; contém até seis lóculos e zero a cinco sementes, com formato 

variando de elíptico, ovoide a globosa, medindo em média 30,5 mm de comprimento e 20,6 

mm de diâmetro, com os dois tegumentos de consistência membranácea, coloração creme e 

superfície lisa; possuem uma germinação desuniforme e lenta, necessitando de um período de 

135 dias de armazenamento para melhorar o percentual e reduzir o tempo médio de 

germinação (AZEVEDO; MENDES; FIGUEIREDO, 2004). 

 

2.2. Propagação vegetativa da cajazeira 

 

A propagação vegetativa é comumente empregada em fruteiras por possibilitar a 

fixação de genótipos selecionados e sua manutenção e a formação de pomares uniformes de 

plantas precoces e de porte reduzido (HARTMANN et al., 2002). Tem como desvantagens a 

perpetuação de gemas mutadas e a transmissão de viroses de ocorrência nas matrizes nos 

clones obtidos, e as plantas clonadas têm suscetibilidade uniforme a pragas, doenças e 
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alterações ambientais o que pode, também, constituir outra desvantagem (HOFFMANN; 

FACHINELLO; NACHTIGAL, 2005). 

Estaquia e enxertia são os métodos vegetativos empregados em fruteiras, 

inclusive, em plantas do gênero Spondias (SOUZA; COSTA, 2010; FRANZON; 

CARPENEDO; SILVA, 2010). 

 

2.2.1. Estaquia 

 

A estaquia é um método mais simples e menos trabalhoso que a enxertia, além de 

rápido e eficiente, pode proporcionar elevada quantidade de mudas em espaço reduzido, tem 

como desvantagem a produção de plantas com sistema radicular raso e fasciculado e, em 

alguns casos, perdas elevadas de mudas no transplantio (PASQUAL et al., 2001; 

FACHINELLO et al., 2005). 

Fruteiras importantes são propagadas com sucesso por estaquia, dentre elas: a 

figueira (NORBERTO et al., 2001), a videira (MACHADO et al., 2005), a goiabeira (COSTA 

JUNIOR; SCARPARE FILHO; BASTOS, 2003), a aceroleira (LIMA et al., 2006) e algumas 

anonáceas (SCALOPPI JUNIOR; MARTINS, 2003). 

Diversas pesquisas têm sido realizadas sobre o emprego da estaquia nas Spondias 

(SOUZA; COSTA, 2010). As taxas de enraizamento obtidas são relativamente baixas 

impossibilitando a indicação do método como eficaz na formação de mudas. Na estaquia de 

umbu-cajazeira a emissão de raízes variou de 6,6% a 26% (LOPES, 1997). Lima et al. (2002) 

obtiveram na cajazeira e cirigueleira (Spondias purpurea L.) 52,7% e 33% de estacas 

enraizadas, respectivamente. No imbuzeiro (Spondias tuberosa Arr.) observou-se 43,3% de 

estacas com raízes (RIOS et al., 2012) enquanto, na cajazeira foram encontrados médias de 

25% (SOUZA; LIMA, 2005; REBOUÇAS, 2011). 

A cajazeira é considerada por alguns autores como uma espécie de difícil 

enraizamento (SOUZA; LIMA, 2005). No entanto, os mesmos autores e outros reconhecem 

que as taxas de enraizamento podem variar consideravelmente em função do genótipo, da 

idade ontogenética e condições fisiológicas da planta matriz, do tipo morfológico e época de 

coleta do material caulinar, das condições ambientais e tratamentos dispensados à estaca, 

dentre os diversos fatores envolvidos (HARTMANN et al., 2002; FACHINELLO et al., 

2005). A combinação adequada desses fatores pode resultar em maiores taxas de estacas 

enraizadas e eficácia do processo na produção de mudas (FACHINELLO et al., 2005). 
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Consideráveis diferenças existem entre espécies e até entre clones e cultivares em 

relação à capacidade de enraizamento de suas estacas (HARTMANN et al., 2002; 

FACHINELLO et al., 2005). Andrade (2001) observando o enraizamento de estacas de caule 

de goiabeira das cultivares Ogawa-vermelha, Paluma e Pedro Sato constatou que a ‘Paluma’ 

foi significativamente superior às demais com taxa de 94,4%. Silveira, Souza e Koller (2004), 

estudando a propagação por estaquia do abacateiro das cultivares Baronesa e Ouro Verde, 

verificaram que o enraizamento da ‘Ouro Verde’ foi em média 62,5%, contudo, com o 

emprego de estacas da ‘Baronesa’ não ocorreu formação de raízes. Oliveira et al. (2002), 

trabalhando com três genótipos de cajazeira, também encontraram diferenças significativas 

nas taxas de estacas enraizadas com um deles atingindo o elevado valor de 63,9%. Por sua vez 

Souza e Lima (2005) avaliaram o enraizamento de estacas de seis matrizes de cajazeira e 

obtiveram valores variando de 0 a 30%. 

Em espécies vegetais de difícil enraizamento a capacidade de formação de raízes 

adventícias decresce com o aumento da idade ontogenética da planta (HARTMANN et al., 

2002). Os autores desse texto citam diversos trabalhos sobre o efeito, concluindo que, para 

diversas espécies, a idade ontogenética é o fator isolado mais importante de influência na 

iniciação de raízes de suas estacas.  

A condição fisiológica da planta matriz, que é função da interação de seu genótipo 

com as condições ambientais, constitui importante fator no enraizamento de suas estacas 

(BROWSE, 1979; HARTMANN et al., 2002). Características como conteúdo de água, 

reservas e nutrientes das plantas matrizes, comprovadamente, afetam o enraizamento de suas 

estacas (BROWSE, 1979; HARTMANN et al., 2002; SCALOPPI JUNIOR, 2007). O estado 

nutricional da planta matriz e a formação de raízes adventícias estão estreitamente 

relacionados, pois em estágio do enraizamento determinados elementos minerais são exigidos 

(BLAZICH, 1988). Carboidratos livres ou armazenados na planta são importantes no 

enraizamento para a formação de macromolécula e elementos estruturais e, também, como 

fonte de energia (HAISSIG, 1974; VEIERSKOV, 1988; HARTMANN et al., 2002). Altas 

relações C/N têm sido relacionadas positivamente com o enraizamento de determinadas 

espécies, efeito atribuído aos baixos níveis de nitrogênio (STRUVE, 1981; HAMBRICK; 

DAVIES JUNIOR; PEMBERTON, 1991). 

As estacas utilizadas na propagação podem ser de diferentes tipos de materiais 

caulinares variando, nos perenes lenhosos, desde partes terminais dos ramos herbáceos e 

suculentos, a até porções basais, lenhosas e dormentes, não se podendo definir um tipo ideal 

para todas as espécies ou mesmo cultivares de uma mesma espécie (HARTMANN et al., 
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2002). As diferenças em enraizamento dos diferentes tipos de material de um mesmo ramo 

são atribuídas, normalmente, à variação na composição química do mesmo da base para a 

extremidade. O maior percentual enraizamento encontrado em estacas da base de ramos 

laterais é explicado por um maior acúmulo de carboidratos (maior relação C/N) e a possível 

presença de pontos radiculares nessa porção do ramo (HARTMANN et al., 2002; 

FACHINELLO et al., 2005). Por outro lado, o melhor enraizamento de estacas herbáceas é 

atribuído as mais altas concentrações de substâncias promotoras e ao menor grau de 

diferenciação dos tecidos cujas células têm maior potencial de se tornarem meristemáticas 

(HACKETT, 1988; HARTMANN et al., 2002; TAIZ; ZEIGER, 2004). 

Paula et al. (2007), em ensaio com estaquia de umbuzeiro, verificaram que as 

estacas lenhosas tiveram taxa de sobrevivência (70%) significativamente superior a das 

herbáceas. Ribeiro et al. (2007), trabalhando com cajaraneira, verificaram que as estacas 

lenhosas proporcionaram maior número de brotações, comprimento de raiz e massa fresca e 

seca da parte aérea, comparadas com as semilenhosas e herbáceas. Rebouças (2011), por sua 

vez, constatou resultados semelhantes em cajazeira, onde as estacas basais tiveram maiores 

porcentagens de sobrevivência, com brotações ativas, enraizadas e mudas aptas para o plantio. 

A capacidade de enraizamento, em diversas espécies, é diferenciada em função da 

época e estação do ano em que as estacas são obtidas, sendo, frequentemente, um reflexo da 

resposta às variações ambientais ocorridas no período (VEIERSKOV, 1988; HARTMANN et 

al., 2002). Gonzaga Neto, Lederman e Bezerra (1989) observaram esse efeito em estacas de 

umbuzeiro as quais tiveram maior enraizamento (22%), em dezembro, quando as matrizes se 

encontravam em repouso vegetativo. Alencar e Oliveira (1997) analisaram que nem a coleta 

das estacas de umbuzeiro durante o período de repouso vegetativo e nem a região de coleta na 

planta matriz proporcionaram aumento no enraizamento de estacas. Souza e Costa (2010) 

trabalhando com espécies de Spondias, também indicaram que a fase fenológica em que as 

estacas são coletadas constitui fator determinante no sucesso do enraizamento, sendo 

recomendada a fase final do repouso vegetativa das matrizes a melhor época de obtenção das 

estacas. Rios et al. (2012), obtiveram o maior enraizamento (43,3%) em estacas de umbuzeiro 

em março, com as plantas em pleno vigor vegetativo, enfolhadas e com brotações novas. 

A condição fisiológica da planta matriz é função de seu genótipo e das condições 

ambientais em que ela se encontra (ONO; RODRIGUES, 1996; HARTMANN et al., 2002). 

Condições de água, temperatura, luz e nutrientes devem ser mantidos em níveis favoráveis ao 

crescimento e vigor da planta matriz, possibilitando, assim, a obtenção de estacas com maior 

potencial de enraizamento (HARTMANN et al., 2002). 
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O uso da neblina intermitente no controle da umidade e temperatura constitui uma 

técnica muito eficaz na promoção do enraizamento em estacas recalcitrantes. Essa técnica 

permite a manutenção do “status” hídrico da estaca através da redução de sua temperatura e 

da perda de água por transpiração (LOACH, 1988; GROLLI, 2000). Água, temperatura, luz e 

até mesmo CO2 são controlados em estruturas modernas de propagação (KAMPF, 2000; 

PAIVA; GOMES, 1995). 

O ferimento da porção basal da estaca de caule tem promovido o enraizamento em 

diversas espécies (BIASI; STOLTE; SILVA, 2000; BASTOS, 2006), provavelmente porque 

estimulam a produção de calo e o desenvolvimento de raízes, pela indução dos tecidos feridos 

à divisão celular e a formação de primórdios radiculares (HARTMANN et al., 2002). Os 

ferimentos podem, também, possibilitar melhor absorção de água e de reguladores de 

crescimento aplicados (LOACH, 1988). Souza e Lima (2005) observaram que, na cajazeira, o 

calo surge nas margens dos ferimentos, local este que em seguida, formam-se os primórdios 

radiculares. Todavia, foi constatado, nesse trabalho, que nem todas as estacas com calo 

emitiam raízes. No texto Hartmann et al. (2002) há a citação de que raízes, nas estacas, 

frequentemente saem através do calo, fazendo crer que este é essencial ao enraizamento em 

algumas espécies. Há indicações, no entanto, que pelo menos para as espécies de difícil 

enraizamento a origem dos primórdios radiculares se dá no tecido do calo. 

O uso prático de auxina (ácido indolacético-AIA, ácido indolbutírico-AIB e ácido 

naftalenoacético-ANA) na formação de raízes em estacas foi demonstrado por volta de 1935 

(HINOJOSA, 2000). Tem sido amplamente demonstrado que a auxina é exigida na iniciação 

das raízes adventícias em caule, promovendo as divisões das células meristemáticas iniciais 

da raiz (GASPAR; HOFINGER, 1988). Níveis de AIB e ANA no enraizamento de estacas de 

caules de diversas espécies vegetais tem sido objeto de muitos trabalhos (ALVARENGA; 

CARVALHO, 1983; WILSON, 1994; HINOJOSA, 2000). 

Em umbu-cajazeira Façanha (1997) obteve 22,5% de enraizamento aos 70 dias, 

em estacas de caule tratadas com 1000 mg/L de AIB. Já Marco et al. (2002) obtiveram 53,7% 

de estacas com raízes com idêntica dose de AIB e mesma espécie. Bastos (2010), mais 

recentemente, trabalhando com estacas semilenhosas de umbu-cajazeira, conseguiu as 

maiores médias 35,0% e 27,5% de enraizamento, nas estacas tratadas com 3000 e 4000 mg/L 

de AIB, respectivamente. 

Oliveira et al. (2002), por sua vez, testaram doses de AIB de 0, 2000, 4000 e 8000 

mg.L
-1

 em estacas de cajazeira e obtiveram enraizamento variando de 12, 5% (sem AIB) até 
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31,5% (8000 mg/L). Souza e Lima (2005), também trabalhando com estacas de cajazeira, 

encontraram valores comparáveis variando de 8,33% (sem AIB) a 25% (dose de 1000 mg/L). 

 

2.2.2. Enxertia 

 

A enxertia é a arte de se unir partes vegetais que irão desenvolver como uma 

planta única ou composta e é praticada por diversas razões: perpetuação de clones que não são 

facilmente propagados por meios mais simples; obtenção de benefícios de certos porta-

enxertos e interenxertos; troca de cultivares copa em plantas estabelecidas; reparo de árvores 

injuriadas; e obtenção de plantas precoces e de porte reduzido, dentre outros (HARTMANN 

et al., 2002). 

Para muitas espécies frutíferas tropicais, a enxertia é o método padrão de 

propagação, como é o caso de plantas cítricas (POMPEU JUNIOR, 2005), abacateiro 

(DONADIO, 1995), aceroleira (CARDOSO et al., 2010), mangueira (MOREIRA JUNIOR, 

1997), cajueiro (MELO FILHO et al., 2006; CHAVES et al., 2000) e anonáceas 

(KITAMURA; RAMOS; LEMOS, 2004). 

No cajueiro e mangueira, espécies da família Anacardiaceae, comuns no Nordeste 

brasileiro, a enxertia proporciona elevados índices de pegamento e formação de mudas 

(CHAVES et al., 2000). No cajueiro, o uso de mudas enxertadas de clones anões é a melhor 

alternativa para o aumento da densidade de plantio e precocidade de produção (MELO 

FILHO et al., 2006; CHAVES et al., 2000). Na mangueira, a garfagem em fenda cheia ou 

lateral é facilmente realizada, proporcionando valores de pegamento superiores a 95% 

(PINHEIRO; ANDERSEN; FORTES, 1970; MOREIRA JUNIOR, 1997). 

No gênero Spondias a enxertia vem sendo usada, frequentemente, na formação de 

mudas das espécies de maior importância econômica. As modalidades de enxertia em fenda 

cheia e lateral são mais indicadas para a produção de mudas de Spondias (SOUZA; 

INNECCO; ARAÚJO, 1999; SOUZA; INNECCO; ROSSETTI, 2002; SOUZA et al., 2010). 

Vasconcelos (1949), enxertando umbuzeiro sobre cajazeira, obteve 75% de 

pegamento. Pedrosa et al. (1991) testaram métodos de enxertia na propagação do umbuzeiro e 

observaram que a borbulhia em placa em janela aberta teve a maior pegamento (78%) quando 

comparada com a garfagem a inglesa simples (33%), em fenda cheia (30%) e borbulhia em T 

invertido (16%). Araújo e Castro Neto (2002) estudaram a enxertia no umbuzeiro, por 

garfagem em fenda cheia e a inglesa simples e por borbulhia em T invertido, com garfos 

coletados em cinco épocas do ano (janeiro, março, maio, julho e setembro), ou seja, em fases 
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fenológicas distintas, inclusive em frutificação. Eles concluíram que os teores de carboidratos 

encontrados na planta matriz nas diferentes fases não influenciaram o índice de pegamento e 

que as garfagens foram superiores à borbulhia, proporcionando percentual de enxertos pegos 

acima de 90%. Espindola et al. (2004) também obtiveram elevados percentuais de pegamento 

nas garfagens do umbuzeiro por fenda cheia (100%) e a inglesa simples (98,5%). Reis et al. 

(2010) encontraram índice de enxertos pegos superior a 80%, quando utilizou garfos de 

plantas matrizes de umbuzeiro com até 20 anos de idade enxertados sobre mudas de pé franco 

de umbuzeiro. 

Lima Filho e Santos (2009) obtiveram 88,9% de pegamento na enxertia de umbu-

cajazeira sobre porta-enxerto de umbuzeiro. Bastos (2010), por sua vez, trabalhando com 

cinco genótipos de umbu-cajazeira, averiguaram 100% de enxertos pegos. 

Com relação à cajazeira, Souza (2000) e Souza, Innecco e Rossetti (2002) 

avaliaram o efeito da modalidade de enxertia (garfagem em fenda cheia e lateral e borbulhia) 

e obtiveram mais de 70% de pegamento para as garfagens, e menos de 30% para a borbulhia. 

Já Souza et al. (2010) também testaram diferentes tipos de garfagens nessa espécie, obtendo 

pegamento acima de 70%. Souza e Araújo (1999) e Souza e Costa (2010) que a coleta de 

propágulos das Spondias, tanto para estaquia quanto para a enxertia, deve ser realizada na fase 

fenológica de repouso vegetativo, poucos dias antes da emissão das brotações, quando as 

gemas se encontram intumescidas. No entanto, Souza, Innecco e Rossetti (2002) e Souza et 

al. (2010) retiraram garfos para enxertia durante a fase de floração das árvores e as taxas de 

pegamento foram superiores a 70%. 

Com base em estudos realizados, indica-se que a cajazeira pode ser enxertada por 

garfagem sobre porta-enxertos de pé franco da própria cajazeira, da cajazeira-de-pescoço 

(Spondias venulosa) e de umbuzeiro, cujas combinações com certos clones-copa formam 

plantas vigorosas e produtivas (SOUZA; COSTA, 2010). Observações dessas plantas em 

cultivo evidenciam a inexistência de incompatibilidade nessas combinações. Algum tipo de 

incompatibilidade parece ocorrer, no entanto, entre a cajazeira (usada como copa) e o porta-

enxerto de Spondias macrocarpa (cajá redondo) (SOUZA; COSTA; COELHO, 2010). 

Com base ainda nas observações de campo, constatou-se que as plantas formadas 

por clones de cajazeira sobre porta-enxertos de pé franco de cajazeira e umbuzeiro não 

tiveram a redução de porte e precocidade de frutificação desejáveis (SOUZA et al., 2012). 

Um dos mais importantes objetivos da enxertia na cajazeira é a redução de seu porte para 

facilitar os tratos culturais e a colheita e possibilitar maior densidade de plantio. 
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O emprego de porta-enxertos e interenxertos indutores do nanismo constituem 

alternativas em outras fruteiras para obtenção desse efeito (RAMOS; PINTO; GOMES, 2001; 

VÁZQUEZ-VALDÍVIA et al., 2005). A interenxertia consiste na enxertia de um pedaço de 

caule entre o porta-enxerto e o enxerto; este pedaço de caule é denominado de interenxerto ou 

mesóbio (HARTMANN et al., 2002). 

Segundo Hartmann et al. (2002) as principais finalidades para o uso do mesóbio 

na propagação são: evitar a incompatibilidade entre epíbio e hipóbio, fixar características que 

não existe no porta-enxerto e no enxerto, como resistência ou tolerância a algumas doenças e 

temperaturas discrepantes (frio ou calor), aumento de produtividade, precocidade de 

frutificação e redução do porte da planta. 

Nachtigal, Fachinello e Hoffmann (2005) relatam que a pedaço de caule colocado 

entre o porta-enxerto e o enxerto geralmente varia de 10 a 20 cm de comprimento, sendo uma 

planta interenxertada composta de três partes geneticamente distintas. Esses autores afirmam 

que um dos principais propósitos dessa prática é a redução da altura da cultivar-copa. 

As pesquisas realizadas sobre essa técnica, na maioria dos casos, é para analisar 

crescimento e produção, sendo essas feitas principalmente em frutíferas cultivadas em clima 

temperado, tais como macieira (RUFATO et al., 2001; MARCON FILHO et al., 2009) 

pessegueiro (SCARPARE FILHO et al., 2000; TELLES et al. 2006; TOMAZ et al., 2010), 

pereira (SEIFERT et al., 2009) e cerejeira (ROZPARA; GRZYB; OLSZEWSKI, 1990). 

Em Vacaria-RS, Rufato et al. (2001) testaram em macieira a utilização do 

interenxerto EM9 (East Malling), com comprimento de 10 a 30 cm, na formação de mudas 

enxertadas sobre o porta-enxerto de ‘Marubakaido’ e como copa a cultivar Imperial Gala. 

Encontraram uma relação que ocorre o decréscimo em altura de 2,5% a cada incremento de 5 

cm de comprimento do interenxerto. Marcon Filho et al. (2009) continuaram avaliando o 

desenvolvimento das mesmas plantas do pomar de macieira, instalado em 1999, com 

avaliações em 2006 e 2007, e observaram que o interenxerto de 30 cm apresentou-se como a 

melhor opção para controlar o vigor da copa ‘Imperial Gala’ em virtude de causar maior 

redução na altura, na área de seção do tronco e volume da copa, além de proporcionar maior 

eficiência produtiva e frutos de maior tamanho. 

Telles et al. (2006) observaram a interenxertia no desenvolvimento de mudas de 

pessegueiros (Prunus persica) com mesóbios das cultivares de ameixeira (Prunus salicina) 

Irati e Reubennel enxertadas por borbulhia sobre os porta-enxertos de sementes de 

pessegueiro ‘Okinawa’ e ‘Capdeboscq’. As enxertias das copas ‘Chimarrita’ e ‘Coral’ foram 

realizadas seis meses depois sobre os mesóbios. De maneira geral, a presença de ameixeira 
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como filtro na produção de mudas de pessegueiro ocasionou redução no crescimento inicial 

das plantas, tornando as copas mais compactas, podendo, no futuro, promover maior 

facilidade nos tratos culturais, principalmente nas operações de poda, raleio e colheita. 

Nas frutíferas tropicais, o emprego do mesóbio é raramente realizado. E poucas 

vezes utilizado na laranjeira (Citrus sinensis L. Osbeck) e na mangueira (Mangifera indica 

L.). Girardi e Mourão Filho (2006) pesquisaram o comportamento de mudas de laranja ‘Pera’ 

formadas da combinação dos porta-enxertos citrumelo ‘Swingle’ e limão ‘Volkameriano’ com 

cinco interenxertos laranja ‘Valência’ e ‘Hamlin’ (Citrus sinensis L. Osbeck), tangerina 

‘Cleopatra’ (Citrus reshni Hort. ex Tanaka) e ‘Sunki’ (Citrus sunki Hort. ex Tanaka) e a 

laranja ‘Pera’. As mudas produzidas com o mesóbio de laranja ‘Hamlin’ e os dois cultivares 

de tangerina apresentaram sobrevivência superior a 85% aos 100 dias após a interenxertia. O 

ciclo e os custos de produção de mudas foram mais elevados que da planta apenas enxertada, 

mas essa técnica se mostrou promissora para propagação de citros, pois promove a superação 

da incompatibilidade de combinações de copa/porta-enxerto. 

Em mangueiras, os estudos referentes à utilização de interenxertos são incipientes 

e tem como principal objetivo a redução da altura e tamanho da copa, possibilitando o 

aumento da densidade de plantio e produtividade, como destacam García-Pérez et al. (1993), 

Sampaio e Simão (1996) e Vázquez-Valdívia et al. (2005). 

Nas Spondias, a compatibilidade interespecífica é comprovada pelos altos índices 

de pegamento (acima de 70%) na enxertia e desenvolvimento das plantas enxertadas no 

campo, como verificaram Vasconcelos (1949) em umbuzeiro sobre cajazeira, Souza (2000) 

em cajazeira sobre cajaraneira (S. cytherea Sonn.) e umbuzeiro, Lima Filho e Santos (2009) 

empregaram o porta-enxerto de umbuzeiro e os enxertos de cirigueleira, umbu-cajazeira 

(Spondias sp) e umbuguela (Spondias sp). Apesar da inexistência de trabalhos científicos 

publicados sobre interenxertia da cajazeira, a perspectiva é de que ocorra compatibilidade 

entre as espécies de Spondias, tal como na enxertia, e de que as plantas formadas tenham o 

porte reduzido e a produtividade desejada. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

O trabalho consistiu de dois experimentos, um de estaquia e outro de interenxertia 

com cajazeira, realizados no Campo Experimental de Pacajus, pertencente a Embrapa 

Agroindústria Tropical nos períodos de 2008 e 2011/2012. 

 

3.1. Local de instalação dos experimentos 

 

O Campo Experimental de Pacajus encontra-se no município de Pacajus, litoral 

leste do Ceará, situado geograficamente com coordenadas de 4º10’ S e 38º27´ W Grm e 

altitude de 60 metros. 

O clima, segundo a classificação de Köppen, é do tipo Aw’, caracterizando-se 

pela precipitação média anual de 930,80 mm, com uma estação chuvosa de janeiro a junho e 

outra seca no restante do ano, a umidade relativa média do ar é de 77%, a temperatura média 

anual é de 26,3º C e a velocidade média do vento, de 1,0 m/s (AGUIAR et al., 2002). 

 

3.2. Origem dos propágulos 

 

Os propágulos foram coletados de clones de cajazeira de pomar experimental 

plantado em fevereiro de 2000. O pomar está sendo cultivado no lote 1.3 da 2ª etapa do DIJA 

- Distrito de Irrigação Jaguaribe-Apodi, em Limoeiro do Norte, Ceará, localizado a 5°12’9,8” 

S e 37°59’29,2” W, com altitude de 158 m (SOUZA, 2005). 

O clima da região de acordo com a classificação de Koppen, é do tipo BSw’h’. A 

média anual de temperatura é de 28,5 °C e a precipitação de 772 mm, com distribuição de 

chuvas irregular. A umidade relativa do ar média anual é de 62%. Os ventos sopram a uma 

velocidade média de 7,5 m.s
-1

 e a evapotranspiração atinge a média anual de 3.215 mm 

(DNOCS, 2012). O solo da área é classificado como CAMBISSOLO Háplico, com argila de 

atividade alta a fraca (SANTOS et al., 2006). 

 

3.3. Experimento I: Clone e ácido indolbutírico na formação de mudas de cajazeira 

por estaquia 

 

3.3.1. Delineamento experimental e tratamentos 
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O delineamento experimental foi inteiramente casualizado, em esquema fatorial 

3x3, sendo os fatores: clones (Capuan, Ladeira Grande e Lagoa Redonda) e doses de AIB (0, 

1000 e 2000 mg.L
-1

), com cinco repetições e 16 estacas/parcela. Os nove tratamentos foram 

os seguintes: T1 (estacas do clone Capuan não tratadas com AIB), T2 (estacas do clone 

Capuan tratadas com 1000 mg.L
-1

 de AIB), T3 (estacas do clone Capuan tratadas com 2000 

mg.L
-1

 AIB), T4 (estacas do clone Ladeira Grande não tratadas com AIB), T5 (estacas do 

clone Ladeira Grande tratadas com 1000 mg.L
-1

 AIB), T6 (estacas do clone Ladeira Grande 

tratadas com 2000 mg.L
-1

 de AIB), T7 (estacas do clone Lagoa Redonda não tratadas com 

AIB), T8 (estacas do clone Lagoa Redonda tratadas com 1000 mg.L
-1

 de AIB) e T9 (estacas 

do clone Lagoa Redonda tratadas com 2000 mg.L
-1

 de AIB). 

 

3.3.2. Condução do experimento 

 

Os ramos terminais para a formação das estacas foram coletados em setembro de 

2011, de plantas adultas e sadias dos clones de cajazeira Capuan, Ladeira Grande e Lagoa 

Redonda, que encontravam-se na fase de repouso vegetativo (Figura 1a), conforme 

recomendação de Souza e Costa (2010). Todos os ramos apresentavam consistência lenhosa e 

gemas intumescidas (Figura 1b e c), na ocasião da seleção e coleta nas plantas doadoras. Após 

a coleta foram separadas e amarrados em feixes (Figura 2a) e transportados para o viveiro em 

Pacajus, Ceará. Para diminuir a desidratação foram envoltos em sacos de juta umedecidos 

com água (Figura 2b). 

 

Figura 1 – Pomar experimental com os clones de cajazeira (a) árvores em fase de repouso 

vegetativo, (b) ramos apicais e (c) coleta dos caules. Limoeiro do Norte-CE, 2010. 
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Figura 2 – Feixes de ramos prontos para o transporte (a) e acondicionados sob sacos de juta 

umedecidos após chegada ao viveiro (b). Pacajus-CE, 2011. 

 
 

As estacas foram preparadas no dia seguinte à coleta, com tesoura de poda, 

ficando com comprimento de 20 a 25 cm (Figura 3b). As estacas do clone Capuan possuíam 

diâmetro médio de 10,39 ± 1,42 mm e 29 ± 9 gemas/estaca, as do Ladeira Grande, diâmetro 

médio de 9,22 ± 1,25 mm e 31 ± 12 gemas/estaca e as do Lagoa Redonda, diâmetro médio de 

7,87 ± 1,43 mm e 19 ± 7 gemas/estaca. Na parte basal de cada estaca foram feitos três cortes 

longitudinais na casca (Figura 3a), para melhorar a absorção do ácido indolbutírico e induzir a 

formação do calo. 

 

Figura 3 – Preparo e tratamentos das estacas antes do plantio: (a) cortes realizados na base das 

estacas, (b) estacas com comprimento de 20 a 25 cm e (c) imersão das estacas no gel contendo 

ácido indolbutírico. Pacajus-CE, 2011. 
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Em seguida, foram submersas por 5 minutos, em uma solução de hipoclorito de 

sódio a 0,5%, para a desinfestação. As estacas tiveram, então, sua parte basal imersa, por 

cerca de 5 segundos em solução de 0, 1000 e 2000 mg.L
-1

 de ácido indolbutírico (Figura 3c), 

conforme o tratamento. No preparo da solução o AIB foi dissolvido apenas em água destilada 

(500 mL) em cada uma das concentrações utilizadas. Antes do uso, a solução de AIB foi 

misturada em gel. 

As estacas foram plantadas em bandejas plásticas sem divisões com dimensões de 

25 cm de largura, 40 cm de comprimento e 10 cm de altura (Figura 4), com a mistura de casca 

de arroz carbonizada e solo hidromórfico, na proporção volumétrica 3:1. Foram inseridas a 

uma profundidade de cerca de 1/4 de seu comprimento. As bandejas foram colocadas sobre 

suporte metálico, com altura de 1,0 metro, dentro de uma estufa coberta com polietileno 

transparente e com forro e paredes de sombrite, retendo 50% da radiação solar. Em seu 

interior havia dois sistemas de irrigação, um de microaspersão e outro de neblina intermitente. 

A microaspersão era ligada automaticamente três vezes por semana em dias alternados por 

cinco minutos e a neblina, diariamente, por três minutos, às 11, 14 e 16 horas. 

 

Figura 4 – Experimento de estaquia de cajazeira logo após a instalação. Pacajus-CE, 2011. 

 

 

3.3.3. Variáveis observadas e análises estatísticas 

 

Em avaliações semanais foram registrados o número de estacas brotadas (EB). 

Aos 130 dias após o plantio, além do EB, foram também observados os números de brotações 
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(NB) e folhas (NF) por estaca, o número de estacas com calo (EC), enraizadas (EE) e 

dormentes (ED), conforme a descrição: 

a) Estacas com brotações ativas (EB): estacas que apresentavam, no mínimo, uma brotação já 

desenvolvida, independente de seu tamanho; 

b) Número de brotações ativas (NB): nas estacas com brotações ativas foram registradas o 

número de brotações por estaca, independentemente de seu tamanho; 

c) Número de folhas (NF): contagem do número de folhas por estaca; 

d) Estacas com calo (EC): estacas que apresentavam visivelmente a presença de calo; 

e) Estacas enraizadas (EE): estacas que apresentavam a formação de pelo menos uma raiz; 

f) Estacas dormentes (ED): estacas que não brotaram e nem secaram;  

 

Os dados da avaliação final das variáveis observadas foram submetidos à análise 

de variância (Teste F), sendo as médias comparadas pelo teste de Tukey a 5% de 

probabilidade. As análises foram realizadas pelo programa de sistema de análise de variância 

– SISVAR (FERREIRA, 2003). Em virtude da distribuição dos dados das variáveis não 

apresentar normalidade utilizou-se a transformação 1x  para todas as variáveis. Para 

apresentação nos resultados os dados após análise das variáveis, EB, EC, EE e ED, foram 

convertidos para porcentagem. 

 

3.4. Experimento II: Porta-enxertos e interenxertos de Spondias na formação de 

mudas do clone Lagoa Redonda de cajazeira 

 

3.4.1. Delineamento experimental e tratamentos 

 

O ensaio foi instalado, em outubro de 2008, em delineamento inteiramente ao 

acaso em fatorial (4x2), com oito tratamentos, cinco repetições e dez mudas por parcela. Os 

tratamentos consistiram da combinação de quatro porta-enxertos de pé franco: umbuzeiro (S. 

tuberosa) e de cajazeiras, das espécies, S. macrocarpa, S. mombin e S. venulosa com os 

interenxertos dos clones de cajazeira Genipabu e Ladeira Grande (Figura 5b). Para todas as 

combinações utilizou-se o clone Lagoa Redonda como copa ou enxerto. 

 

3.4.2. Condução do experimento 
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As sementes para formação dos porta-enxertos forma colhidos na safra 

2007/2008. Os caroços de S. macrocarpa (cajá redondo) e venulosa (cajá de pescoço) foram 

obtidos em Linhares-ES. Os de S. mombin (cajá) foram de Capistrano-CE e os de S. tuberosa 

(umbu) de frutos adquiridos na Ceasa-CE. 

Os caroços foram semeados em julho de 2008 em canteiros com leito de areia 

quartzosa distrófica (Figura 5a). Logo após a germinação, as plântulas foram transplantadas 

para sacos de polietileno preto com dimensões de 15 x 28 cm x 0,15 mm, contendo um 

substrato composto pela mistura de solo hidromórfico, areia quartzosa e esterco bovino 

curtido, na proporção volumétrica 2:1:1. Os porta-enxertos recém transplantados ficaram em 

ambiente telado coberto com sombrite, que retinha 50% da radiação solar. Trinta dias depois, 

quando tinham cerca de dois pares de folhas, foram colocadas em local a pleno sol, até 

ficarem aptos para a enxertia. Na ocasião os porta-enxertos selecionados de Spondias mombin 

tinham diâmetro médio de 7,97 ± 1,65 mm e 7 a 8 folhas por planta. Por sua vez, os porta-

enxertos selecionados de S. macrocarpa, S. tuberosa e S. venulosa possuíam de 5 a 6 folhas 

por planta e diâmetro médio de 6,12 ± 1,21, 5,95 ± 1,02 e 6,86 ± 1,56 mm, respectivamente. 

Em seguida, foram transportados para viveiro coberto com sombrite, com retenção de 50% da 

radiação solar, para a realização das enxertias (Figura 5b). 

 

Figura 5 – Canteiro com plântulas de cajazeira antes do transplantio (a) e mudas de pé franco 

de umbuzeiro e das cajazeiras (b). Pacajus-CE, 2008. 

 

 

Partes terminais de ramos para a confecção de enxertos e interenxertos foram 

coletados de plantas adultas e sadias dos clones de cajazeira Genipabu, Ladeira Grande e 
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Lagoa Redonda, que encontravam-se na fase de repouso vegetativo (Figura 1a), como 

recomendado por Souza e Costa (2010). Todos os caules tinham consistência lenhosa e gemas 

intumescidas. Em seguida foram separados por clone, amarrados em feixes e transportados 

para o viveiro em Pacajus, Ceará, e para diminuir a desidratação foram envoltos em sacos de 

juta umedecidos com água. 

Os interenxertos dos clones Genipabu e Ladeira Grande foram preparados das 

partes subterminais dos ramos com 5 a 6 cm de comprimento, com cerca de 4 gemas por 

interenxerto e diâmetro médio de 6,35 ± 1,65 e 6,92 ± 1,23, respectivamente. Os enxertos, por 

sua vez, consistiram de porções apicais de caules do clone Lagoa Redonda, de cerca de 7 cm, 

com diâmetro médio de 6,30 ± 1,12 mm e 14 ± 5 gemas por garfo. Após as medições do 

diâmetro médio e contagem do número de folhas os enxertos e interenxertos foram 

submersos, por cerca 5 minutos, em uma solução de hipoclorito de sódio a 0,5%, para 

desinfestação destes propágulos. 

Todas as enxertias foram realizadas por garfagem em fenda cheia; primeiro a 

enxertia do enxerto sobre o interenxerto (Figura 6a) e em seguida do conjunto (interenxerto + 

enxerto) sobre o porta-enxerto (Figura 6b), ficando uma muda composta de três partes (Figura 

7). A irrigação foi realizada manualmente uma vez por dia. 

 

Figura 6 – Detalhes da enxertia (a) e da interenxertia de cajazeira sobre porta-enxerto de pé 

franco de Spondias (b). Pacajus-CE, 2011. 
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Figura 7 – Experimento de enxertia de cajazeira logo após a realização das enxertias. Pacajus-

CE, 2008. 

 

 

3.4.3. Variáveis observadas e análises estatísticas 

 

Aos 50 dias após a realização da enxertia, foram registrados os números de 

enxertos pegos (EP), o números de folhas (NF) e de mudas aptas para o plantio (MP), 

conforme a descrição:  

a) Enxertos pegos (EP): mudas na qual ocorreu união entre as partes soldadas, com posterior 

desenvolvimento de folhas; 

b) Número de folhas (NF): contagem do número de folhas em cada uma das mudas; 

c) Mudas aptas para o plantio (MP): considerou-se aquelas vigorosas e com quatro ou mais 

folhas desenvolvidas. 

Os dados das variáveis observadas foram submetidos a análises de variância 

(Teste F), sendo as médias comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. As 

análises foram realizadas pelo programa de sistema de análise de variância – SISVAR 

(FERREIRA, 2003). Em virtude da distribuição dos dados das variáveis não apresentar 

normalidade utilizou-se a transformação 1x  para inclusão nas análises. Para apresentação 

nos resultados os dados após análise das variáveis, EP e MP, foram convertidos para 

porcentagem. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 Experimento I: Clone e ácido indolbutírico na formação de mudas de cajazeira 

por estaquia 

 

No resumo das análises de variância (Tabela 1) observa-se efeito significativo dos 

clones para as variáveis: número de estacas brotadas (EB), com calo (EC), dormentes (ED) e 

número de brotações por estacas (NB). As doses de AIB foram significativas para os valores 

de EB, NB e ED, enquanto que a interação entre clone e dose de AIB foi significante 

estatisticamente apenas para EB e NB. 

 

Tabela 1 – Resumo das análises de variância dos dados das variáveis EB, NB, NF, EC, EE e 

ED em estacas de clones de cajazeira tratadas com doses de AIB. Pacajus-CE, 2012. 

FV GL Quadrados médios 

  EB NB NF EC EE ED 

Clone (C) 2 7,49
*
 10,61

*
 0,15

ns
 9,47

*
 0,03

ns
 1,37

*
 

Dose (D) 2 1,32
*
 1,97

*
 0,10

ns
 0,02

ns
 0,02

ns
 0,77

*
 

C x D 4 0,53
*
 1,25

*
 0,13

ns
 0,16

ns
 0,02

ns
 0,38

ns
 

Resíduo 36    0,16    0,26    0,09    0,12    0,01 0,15 

CV (%)  17,64 20,56 27,18 12,86 11,14 17,84 

Média Geral  2,30 2,50 1,09 2,72 1,04 2,19 

Legenda: estacas, brotadas (EB), número de brotações (NB) e folhas (NF), estacas com calo (EC), enraizadas (EE) e 

dormentes (ED). Os dados foram transformados de acordo com a seguinte equação: 1x   *: significativo a 5% de probabilidade. ns: não significativo a 5% de probabilidade pelo teste F. 

 

Na Tabela 2 e Gráfico 1, observa-se que os clones Capuan e Ladeira Grande 

tiveram aumento no percentual de estacas brotadas da dose 0 para a de 1000 mg.L
-1

 e redução 

na dose 2000 mg.L
-1

. Diferentemente, houve decréscimo no percentual de estacas brotadas de 

0 para 2000 no clone Lagoa Redonda, o que explica a interação significativa clone x doses 

observado na Tabela 1 para essa variável, sendo que está interação é mais clara com o 

emprego do clone Capuan. O maior percentual de estacas brotadas (65%) foi obtido no clone 

Capuan na dose de AIB de 1000. 

O Capuan tanto apresentou o maior percentual médio de estacas brotadas (48,8%), 

como o maior número de brotações por estaca (9,7), seguido pelo clone Lagoa Redonda, 

33,3% e 7,1 brotações/estaca, respectivamente (Tabela 2). Por sua vez, o clone Ladeira 

Grande apresenta baixo percentual de estacas brotadas e poucas brotações por estaca. 
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Tabela 2 – Valores médios de EB, NB, NF, EC, EE e ED de estacas de clones de cajazeira 

tratadas com doses de AIB aos 130 dias após o plantio. Pacajus-CE, 2012. 

 Variáveis 

Clones Dose de AIB EB NB NF EC EE ED 

 mg.L
-1

 % ---------n
o
--------- ---------------%--------------- 

 0 40,0b   7,6b 0,0a 68,8a 0,0a 45,0a 

Capuan 1000 65,0a 13,0a 0,8a 72,5a 1,3a 21,3b 

 2000 41,3b   8,4b 0,0a 75,0a 0,0a 40,0a 

Média  48,8A 9,7A 0,3A 72,1A 0,4A 35,4A 

 0   7,5a   1,6a 0,0a 15,0a 0,0a 20,0a 

L. Grande 1000 13,8a   2,2a 0,0a 18,8a 0,0a 21,2a 

 2000   6,3a   1,0a 0,0a 21,3a 0,0a 20,0a 

Média  9,2C 1,6C 0,0A 18,3C 0,0A 20,4B 

 0 46,3a 11,2a 1,4a 45,0a 2,5a 17,5ab 

L. Redonda 1000 37,5a   7,4a 0,4a 42,5a 1,3a 13,8b 

 2000 16,3b   2,6b 0,0a 32,5a 0,0a 30,0a 

Média  33,3B 7,1B 0,6A 40,0B 1,3A 20,4B 

Legenda: estacas brotadas (EB), com calo (EC), enraizadas (EE), dormentes (ED), número de brotações (NB) e folhas (NF).  
Médias seguidas por letras minúsculas comparam as doses dentro de cada clone e por letras maiúsculas comparam os clones,  
pelo teste de Tukey (p<0,05). Valores apresentados não estão transformados. 

 

Gráfico 1 – Porcentagem de estacas de cajazeira brotadas em função de doses de AIB e clones 

de cajazeira aos 130 dias após o plantio. Pacajus-CE, 2012. 

 

 

No gráfico 2, observa-se a evolução semanal de estacas brotadas (EB). O 

percentual dessas estacas aumenta, nas primeiras semanas, até atingir um valor máximo que, 

na maioria dos tratamentos, ocorreu na sétima semana após o plantio. A partir dessa semana, 

os valores se estabilizam ou mesmo sofrem uma pequena redução de brotações sem a 

concomitante formação de raízes. Alencar e Oliveira (1977) obtiveram resultados semelhantes 
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com estacas apicais de umbuzeiro. Eles verificaram que a emissão de brotações iniciou-se aos 

10 dias após o plantio, aumentou até os 50 dias, estabilizou-se até cerca dos 150 dias, 

decrescendo em seguida. Os autores atribuíram o referido decréscimo ao esgotamento das 

reservas da estaca antes da ocorrência do enraizamento. 

 

Gráfico 2 – Evolução semanal da porcentagem de estacas brotadas dos clones de cajazeira 

Capuan (CAP), Ladeira Grande (LAG) e Lagoa Redonda (LAR) tratadas com ácido 

indolbutírico (AIB). Pacajus-CE, 2012. 

 

 

O número de brotações por estaca (NB), contidos na Tabela 2 e Gráfico 3, teve 

variação semelhante ao EB em resposta aos tratamentos. O valor máximo de 13 brotações por 

estaca foi observado no clone Capuan sob a dose 1000 mg.L
-1

 de AIB. A média geral mínima 

de 1,6 foi encontrada no clone Ladeira Grande, a qual diferiu significativamente daquelas dos 

clones Capuan (9,7) e Lagoa Redonda (7,1). O maior diâmetro das estacas do clone Capuan, 

em média 10,39 ± 1,42 mm, e consequentemente sua mais elevada quantidade de reservas 

pode ter contribuído para a obtenção de maiores valores nessas variáveis. 

Na Tabela 2 e Gráfico 3 observa-se tendência, no clone Capuan, de aumento do 

número de brotações por estacas da dose de AIB de 0 mg.L
-1

 para 1000 mg.L
-1

, seguido de 

redução de 1000 mg.L
-1

 para 2000 mg.L
-1

, enquanto no Ladeira Grande não se observa 

variação significativa. É possível que a dose mais elevada de ácido indolbutírico tenha tido 

efeito inibitório sobre a brotação das estacas. Trabalho de Souza e Lima (2005) com seis 

genótipos de cajazeira constatou referido efeito em estacas de caule. 
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Gráfico 3 - Número de brotações por estaca em função de doses de AIB e clones de cajazeira 

aos 130 dias após o plantio. Pacajus-CE, 2012. 

 

 

Não se observa efeito significativo dos tratamentos para o número de folhas (NF). 

Contudo, esperava-se que o número de folhas manteria correspondência com o número de 

brotações. No entanto, muitas das brotações formadas não vingaram em virtude de não 

ocorrer desenvolvimento concomitante de raízes e consequentemente esgotavam as reservas 

orgânicas das estacas.  

A porcentagem de estacas com calo (Figura 8b) variou significativamente apenas 

entre os clones e não foi afetada pelas doses de AIB (Tabela 2). Os maiores valores médios 

(72,1%) foram encontradas para o clone Capuan seguida do Lagoa Redonda (40%) e Ladeira 

Grande (18,3%). De acordo com Hartmann et al. (2002), a presença de calo na base da estaca 

é consequência da cicatrização das lesões que os tecidos do floema e xilema sofreram durante 

o preparo da estaca. As diferenças observadas entre os clones, possivelmente, evidencia que 

existe uma distinção entre os genótipos usados com relação à capacidade de formação do calo. 

O percentual de estacas enraizadas (Figura 8c), aos 130 dias após o plantio, variou 

de 0 a 2,5% (Tabela 2). Esperava-se que a formação de brotações e a de calos proporcionasse 

taxas comparáveis de enraizamento. Resultados semelhantes foram, também, obtidos por 

Rebouças (2011) que indicou falta de associação entre a formação do calo e a de raízes 

adventícias em estacas de cajazeira. 

A porcentagem de estacas dormentes, ou seja, que permaneceram vivas, mas sem 

brotações, foi relativamente elevada, tendo sido significativamente influenciada pelos 

tratamentos, clones e doses de AIB (Tabelas 1 e 2). Os valores mais elevados foram 

observados no clone Capuan seguido do Lagoa Redonda e Ladeira Grande que não diferiram 
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entre si (Tabela 2). As estacas do clone Capuan tinham maior diâmetro médio (10,39 ± 1,42 

mm) do que as dos demais clones. A maior quantidade de reservas dessas estacas devem ter 

contribuído na determinação das porcentagens mais elevadas de ED até os 130 dias após o 

plantio. Apesar das elevadas taxas de sobrevivência das estacas (EB + ED) não se obtiveram 

correspondentes porcentagens de estacas enraizadas, isto é provavelmente devido ao fato da 

emissão de brotações nesta espécie ocorrerem antes da formação de raízes, e também porque a 

cajazeira apresenta dificuldade para emitir raízes. 

 

Figura 8 – Estacas de ramos de cajazeira com brotações apicais (a), com calos surgindo dos 

ferimentos (b) e com raiz e folhas (c). Pacajus-CE, 2012. 
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4.2 Experimento II: Porta-enxertos e interenxertos de Spondias na formação de 

mudas de cajazeira 

 

No resumo das análises de variância (Tabela 3) constata-se efeito significativo dos 

fatores porta-enxerto e interenxerto para as variáveis porcentagens de enxertos pegos, número 

de folhas por planta e mudas aptas para o plantio. A interação desses fatores (PE x IE) foi 

significativa apenas para mudas aptas. 

 

Tabela 3 – Resumo das análises de variância dos dados das variáveis enxertos pegos (EP), 

número de folhas por planta (NF) e mudas aptas ao plantio (MP) de clone de cajazeira Lagoa 

Redonda sobre interenxertos e porta-enxertos de Spondias. Pacajus-CE, 2012. 

  Quadrados médios 

FV GL EP NF MP 

Porta-enxerto (PE) 3 3,04
*
 5,62

*
 3,13

*
 

Interenxerto (IE) 1 2,27
*
 1,29

* 
2,24

*
 

PE x IE  3  0,21
ns

  0,10
ns

  0,29
*
 

Resíduo 32 0,07 0,15 0,06 

CV (%) - 14,9 17,7 13,4 

Média Geral - 1,81 2,18 1,77 

Os dados foram transformados de acordo com a seguinte equação: 1x   *: significativo a 5% de probabilidade. ns: não significativo a 5% de probabilidade pelo teste F. 

 

Observa-se (Gráficos 4 e 5) que para a variável porcentagem de enxertos pegos 

não houve interação porta-enxertos x interenxertos. A maior taxa de pegamento da enxertia 

aos 50 dias ocorreu no porta-enxerto S. mombin (46%), que foi estatisticamente superior ao 

pegamento sobre S. tuberosa (32%) e S. venulosa (26%), os quais não diferiram entre si. O 

pegamento sobre S. macrocarpa foi apenas 1%. 

Com relação ao interenxerto, o clone de cajazeira Genipabu proporcionou 

pegamento superior ao do Ladeira Grande em combinação com todos os porta-enxertos, 

exceto com o de S. macrocarpa, sobre o qual o pegamento foi praticamente zero, 

independente do interenxerto utilizado. 
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Gráfico 4 – Pegamento de enxertos de cajazeira em função de interenxertos e porta-enxertos. 

Pacajus-CE, 2012. 

 
As letras minúsculas após os números comparam os interenxertos dentro de cada porta-enxerto, pelo teste de Tukey a 5%. 

 

Gráfico 5 – Pegamento de enxertos de cajazeira em função de porta-enxertos e interenxertos. 

Pacajus-CE, 2012. 

 
As letras maiúsculas após os números comparam os porta-enxertos dentro de cada interenxerto, pelo teste de Tukey a 5%. 

 

O pegamento de enxertos foi maior nas combinações com o porta-enxerto S. 

mombin, seguido pelas combinações sobre S. tuberosa e S. venulosa, variando de 26 a 46% 

(Tabela 4), estes resultados podem ser consideradas promissoras, levando-se em conta que o 

presente estudo trata de utilização de multienxertia com partes interespecíficas, ou seja, os 

porta-enxertos foram compostos de quatro espécies de Spondias, os interenxertos de dois 

clones de cajazeira e o enxerto do clone de cajazeira Lagoa Redonda. Contudo, em trabalhos 

com enxertia simples de cajazeira sobre cajazeira e umbuzeiro as taxas de pegamento 

superiores a 70% foram encontradas (SOUZA, 2000; SOUZA; COELHO; COSTA, 2010). 
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O reduzido pegamento das combinações com uso de S. macrocarpa como porta-

enxerto (Tabela 4) podem ser indicativo de incompatibilidade localizada entre os genótipos 

usados nas enxertias. Nessas combinações houve, nas primeiras semanas, emissão de 

brotações nos garfos e aparente cicatrização das partes seguidas de um rápido declínio da 

planta. Souza, Costa e Coelho (2010) observaram na enxertia em garfagem em fenda cheia do 

clone de cajazeira Lagoa Redonda sobre o porta-enxerto de S. macrocarpa pegamento muito 

reduzido (10%), e consideraram a existência de alguma forma de incompatibilidade. 

 

Tabela 4 – Valores médios das variáveis enxertos pegos (EP), número de folhas por muda 

(NF) e mudas aptas para plantio (MP), em mudas do clone de cajazeira Lagoa Redonda 

enxertado sobre diferentes interenxertos e porta-enxertos de Spondias. Pacajus-CE, 2012. 

Tratamentos Variáveis 

Porta-enxerto Interenxerto EP NF MP 

  % n
o
 % 

S. macrocarpa Genipabu 02a 0,60a 0a 

 L. Grande 0b 0,00a 0a 

Média   01C  0,30D  0C 

S. mombin Genipabu 56a 7,55a 56a 

 L. Grande 36b 6,46b 34b 

Média   46A  7,01A  45A 

S. tuberosa Genipabu 46a 6,26a 46a 

 L. Grande 18b 4,53b 16b 

Média   32B  5,40B  31B 

S. venulosa Genipabu 38a 5,86a 34a 

 L. Grande 14b 3,30b 12b 

Média   26B  4,58C  23B 

CV (%)     14,91 26,47 13,7 

Médias seguidas por letras minúsculas comparam os interenxertos dentro de cada porta-enxerto e por letras maiúsculas 

comparam os porta-enxertos, pelo teste de Tukey (p<0,05). 

 

O número de folhas por planta, aos 50 dias pós-enxertia, teve variação 

correspondente à observada para porcentagem de pegamento (Tabela 4 e Gráficos 6 e 7). Os 

maiores valores foram encontrados sobre o porta-enxerto de S. mombin (média geral de 7,01) 

seguidos dos obtidos sobre S. tuberosa (5,40) e S. venulosa (4,58). Estes resultados do 

número de folhas por muda foram bem semelhantes aos obtidos por Souza (2000), no qual 

verificou valores variando de 4,46 a 7,73 folhas/mudas. Observa-se assim que apesar da 

inclusão da peça intermediária envolvida na enxertia não houve redução no vigor das mudas 

interenxertadas, e provavelmente não tenha afetado a translocação da seiva entre as partes 
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enxertadas. Como era de se esperar, em virtude do diminuto resultado de pegamento, os 

valores com a utilização de S. macrocarpa foram reduzidos. 

De modo semelhante ao ocorrido com a variável percentual de pegamento, com 

exceção da combinação com o porta-enxerto S. macrocarpa, o interenxerto do clone de 

cajazeira Genipabu proporcionou valores de numero de folhas/muda superiores aos 

observados na do clone Ladeira Grande nas demais combinações. 

 

Gráfico 6 – Número de folhas por muda de cajazeira em função de interenxertos e porta-

enxertos. Pacajus-CE, 2012. 

 As letras minúsculas após os números comparam os interenxertos dentro de cada porta-enxerto, pelo teste de Tukey a 5%. 

 

Gráfico 7 – Número de folhas por muda de cajazeira em função de porta-enxertos e 

interenxertos. Pacajus-CE, 2012. 

 
As letras maiúsculas após os números comparam os porta-enxertos dentro de cada interenxerto, pelo teste de Tukey a 5%. 
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As mudas com união completada e com no mínimo de quatro folhas 

desenvolvidas foram consideradas aptas para o plantio. As percentagens dessas mudas não 

diferiram muito das taxas de pegamento encontradas como pode ser visto na Tabela 4. As 

variações encontradas foram também muito semelhantes às observadas para o pegamento de 

enxertos e número de folhas como era de esperar. Na comparação realizada para a 

porcentagem de mudas aptas para o plantio em relação aos porta-enxertos e interenxertos 

empregado (Tabela 5), constata-se que houve diferença estatística tanto para o porta-enxerto, 

como para interenxerto. Observa-se que a maior taxa de mudas aptas para o plantio (56%) foi 

obtido na combinação do enxerto de cajazeira Lagoa Redonda com o interenxerto de cajazeira 

Genipabu sobre o porta-enxerto de pé franco de Spondias mombin (Figura 9). 

 

Tabela 5 – Valores médios de mudas aptas para plantio (MP), em mudas do clone de cajazeira 

Lagoa Redonda enxertado sobre diferentes interenxertos e porta-enxertos de Spondias. 

Pacajus, CE, 2012. 

Interenxerto Porta-enxertos Média 

 S. macrocarpa S. mombin S. tuberosa S. venulosa  

 ------------------------------ % ----------------------------  

Genipabu 0 56 46 34 34a 

Ladeira Grande 0 34 16 12 16b 

Média 0C 45A 31B 23B 25 

As letras maiúsculas após as médias comparam os porta-enxertos e as minúsculas comparam os interenxertos, pelo teste de 
Tukey a 5% de probabilidade. 

 

Figura 9 - Mudas vigorosas do clone de cajazeira Lagoa Redonda obtidas por interenxertia (a) 

e detalhe da cicatrização nos pontos de enxertia (b). Pacajus, CE, 2008. 
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5 CONCLUSÕES 

 

 As estacas apicais de cajazeira possuem facilidade de emissão de brotações e 

formação do calo, mas dificilmente promove a formação de raízes adventícias. 

 As estacas apicais do clone de cajazeira Capuan apresentam maior capacidade de 

emissão de brotações e formação de calo. 

 A dose de 1000 mg.L
-1

 de AIB propicia maior porcentagem de estacas brotadas e 

número de brotações por estacas na cajazeira. 

 Pode-se confirmar que a interenxertia interespecífica é um método de propagação 

viável para produção de mudas de Spondias mombin. 

 A utilização do porta-enxerto de Spondias mombin com o interenxerto do clone de 

cajazeira Genipabu é a melhor alternativa para formação de mudas de cajazeira por 

interenxertia. 
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