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POLINIZAÇ~ ENTOMÓFILA EM CAJUEIRO 

(Anacardium occidentale L.) NO LITORAL DE PACAJUS - CE 

RESUMO , 

Autor: Francisco Deoclécio Guerra Paulini 

Orientador: Prof. Dr. Luis Carlos Marchini 

Objetivando-se estudar a polinizaç~o 

entomófila no cajueiro, desenvolveu-se o presente trabalho no 

Campo Experimental de Pacajus (CEP), EMBRAPA/CNPCa no período 

de julho à setembro de 1991. Utilizaram-se os clones CCP-06 e 

CCP-76, sendo selecionadas 10 plantas para cada um, em 

delineamento inteiramente casualizado em esquema fatorial. 

Registraram-se as espécies de insetos visitantes, o horário 

das visitas de abelhas do gªnero Apis, o número de frutos 

fixados, o peso dos frutos de panículas ensacadas e n~o 

ensacadas e a análise centesimal da amªndoa. Os dados foram 

submetidos à análise da variância mostrando que Apis 

mellifera é a espécie predominante entre as coletadas 

(Polybia ignobilis~ Brachygastra lecheguana~ Camponotus sp., 

Polybia sp.; Zethus sp., Polistes sp., Xylocopa (Neoxylocopa) 

grisescens, Xylocopa (Neoxylocopa) cearensis~ Ornidia obesa e 

Dysdercus sp.); a menor fixaç~o de frutos ocorreu em 

panículas ensacadas em relaç~o às n~o ensacadas (clone CCP-06 

17,27 e 0,87, clone CCP-76 16 e 0,93, respectivamente; a 

duraç~o média de visitas de Apis é 10 segundos e o pico 



máximo de visitas ocorre 

ensacadas apresentaram 

ensacadas (clone CCP-06 

entre 9h e 14h30; as 

frutos mais pesados 

Xl!. 

panículas n~o 

em relaç~o às 

6,63g e 4,88g, CCP-76 8,58g e 7,68g, 

respectivamente); o clone CCP-06 apresentou maior variaç~o na 

composiç~o da amêndoa "in natura" com menores teores de óleo 

(6,231.) e cinzas (12,501.) e maiores teores de proteína bruta 

(8,211.) e carboidratos (6,32%) nas panículas ensacadas em 

relaç~o às n~o ensacadas. 
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ENTOMOPHILOUS POLLINATION ON CASHEW TREE 

(Anacardium Dccidentale L.) COSTLAND OF PACAJUS, 

STATE OF CEARA, BRAZIL 

SUMMARV 

Author: Francisco Deoclécio Guerra Paulino 

Adviser: Prof. Dr. Luís Carlos Marchini 

This ~esea~ch deals with the entomophilous 

pollination on cashew t~ee. The expe~iments we~e ca~~ied out 

in the Expe~imental Field of Pacajus (EMBRAPA/CNPCa), State 

of Cea~a, Brazil, f~om July to Semptembe~ 1991. The clones 

CCP-06 and CCP-76 we~e utilized, by selecting 10 plants of 

each one, in a facto~ial totally ~andomized designo The 

following data we~e ~egiste~ed: species of visiting insects, 

the hou~ly visits of bees of the genus Apis, the numbe~ of 

set f~uits, the weight of fruits f~om bagged and non bagged 

panicles, and the centesimal analysis of the nut. These data 

we~e submitted to the va~iance analysis. The ~esults we~e as 

follows: Apis mel 1 i fera is the p~edominant speci\e~ among the 

ones collected (Polybia ignobilis~ Brachygastra le'cheguana., 

Camponotus sp., Polybia sp., Zethus sp., Polistes sp., 

Xylocopa (Neoxylocopa) grisescens., Xylocopa (Neoxylocopa) 

cearensi s., Ornidia obesa and Dysdercus sp.); the lowest 

setting of fruits occu~~ed in the bagged panicles, when 

compa~ed to f~uits f~om non bagged panicles (clone CCP-06 17, 



X1.V 

27 and 0.87, clone CCP-76 16 and 0.93 ~espectively; the mean 

du~ation of ~pis visits is 10 seconds and the highest peak of 

visíts occu~s between 9:00 and 11:30 a. m.; the non bagged 

panicles p~oduced heavie~ f~uits when compa~ed to f~uits f~om 

non bagged panicles (clone CCP-06 6.63 and 4,88, clone CCP-76 

8.58 and 7.68, ~espectively); the clone CCP-06 p~esented the 

highest va~iation in the composition of the nut "in natu~e, 

lowe~ contents of oil and higher contents of c~ude p~otein in 

the bagged panicles, in ~elation to the non bagged ones, 

48.21. and 51.41., 30.351. and 28.001., ~espectively. 
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1. INTRODUÇ~ 

o cajueiro, planta eminentemente tropical 

disseminada em quase toda faixa intertropical terrestre, como 

planta cultivada é considerada pela maioria dos 

autores modernos que se dedicaram ao seu estudo, como sendo o 

litoral nordestino do Brasil, provavelmente, o centro de 

origem e dispers~o dessa frutífera. 

Quando chegaram ao Brasil os colonizadores já 

encontraram-no amplamente disseminado na faixa litorânea, 

conforme se tem notícia e atestam as primeiras citaç~es a seu 

respeito. Por outro lado praticamente todas as espécies 
) 

descritas do gênero Anacard~um s~o originárias do 'continente 

americano excetuando-se apenas quatro delas (A. caracol~~~ A. 

encard~um., A. excelsum e rh~nocarpus) que n~o s~o 

encontradas no Brasil. 

Embora o nordeste brasileiro n~o seja a regi~o 

que encerra o maior número de espécies do gênero, tem sido 

considerada a regi~o onde occ~dentale apresenta maior 



2 

diversidade e adaptaç~o, com uma grande variedade de tipos 

dentro da espécie, com relaç~o ao porte, hábito de 

crescimento, coloraç~o e tamanho das folhas, frutos e 

pseudofrutos (pedúnculo). 

A cajucultura encontra-se disseminada em quase 

todos os estados go pais concentrando-se na regi~o nordeste a 

maior produç~o, onde ocupam lugar de destaque os estados do 

Ceará, Piaui, Rio Grande do Norte, responsáveis por 94,521. da 

produç~o nordestina (ANUÁRIO ESTATíSTICO DO BRASIL, 1991). 

Atualmente pode-se afirmar que o cajueiro 

ocorre numa área geograficamente compreendida entre as 

latitudes de 30° Norte e 31° Sul, em grande número de paises 

e em muitos dos quais acha-se perfeitamente aclimatado. Vale 

ressaltar que inequivocamente o homem foi o mais eficiente 

agente de dispers~o dessa cultura, tanto do litoral 

nordestino para o restante do pais, quanto desse para as mais 

longinquas regiOes onde hoje é cultivado. 

o cajueiro é uma frutifera atualmente 

encontrada em grande parte do mundo tropical, todavia, em 

termos econômicos, sua força maior concentra-s~l na índia, 

Brasil, Moçambique e Tanzânia. No Brasil a cultura encontra-

se disseminada em 20 Unidades da Federaç~o, contudo a regi~o 

nordeste, contribuiu com 99,981. da produç~o nacional no ano 

de 1989, onde destacam-se os estados do Ceará, 

Grande do Norte, responsáveis por 94,51. da 

brasileira (ANUÁRIO ESTATfsTICO DO BRASIL, 1991). 

Piaui e Rio 
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o cajueiro é cultivado comercialmente para a 

obtenç'ào da amêndoa da castanha (ACC), do líquido da casca 

(LCC) e de produtos derivados do pedúnculo, como doces, 

sucos, aguardente, cajuína, licores, vinhos, além do 

relevante papel que a cultura exerce no tocante a absorç~o da 

m~o-de-obra no meio rural e urbano por ocasi~o da safra. 

Em termos de área cultivada, no Brasil, a 

regi'ào nordeste encerra mais de 98%, sendo por ordem de 

importância os estados do Ceará, Piauí e Rio Grande do Norte, 

os responsáveis por mais de 80% do cultivo. A expans~o da 

cultura nesses estados deveu-se principalmente as favoráveis 

condiçOes climáticas, existência de terras a baixos preços e 

concentraçbes das fábricas de beneficiamento de castanha e 

pedúnculo. Estima-se que atualmente a área ocupada com a 

cultura, considerando-se a existência das formaçOes nativas e 

dos pequenos plantios, atinja 400.000 ha. A cajucultura é uma 

atividade econômica e social que além de gerar divisas 

superiores a 110 milhbes de dólares, garante renda para mais 

de 800.000 pessoas anualmente (EMBRAPA, 1987). 

\ 

o Brasil é o primeiro produtor mundial de 

castanha, com 193.000 toneladas métricas (FAO, 1992) e 

segundo exportador de amêndoa de castanha e primeiro do 

líquido da casca. É também o pioneiro na industrializaç~o do 

pseudofruto, com mais de 30000 toneladas de sucos e 

significativo volume de doces e outros produtos que s~o 

consumidos no mercado interno (EMBRAPA, 1987). 
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Aproximadamente 901. do total produzido dos 

produtos da industrializaç~o da castanha de caju s~o 

destinados ao mercado externo, sendo EUA o principal mercado 

consumidor, em virtude dos exportadores brasileiros 

preferirem o mercado americano pelas facilidades existentes 

nas transaçOes comerciais e a proximidade entre os portos do 

Nordeste e Nova York. Além dos EUA, figuram como consumidores 

o Canadá, Pa.ises Baixos, Alemanha, Austria. África do Sul, 

França e outros, cuja participaç~o n~o atinge 51. do volume de 

exportaç'ào. 

Apesar da importância econômica da 

cajucultura, notadamente na regi'ào nordeste, o rendimento 

médio anual sofreu um considerável decréscimo no intervalo 

compreendido entre as safras de 1974/1975 e 1977/1988, 

apresentando atualmente um rendimento médio de 240 kg de 

castanha por hectare contra aproximadamente 740 kg obtido na 

safra 1974/1975 (EMBRAPA, 1990). 

Atualmente há uma preocupaç~o constante das 

entidades de pesquisa, indústrias e cajucultores no sentido 

\ 

de rever a estrutura de produç~o e retomar o crescimento do 

rendimento da cultura para torná-la mais rentável no decorrer 

dos próximos anos. Para isso é necessário que se faça uma 

análise dos fatores intr.insicos e extr.insicos, responsáveis 

pelos baixos rendimentos. Dentre os fatores intr.insicos a 

participaç'ào dos insetos como agentes polinizadores deve ser 

visto como um provável fator de aumento de produtividade da 
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cultur-a. Esses vegetais que apr-esentam estr-utur-as anatômicas 

adequadas à polinizaç~o cr-uzada tem a possibilidade de 

mostr-ar- algumas vantagens como a quebr-a da fr-equência 

genética, per-mitindo assim novas combinaçOes de fator-es 

her-editár-ios, o que poder-á r-edundar- no aumento de pr-oduç~o de 

fr-utos e sementes~ 

A pol inizaç~o ineficiente do cajueir-o 

pr-ovavelmente ser-ia uma das causas da baixa pr-odutividade da 

cultur-a segundo DAMODARAM et aI., 1966. Por- outr-o lado FREE & 

WILLIAMS (1976) ver-ificar-am a impor-tância positiva dos 

insetos polinizador-es do cajueir-o, afir-mando que por- uma 

r-az~o ou outr-a as plantas menos pr-odutivas s~o menQs 

atr-ativas par-a os insetos do que as mais pr-odutivas. 

Consider-ando-se a gr-ande expr-ess~o econômico-

social da cultur-a na r-egi~o nor-destina, especialmente no 

litor-al cear-ense, e segundo BARROS (1988a) a par-ticipaç~o dos 

insetos como agentes polinizador-es é notável nessa r-egi~o, 

destacando-se as for-migas pretas e abelhas. O pr-esente 

tr-abalho foi desenvolvido na micr-o r-egi~o Litor-al de Pacajus, 

\ 

onde encontr-a-se implantado o Centr-o Nacional de ~esquisa do 

Cajú - CNPCa da EMBRAPA e teve como objetivos: 

- coletar- os exemplar-es de insetos visitantes 

das panículas e sua identificaç~o par-a um melhor- conhecimento 

das espécies de maior- inter-esse; 

- ver-ificar- o efeito do impedimento de visitas 

de insetos às panículas na fixaç~o de fr-utos; 
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r-egistr-ar- os hor-ár-ios de maior- ou menor-

visitaç~o dos insetos durante quatro per-íodos estabelecidos 

no decor-r-er- do dia; 

- deter-minar dentr-o dos per-íodos estabelecidos 

o númer-o de visitas de insetos às panículas; 

observar- e deter-minar- com r-elaç~o aos 

períodos referidos anterior-mente a duraç~o das visitas de 

abelhas do gênero Apis por se tratar- de uma espécie entr-e os 

polinizadores bióticos que desperta maior interesse para as 

culturas de um modo geral; 

determinar- a média de 

(castanhas) fixados e desenvolvidos em 

ensacadas e n~o ensacadas; 

determinar a média do 

peso dos fr-utos 

inflor-escências 

númer-o de frutos 

fixados em panículas ensacadas e n~o ensacadas; 

proteína 

determinar 

e carboidratos dos 

os teores 

frutos fixados 

nas panículas ensacadas e n~o ensacadas. 

de cinza, óleo, 

e desenvolvidos 
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2. REV I S~ DE L I TE;,RATURA 

2.1. O cajueiro (Anacardium Dccidentale L.) 

o cajuei~o, planta p~ovavelmente originá~ia do 

B~asil, está hoje disseminada na maio~ia dos paises tropicais 

do mundo. Ce~ca de 82% da sua p~oduç~o está ~est~ita à fndia, 

Brasil, Tanzânia, 

destacável papel 

Quênia, Moçambique e Malásia, 

sócio-econômico a nivel local, 

onde exe~ce 

~egional ou 

nacional, po~ se t~ata~ de uma atividade ge~adora de ~ecursos 

exte~nos e abso~ve~ a m~o-de-ob~a, na indústria e no campo 

(FAO, 1992). Outros paises como a Venezuela, Madagascar, 

República Popular do Benin, Costa do Marfim, Uganda, 

Repúbl ica Popular da China e Guatemala também s~o 

responsáveis pela exportaç~o e industrializaç~o da amêndoa da 

castanha (LOPES NETO, 1981). 

O cajueiro tem sido cultivado com a finalidade 

de obter-se a amendoa da castanha, porém para sua obtenç~o 

dois subprodutos de elevado valor s~o obtidos, o liquido da 

casca e o pseudofruto. Pelo alto valor econômico que 
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~ep~esentam no B~asil, elevam cada vez mais o potencial de 

luc~atividade da cultu~a e cont~íbuem cada vez mais pa~a 

consolidaç~o da cajucultu~a. 

Segundo BARROS & MELO (1987) a castanha de 

caju está incluída ent~e as nozes mais come~cializadas no 

mundo. Isso deve-se ao seu alto valo~ nut~itivo, à 

dive~sidade de fo~mas como é consumida e a p~eços que alcança 

no me~cado interno e externo o que desperta interesse na 

melhoria da forma atual de exploraç~o, nos países maiores 

p~odutores e exportadores como Brasil e India. 

2.2. O cajueiro no Brasil 

A área ocupada pelo cajueiro no Brasil é 

aproximadamente de 500.000 ha, distribuídos entre várias 

unidades da federaç~o. No entanto é a regi~o nordeste, 

notadamente as faixas litorâneas e de transiç~o lito~al-

sert~o dos estados do Ceará, Piauí e Rio Grande do Norte, que 

é responsável po~ 94,5% da produç~o brasileira~ quando a 

produç~o total da regi~o atinge 99,98% da produç~o' nacional 

(ANUÁRIO ESTATfsTICO DO BRASIL, 1991). 

O Brasil vem alte~nando com a índia a posiç~o 

de primeiro lugar como produtor e exportador de amêndoas de 

castanha. É também o maior exportador do líquido da castanha 

e primeiro país a industrializar o pseudofruto para a 
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obtenç~o de suco, o qual chega a 40 mil toneladas por ano 

comercializados internamente, além de doces, compota, licor, 

cajuína, geléia, aguardente e outros. Embora o volume de 

produç~o de pseudofruto produzido por ano seja em torno de 1 

milh~o de toneladas, apenas 10i. é industrializado. O restante 

é desperdiçado, embora possa ser reutilizado como fonte de 

alimento para as populaçOes mais carentes e até mesmo como 

alternativa na merenda escolar da regi~o (LIMA, 1988). 

2.3. Taxonomia, origem e dispers~o 

O cajueiro, pertence ao gªnero Anacardium da 

família Anacardiacea, sendo esta composta por cerca de 60 a 

70 gªneros e de 400 a 600 espécies. Entre estas a manga 

(Hangifera indica), o pistache (Pistacia vera) e as espécies 

do gªnero Spondia (cajá, seringuela, umbu, cajá-manga) s~o 

bastante conhecidas na América tropical (JOHNSON, 1974; 

PURSEGLOVE, 1974). 

\ 

A respeito da origem do cajueiro as\afirmaçOes . 
s~o baseadas em provas circunstanciais que o Brasil, ou sen~o 

pelo menos o Norte da América do Sul e parte da América, seja 

presumível centro de origem da espécie. Por outro lado 

comparando-se as informaç~es disponíveis com as evidªncias 

relacionadas por HARLAN & WET (1973), há de convir-se que a 

maioria aponta o Brasil como provável centro de cultivo desta 
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frutifera, muito embora há ausência de informaç~es 

conclusivas relacionadas com o atual estágio de domesticaç~o. 

Certo é que a espécie apresenta características diferenciadas 

daquelas presentes nas outras espécies do gênero (MOTA, 1982; 

BARROS, 1987 e LIMA, 1988). 

Entre as espécies existentes no gênero, a 

4nacardium Dccidentale é a única cultivada e a de maior 

express~o do gênero (MORTON, 1961; JOHNSON, 1973; e MITCHELL 

& MORI, 1987). MITCHELL & MORI (1987), no entanto, alertam 

para o fato de que a distribuic~o natural da espécie é 

totalmente confundida com a dispers~o por cultivo. A regi~o 

Amazônica é o principal centro de diversidade do gênero, e em 

segundo o planalto central brasileiro (regi~o de cerrados) 

embora a espécie possa ser encontrada nos cerrados, na 

Amazônia, em vegetaç~o de restinga, em vegetaç~o de caatinga 

e no nordeste brasileiro. 

2.4. Aspectos morfológicos 

O cajueiro é uma frutífera perene que 

apresenta ramificaçbes baixas, cuja altura atinge em média 

cinco a oito metros, podendo às vezes, encontrar plantas com 

até 15 metros. Sua copa tem forma de guarda-chuva, com 

ramificaçbes atingindo o solo. Possui envergadura média entre 

12 a 14 m podendo ser superior a 20 m. As folhas s~o simples, 
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intei~as, alte~nadas, com aspectos subco~eáceos, peciolados e 

sem pelos, com comp~imento que va~ia de 10 a 20 em e de 

la~gu~a ent~e 6 a 12 em. O sistema ~adicula~ de um cajuei~o 

adulto é ca~acte~izado po~ uma ~aiz pivotante, a qual pode 

atingi~ até 10 m de p~ofundidade confo~me as condiçt:les 

edáficas. Possui ~inda um ve~dadei~o ema~anhado late~al de 

~a.izes que ~ep~esenta pa~a a planta uma g~ande impo~tância 

(BARROS & MELO, 1987). 

ARGLES (1976) cita que a planta du~ante o ano 

passa po~ duas a t~ês fases de crescimento, sendo no~malmente 

um fluxo vegetativo e out~o generativo, sendo que este último 

te~mina numa inflo~escência. A planta ap~esenta ainda dois 

tipos de ~amificaçOes, sendo uma extensiva e out~a intensiva. 

A intensiva c~esce de 25 a 30 cm e te~mina numa pan.icula, que 

dá o~igem de t~ês a oito novos ~amos, que c~escem de 10-15 cm 

além do ápice e também podem origina~ inflo~escências. Po~ 

out~o lado a ~amificaç~o extensiva c~esce 20 a 30 cm e 

no~malmente desta n~o se o~igina inflo~escência, apesa~ de 

que de 5 - 8 cm do seu ápice, surge novo ~amo do mesmo tipo. 

Po~tanto, a ~amificaç~o extensiva é ~esponsável p~lo fo~mato 

abe~to e espa~~amado da copa, enquanto a intensiva ~esponde 

pelo fo~mato ca~acte~istico desta. 

O cajuei~o é uma planta and~omonóica, com 

inflo~escência do tipo panicula te~mina 1 , contendo flo~es 

masculinas (estaminadas) e he~maf~oditas numa mesma panicula, 

sendo que cada ~amo da pan.icula o~igina uma flo~ te~minal, a 
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qual é seguida po~ duas b~ácteas, que at~avés de suas axilas 

o~iginam novas flo~es. As flores s~o polígamas de dois tipos: 

pe~feitas e estaminadas. Segundo COPELAND (1961) de uma 

manei~a ge~al, a flo~ te~minal de cada ~amo é pe~feita e as 

late~ais s~o estaminadas. 

A . .f lor do cajuei~o é fo~mada po~ cinco 

sépalas, cinco pétalas e contém de seis a dez estames. A flo~ 

masculina possui de seis a dez estames, sendo um deles 

p~otuso, que p~oduz uma antera ve~melha que se p~ojeta pa~a o 

exte~io~ da co~ola, e os demais s~o pequenos e pe~manecem no 

inte~io~ desta. Na flo~ bissexual ou he~maf~odita, o cálice, 

a co~ola e o and~oceu s~o simila~es aqueles das flo~es 

estaminadas, dife~indo po~ém quanto ao gineceu que é uma 

est~utu~a desenvolvida, apresentando um ová~io súpe~o, 

monoca~pela~. O estilo é g~osso to~nando-se cônico ao final, 

com estigma ligei~amente achatado. No entanto na flo~ 

estaminada, o gineceu é uma estrutu~a ~udimenta~ e sem funç~o 

( NA I R , 1980). 

O núme~o total de flo~es po~ panícula va~ia de 

\ 

200 a 1.600, po~ém, a ~elaç~o ent~e flo~es pe\feitas ou 

he~maf~oditas com flores estaminadas va~ia entre plantas de 

dife~entes ~egiOes, ent~e plantas de um mesmo local e até 

mesmo entre panícula de uma mesma planta. Segundo RAO & 

HASSAN, 1957 e FALUYI, 1983, a variaç~o chega de 0,5% até um 

percentual superior a 33% de flo~es hermafroditas numa mesma 

panícula. 
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uma maneira geral o período de De 

florescimento tem duraç~o que varia de cinco a sete meses, 

sendo que a época depende do período e da distribuiç'ào 

pluviométrica. No Brasil, particularmente na regi'ào litorânea 

do estado do Ceará, em anos de invernos normais o 

florescimento ex t.ende-se de julho a dezembro, ocorrendo o 

pico de produç'ào entre a segunda quinzena de outubro e meados 

de novembro (BARROS, 1988a). Por outro lado, o cajueiro do 

tipo an~o precoce, apresenta um período de florescimento mais 

dilatado em relaç'ào ao do tipo comum, muito embora neste 

último seja possível encontrar plantas que florescem o ano 

inteiro e outras que apresentam um período concentrado de 

floraç'ào (BARROS, 1988a). 

A castanha, o fruto verdadeiro do cajueiro, é 

um aquênio riniforme que se liga à planta por meio de um 

pedúnculo hipertrofiado, que muitas vezes erroneamente é 

chamado de fruto. O fruto verdadeiro é constituído de três 

parte a partes: casca, película e a amêndoa, sendo a última 

mais representativa em termos econômicos, seguida da casca 

que contém um líquido presente em seu mesocarpo, numa camada 

de células esponjosas que representa também produto de alto 

valor, na exportaç~o. Já o pseudofruto é consumido "in 

natura", na forma de suco, de doces diversos, cajuína, 

geléia, mel, vinho e aguardente, sendo a forma de suco a mais 

representativa em 

interno. 

termos econômicos, em relaç'ào ao mercado 
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2.5. Cajueiro do tipo comum 

o cajuei~o do tipo comum é uma planta que se 

ca~acte~iza po~ seu po~te alto, cuja altu~a média é de 5-6 m, 

podendo atingi~ 10-12 met~os e o diâmet~o da copa 15-20 m. 

Ap~esenta uma g~arde va~iaç~o na dist~ibuiç~o dos ~amos e 

fo~mato da copa, podendo esse se~ de e~eto e compacto, até 

espa~~amado. As plantas iniciam o flo~escimento no~malmente 

no tercei~o ano, com du~aç~o anual média de 5 meses, podendo 

atingi~ 7 meses, o que é em funç~o do ~egime pluviomét~ico 

du~ante a estaç~o chuvosa. As flo~es est~o a~~anjadas em 

inflo~escências do tipo panicula te~minal, sendo o 

comp~imento, o núme~o de ~amificaçOes e du~aç~o desta, maio~ 

neste tipo de planta, quando compa~ado com o cajuei~o do tipo 

an~o p~ecoce (PINHEIRO & PARENTE, 1977). A capacidade 

p~odutiva individual do cajueiro do tipo comum é bastante 

va~iável, chegando a p~oduzi~ uma média anual de castanha po~ 

planta entre 2 e 6 kg, embo~a hajam info~maçbes de até 280 

kg/planta. A castanha e o pseudof~uto também ap~esentam 

\ 

va~iaçOes em seus pesos individuais, a p~imei~a de 3 a 30 g, 

enquanto o segundo de menos 20 g a mais de 500 g. 
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2.6. Cajueiro do tipo an~o-precoce 

Caracteriza-se por um porte mais baixo, copa 

compacta e homogênea, folhas menores do que o cajueiro comum 

e de um verde menos intenso, com a primeira ramificaç~o 

situando-se mai~ próxima ao solo. As plantas apresentam 

altura média variando de 2,5 a 4,5 m, dependendo do sistema 

de propagaç~o adotado, com envergadura nã'o atingindo a 

valores superiores a 9,0 m. O florescimento inicia-se no 

segundo ano, embora algumas plantas possa florescer já no 

primeiro ano. A duraç~o é no mínimo de dois meses a mais do 

que no cajueiro do tipo comum, com um intervalo de junho a 

janeiro, tendo um pico de florescimento no mês de agosto, 

embora possam ocorrer plantas que em regime 

pluviométrico, floresçam o ano inteiro. Como no cajueiro do 

tipo comum, a frutificaç~o ocorre no período seco, sendo a 

sua duraç~o mais alongada com colheitas até fevereiro, 

enquanto no cajueiro comum a colheita encerra-se normalmente 

em janeiro. A capacidade produtiva individual é menor do que 

I 

no cajueiro comum, havendo registros máximos de cerca de 43 

kg de castanha/ano. O peso do pseudofruto apresenta uma 

variaç~o menor, atingindo valores superiores aos registrados 

no tipo comum, sendo que o máximo valor atingido n~o excede a 

200 g (BARROS, 1991). 
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2.7. Alguns aspectos da biologia floral do cajueiro 

o conhecimento da biologia floral do cajueiro 

é de relevante importância tanto do ponto de vista botânico 

quanto com relaç~o ao melhoramento genético, e também, como 

n~o poderia deixar de ser, de suma importância no estudo da 

polinizaç~o da cultura. Com relaç~o ao primeiro caso, o 

conhecimento das características morfológicas das flores, 

contribui de modo relevante na determinaç~o das espécies 

conhecidas de Anacardium e com o passar do tempo, quiçá 

poderá contribuir ainda mais para o conhecimento de novas 

espécies, variedades botânicas e ecótipos. No segundo caso, a 

importância é do ponto de vista do melhoramento genético da 

cultura e também no que concerne ao estudo da polinizaç~o 

entomófila da cultura. Especificamente, com relaç~o 

polinizaç~o realizada pelos insetos, o conhecimento do hábito 

de florescimento, a época da formaç~o do fruto, os processos 

de abertura das flores, polinizaç~o, índice de sexualidade e 

fixaç~o dos frutos s~o informaçOes imprescindíveis quando se 

trabalha com polinizaç~o. 

2.7.1. A inflorescªncia e flores 

o cajueiro é uma planta que apresenta flores 

bissexuais ou hermafroditas e masculinas numa mesma panícula, 

sendo portanto, uma planta andromonóica. A inflorescência é 
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uma panícula te~minal composta pelos dois tipos de flo~es em 

quantidades e p~opo~çôes que va~iam bastante ent~e plantas, 

de ~egi~o pa~a ~egi~o, e até mesmo dent~o de uma mesma 

panícula. Cada panícula contém ent~e 5 a 11 ~amos late~ais e 

o total do núme~o de flo~es po~ inflo~escência va~ia de 21 a 

881 com uma médi~ de 316, e o núme~o de flo~es he~maf~oditas 

va~ia de 1 pa~a 82 com uma média de 13 (RAO & HASSAN, 1957). 

Po~ém, out~os estudos most~am um núme~o de ce~ca de 60 flo~es 

he~maf~oditas po~ panícula e uma p~opo~ç~o de 6:1 de flores 

masculinas pa~a flo~es pe~feitas (NORTHWOOD, 1966). De uma 

manei~a ge~al, a flo~ te~minal de cada ramo na panícula é 

pe~feita enquanto que as laterais s~o estaminadas (COPELAND, 

1961). Algumas obse~vaçbes d~o conta de que apenas 10% das 

flo~es perfeitas produzem frutos, com uma média em to~no de 

5 f~utos po~ panícula (NORTHWOOD, 1966). 

Os dois tipos de flo~es possuem essencialmente 

a mesma est~utura, ou seja, ambas possuem ovário, estilo e 

estigma, sendo que na flo~ 

funcional, sendo ~ep~esentado 

(COPERLAND, 1961). 

masculina o gineceu n~o é 

po~ uma est~utu~a ~udimenta~ 

Uma flo~ pe~feita contém 5 sépalas, 5 pétalas 

(pentâme~a), 6 a 10 estames (sendo um g~ande e funcional e 5 

a 9 pequenos e pa~cialmente esté~eis) e um ová~io simples 

(~udjmenta~ nas flo~es masculinas). Nas flo~es he~maf~oditas 

este é totalmente desenvolvido possuindo um estilo, o qual 

supo~ta em sua ext~emidade o estigma ficando este semp~e em 
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plano superior às anteras, o que de certo modo, pode 

justificar a aç~o dos agentes polinizadores. Por outro lado, 

os gr~os de pólen s~o pegajosos, o que provavelmente descarta 

possibilidade da polinizaç~o anemófila como sendo mais 

importante (MEDINA, 1978 e BARROS, 1988a). 

Co~o o presente trabalho é dirigido apenas 

para o cajueiro do tipo an~o-precoce, é interessante conhecer 

as diferenças entre os caracteres das panículas do tipo em 

estudo com as panículas do cajueiro comum. Deste modo, 

PINHEIRO & PARENTE (1977), realizando um estudo preliminar da 

biologia floral dos dois tipos, verificaram que: a) o 

comprimento, o número de ramificaçbes e a duraç~o da panícula 

do cajueiro an~o-precoce s~o menores que no tipo comum; b) 

em ambos os tipos ocorre a predominância das flores 

estaminadas em relaç~o às hermafroditas; c) o tipo precoce 

apresenta um número total de flores por panícula superior ao 

comum, entretanto, menor quantidade de flores hermafroditas; 

d) a relaç~o entre o número de flores masculinas e herma-

froditas (índice I~) é maior no tipo precoce que a relaç~o 

\ 

entre o número de flores hermafroditas e o núme~o total de 

flores (1 2 ) é mais elevada, e o número total de frutos que 

alcançaram o pleno desenvolvimento é muito baixo em ambos os 

tipos, sendo levemente superior no tipo an~o-precoce. 
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2.7.2. Época de florescimento 

A época de florescimento em cajueiro é muito 

var iáve 1 , com variaç~o de 5 a 7 meses, a qual está 

relacionada com o período de distribuiç~o das precipitaçees 

variando também d~ regi~o para regi~o. 

No Brasil, notadamente na regi~o litorânea do 

estado do Ceará, em anos considerados de período chuvoso 

normal, vai de julho a dezembro, o que acarreta um pico de 

produç~o concentrado entre a segunda quinzena de 6utubro e o 

final de novembro. No entanto, 85% da produç~o concentra-se 

de outubro a dezembro. Por outro lado, observa-se que a 

variaç~o no período de florescimento da cultura é muito 

grande, sendo no entanto possivel observar plantas que 

florescem o ano inteiro e plantas com um periodo concentrado 

de florescimento. Segundo BARROS ( 1988a) , o período de 

florescimento do cajueiro do tipo an~o-precoce é mais 

alongado em comparaç~o com o do tipo comum. 

A variaç~o na época de florescimento dessa 
I 

frutífera ocorre em períodos diferentes, de ac~rdo com a 

regi~o que ela é cultivada. Na Tanzânia a época de flores-

cimento ocorre de julho a dezembro, com um pico em agosto-

setembro (NORTHWOOD, 1966) coincidindo assim com a época de 

florescimento no Brasil. Porém, na índia ocorre de maneira 

diferente, a época de florescimento estende-se por cerca de 7 

meses (de setembro a março), com ocorrªncia de pico de 
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dezembro a fevereiro, com um tempo requerido de 30 dias do 

rompimento do bot~o (antese) para o surgimento da primeira 

flor (NAIR, 1980). 

2.7.3. Antese 

A antese ou abertura das flores do cajueiro 

segue um certo modelo, no qual em primeiro lugar, há uma 

fase de abertura de flores masculinas, seguido por outra na 

qual acontece uma fase mista em que flores masculinas e 

hermafroditas abrem-se e uma terceira e última fase, onde 

somente flores masculinas abrem-se 

o conhecimento do período de abertura das 

flores, no caso particular do caju, tem uma capital impor-

tância para realizar-se um trabalho de polinizaç~o dirigida e 

até mesmo quando se pensa na preservaç~o dos agentes 

polinizadores durante a aplicaç~o de defensivos agrícolas 

visando o controle de pragas • As flores masculinas iniciam a 

antese por volta das 6 h e se prolonga por todo o dia aproxi-

madamente até 16 h. Já a abertura das flores hermafroditas 
I 

concentra-se entre 10 e 12 h, havendo pouca variaç~o (RAO & 

HASSAN, 1957 e NAIR, 1980). 

PARAMESWARAN et aI. (1983) estudando a relaç~o 

entre a duraç~o da fase masculina e mista, respectivamente, 

verificaram que as plantas com 4,6, 74 e 5,1 dias de duraç~o 

para cada fase apresentaram produç~o superior à média num 
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lote de 20 seleçbes. Já as plantas que tiveram 

respectivamente 13,4, 75,9 e 13,4 dias para as três fases 

apresentaram produç~o abaixo da média. Afirmam ainda os 

autores, que todas as plantas com produç~o superior à média 

tiveram uma proporç~o das fases masculinas sobre o total, 

significativamente mais baixa, o que os levou a concluir que 

isso pode ter influenciado a formaç~o de frutos devido uma 

maior chance de polinizaç~o. 

2.7.4. Deiscªncia da antera e receptividade 

do estigma 

o conhecimento dos períodos de deiscência das 

anteras e da receptividade do estigma das flores das plantas 

beneficiadas pela aç~o dos agentes polinizadores é de funda-

mental importância para uma polinizaç~o satisfatória no 

campo. Porém, no Brasil, n~o se dispbe de estudos pertinentes 

a essa parte da biologia floral. Na índia foram realizados 

estudos onde RAO & HASSAN (1957) citam que o estigma 

encontra-se receptivo ao longo do dia, perdendo tal recepti-
I 

vidade ao final deste, e que a antera inicia a de~scência a 

partir das 10h30 mudando da cor cinza para a rosa no final do 

processo. Já, nos estudos realizados por DAMODARAN et aI. 

(1966) o estigma está receptivo um dia antes da antera e 

assim permanece até dois dias apÓs esta, sendo que o melhor 

período em termos de florescimento para a polinizaç~o cruzada 
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é até o meio-dia do dia da abertura da antera. Ainda, de 

acordo com esses autores, foi verificado que a deiscêcia da 

antera ocorre quase que totalmente entre 9h e llh30, 

apresentando uma maior intensidade até às 10h30 nos lados da 

planta em que a intensidade dos raios solares é maior. Para 

NAIR (1980) a deiscência da antera apresenta um período de 

pico entre 9h e 11h30, por outro lado, o estigma da flor é 

receptivo um dia antes da antera, sendo o período ótimo de 

receptividade ao meio dia do dia da antese. 

Pelo exposto anteriormente, verifica-se que 

existe uma sincronia entre o processo de deiscência das 

anteras das flores e receptividade dos estigmas, o que 

reforça a assertiva de que a polinizaç~o entomófila no 

cajueiro faz-se necessária, muito embora haja uma perfeita 

sincronia entre os processos acima citados. Deve-se também 

analisar o fato levando-se em consideraç~o a posiç~o do 

estigma, que fica em plano superior em relaç~o às anteras e 

por outro lado a pegajosidade dos gr~os de pólen que 

inviabiliza em parte, a 

entomófila. 

polinizaç~o anemófila e enaltece a 



2.8. Importância da polinizaç~o entomófila 

para o cajueiro 

A polinizaç~o consiste na transferência dos 

gr~os de pólen das anteras (parte masculina) para o estigma 

(parte feminina) das flores. Quando essa transferência ocorre 

da antera de uma flor, para o estigma da mesma ou de uma flor 

da mesma planta, denominamos autopolinizaç~o ou pol inizaç~o 

direta ou ainda autogamia. No entanto, quando a transferência 

de pólen acontece da antera de uma flor para estigma de outra 

flor da mesma espécie, porém. em pés diferentes, caracteriza-

se a polinizaç~o cruzada que também pode ser chamada de 

aIogamia. A polinizaç~o do ponto de vista agrícola tem sua 

importância galgada nos insetos polinizadores, sendo estes 

importantes na produç~o de frutos e sementes, cuja quantidade 

depende do número de óvulos fecundados e a qualidade depende, 

para algumas espécies, da hibridaç~o entre variedades. Entre 

os insetos destacam-se as abelhas e entre essas, as do gênero 

\ 

Apis como sendo as que mais contribuem para uma ~olinizaç~o 

mais efetiva nas lavouras. Isso ocorre em conseqüência dos 

polinizadores nativos estarem escasseando devido ao aumento 

das áreas de monoculturas cultivadas, o que vem causando a 

destruiç~o de seus ninhos e também a uso de práticas 

agrícolas que muitas vezes tem efeito destruidor sobre esses. 

De acordo com o artigo "IMPORT'ANCIA da polinizaç~o (1986)", 
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na Fr-ança, as abelhas s'ào consider-adas essenciais à 

polinizaç'ào, especialmente a de plantas cultivadas de gr-ande 

expr-ess'ào econômica, gar-antindo-se que a par-ticipaç~o da 

abelha na agr-icultur-a como agente polinizador-, r-epr-esenta um 

valor- de 12 a 15 vezes super-ior- a valor- comer-cial de todos os 

pr-odutos or-iundo~ da colméia. Segundo CRANE ( 1983) , nos 

tr-ópicos, algumas plantas s~o polinizadas pelos pássar-os, no 

entanto, em qualquer- local s'ào polinizadas por- insetos, e 

dentr-e esses, as abelhas s'ào as mais eficientes pela sua 

constância, fidelidade ou lealdade à coleta, devido ao gr-ande 

númer-o de polinizador-es potenciais e pela gr-ande facilidade 

no tr-ansporte das colméias de uma cultur-a par-a outr-a na época 

do flor-escimento. A evidência da impor-tância das abelhas 

(Apis) no processo de polinizaç~o das cultur-as torna-se ainda 

mais r-elevante, quando consideramos que uma colônia pode 

r-ealizar cerca de 4 milh~es de viagens dur-ante um ano e que 

por- ocasi'ào de cada uma destas viagens, 

flor-es s'ào visitadas (FREE, 1970a). 

uma média de 100 

No início do século, foi estimado que o número 

de colméias adequadas, em determinada área par-a ~olinizaç'ào 

er-a de 2 e 2 ~ colméias por hectare. Já para FREE (1970a), o 

número de colméias por 

pr-esença de insetos, 

hectare é determinado em funç~o da 

de outras culturas concorr-entes da 

flores e da quantidade de flores atratividade das 

disponíveis. Tais parâmetros s'ào sujeitos a variaç~es de um 

lugar para outro e de ano par-a ano. Levando-se em 
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consider-aç~o o númer-o de colméias, McGREGOR (1976a) diz que 

um númer-o consider-ado r-azoável é o de uma a duas abelhas por-

100 flor-es, n~o obstante, quando a cultur-a n~o é consider-ada 

muito atr-ativa ou quando existe a concor-r-ência de outr-as 

cultur-as e insetos, este númer-o deve ser- aumentado. O inver-so 

é ver-dadeir-o quando a cultur-a é atr-ativa ou pode ser-

autopolinizada. 

A polinizaç~o cr-uzada apr-esenta mais vantagem, 

devido a possibilidade de novas combinaçhes genéticas, o que 

favor-ece a for-maç~o de sementes, or-iginando novas plantas com 

maior- vigor- e maior- pr-odutividade. Na natur-eza as plantas 

exibem vár-ios mecanismos de defesa par-a evitar- a 

autopolinizaç~o, dentre os quais os agentes polinizadores, 

tais como os animais, a água e os insetos, sendo estes, os 

mais impor-tantes. Dentr-e os insetos destacam-se as abelhas, 

que ao longo da evoluç~o desenvolver-am mecanismos apr-opr-iados 

par-a se tor-nar-em os mais eficiente polinizador-es: como a 

pr-esença de pelos em todo o cor-po, que favor-ece o tr-anspor-te 

dos gr-~os de pólen e a sofisticaç~o do sistema de 

comunicaç~o, que per-mite uma abelha campeir-a \ localizar- e . \ 

indicar- r-apidamente uma flor-ada par-a suas companheir-as 

(MARTINHO, 1989). 

Dentr-e as cultur-as beneficiadas pela 

polinizaç~o das abelhas, as fr-utífer-as r-epr-esentam uma grande 

par-cela, as quais apar-ecem fr-eqüentemente citadas nas listas 

das plantas apícolas beneficiadas para produç~o econômica de 
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f~utos e sementes. Ent~e as f~utife~as citadas como 

beneficiadas pela polinizaç~o das abelhas encont~amos o 

cajuei~o (KERR & AMARAL, 1960; GIORGINI & GUSMAN, 1972; FREE 

& WILLIAMS, 1976 e MEDINA, 1978). 

Existe ent~e os auto~es que estuda~am a poli-

nizaç~o em cajuei~o, muitas cont~ové~sias em ~elaç~o ao 

agente mais impo~tante na polinizaç~o dessa Ana~cadiacea. 

Alguns afi~mam se~ o vento, existem também aqueles que 

assegu~am se~ os insetos e ainda existem aqueles que afi~mam 

se~em ambos, como também existem aqueles que assegu~am se~ a 

polinizaç~o exclusivamente entomófila, a mais impo~tante na 

t~ansfe~ência do pólen. N~o obstante, de aco~do com a 

est~utu~a das pa~tes ~ep~odutivas da flo~ (estame e estigma) 

os quais est~o localizados em planos distintos e a natu~eza 

pegajosa dos g~~os de pólen, o que dificulta a aç~o do vento 

e da g~avidade no t~anspo~te desses pa~a o estigma, há de se 

convi~, que os insetos na ~ealidade ap~esentam maio~es 

possibilidades na execuç~o deste p~ocesso. Po~ out~o lado, 

possivelmente uma pa~te ponderável do pólen das plantas 

visitadas pelos insetos, quando t~anspo~tado peiq vento ou 

pela g~avidade, foi antes desprendido das ante~as d~s flo~es 

devido a aç~o dos insetos (NOGUEIRA NETO, 1953). Desta 

manei~a, desses agentes polinizado~es, caso a 

asse~tiva citada ante~io~mente seja ve~dadei~a, n~o deve se~ 

desca~tada do p~ocesso de polinizaç~o das flo~es do cajuei~o, 

muito embo~a na natu~eza o p~ocesso de polinizaç~o das 
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plantas que dela depende far-se-á mais efetivamente com a 

presença de polinizadores. 

2.8.1. Polinizaç~ em cultura de cajueiro 

A baixa fixaç~o de frutos em cajueiro parece 

ser devida a ausência de uma polinizaç~o natural adequada, 

sendo essa demonstrada eficientemente através da excepcional 

fixaç~o (55%) de frutos sob condiç~es artificiais. o papel 

dos insetos no processo de polinizaç~o parece ser 

insignificante, e entre os agentes naturais, bióticos e 

abióticos, o vento foi o único que auxiliou a polinizaç~o, 

muito embora a fixaç~o de frutos possa ser aumentada em 

condiç~es nas quais a frutifera seja consorciada com outras 

plantas com maior espaço para a atividade dos insetos (RAO & 

HASSAN, 1957). 

KERR & AMARAL (1960), citam o cajueiro na 

lista das principais plantas que se beneficiam com a presença 

das abelhas para produçao de frutos e sementes. Esses autores 
\ 

também afirmam que em certos lugares da Tanzânia, os negros 

selvagens roubavam colônias de abelhas para colocá-las nos 

cajueiros com o objetivo de aumentar a produç~o de frutos. 

SMITH (1960) fazendo referência à importância 

das plantas no que se refere ao seu· valor forrageiro para as 

abelhas, cita o cajueiro como uma planta de alto valor na 

lista das plantas beneficiadas pela polinizaç~o dos insetos. 
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Além do cajueiro o referido autor também cita o coqueiro 

(CocOs nucifera) , sisal (Agave sibana) e o cafeeiro (Coffea 

arabica) nesta mesma categoria. 

BINGGER (1960) afirma que sendo o cajueiro uma 

planta que possui uma alta percentagem de flores masculinas, 

sugere o vento como um agente polinizador, o que na verdade 

contraria a colocaç~o de outros autores, pelo fato do pólen 

do cajueiro ser pegajoso. 

De acordo com DAMODARAN et aI. (1966) a 

estrutura da flor do cajueiro apresenta maior tendência para 

a polinizaç~o cruzada do que para autopolinizaç~o. Na flor 

hermafrodita, o estame desenvolvido é cerca da metade do 

comprimento do estilo e sua antera geralmente abre-se somente 

tarde da noite, sendo por essa raz~o a chance do estigma ser 

polinizado pelo pólen de alguma flor, muito rara. Segundo 

ainda os autores, o presente estudo n~o indica nenhum grau de 

incompatibilidade de autopolinizaç~o ou polinizaç~o cruzada e 

a estrutura da flor favoreceria a polinizaç~o cruzada, e o 

vento pareceu ser o principal agente polinizante. Ainda de 
\ 

acordo com os autores, os estaminóides em condiçO~s naturais 

n~o apresentaram nenhum papel significativo na polinizaç~o, 

muito embora eles apresentem alguns gr~os de pólen viáveis. 

NORTHWOOD (1966) estudando a polinizaç~o em 

cajueiro, verificou que a polinizaç~o realizada pelos 

insetos (entomófila) é mais importante do que aquela feita 

pelo vento (anemófila). Segundo ainda o autor, o forte aroma 
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das flores, a viscosidade do pólen e a diferença existente 

entre o tamanho do pistilo (mais comprido) e os estames, 

reforça o ponto de vista de que os insetos s~o agentes 

polinizantes mais eficazes do que o vento. 

Segundo PURSEGLOVE ( 1968) , as flores do 

cajueiro s~o visitadas por moscas, formigas e outros insetos, 

sendo esses capazes de fazerem a transferência do pólen 

pegajoso para o estigma da flor. Cita ainda, que no Sul da 

Tanzânia, a produç~o de flor, polinizaç~o e fixaç~o de frutos 

s~o eficientes e normalmente n~o limitam o rendimento. N~o 

obstante na índia a polinizaç~o n~o foi tida como eficiente e 

o incremento na fixaç~o de frutos foi obtido por polinizaç~o 

artificial. 

FREE (1970a) afirmou que embora poucos 

experimentos tenham sido realizados para elucidar o problema 

da polinizaç~o em cajueiro, há indicaç~o de que a auto-

polinizaç~o é t~o efetiva quanto a polinizaç~o cruzada, n~o 

obstante, flores isoladas n~o produzirem frutos, a n~o ser 

quando polinizadas artificialmente, concluindo o autor que 

I 

algum agente é necessário para transferir o pólen. I 

GIORGINI & GUSMAN (1972) estudando a 

importância das abelhas na polinizaç~o, cita em sua lista de 

plantas apicolas com produç~o econômica, o cajueiro como 

sendo uma planta beneficiada para produç~o de fruto, muito 

embora as informaçbes colhidas pelo referido autor tenham 

sido oriundas de declaraçbes pessoais. 
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Smith~, citado por JOHNSON (1974), sugere que 

as abelhas podem ser usadas para incrementar a polinizaç~o do 

cajueiro. Referindo-se ainda ao cajueiro, o autor enfatiza 

que a ocorrência de um acentuado aroma das flores, os gr~os 

de pólen pegajosos, reforçam a assertiva da importância dos 

insetos como agentes polinizadores da cultura. 

Wulfrath & Speck 2 , citados por McGREGOR 

(1976b), afirmam que as flores do cajueiro permanecem 

atrativas para as abelhas durante todo o dia devido ao seu 

rico néctar. 

FREE & WILLIAMS (1976) estudando o efeito da 

polinizaç~o entomófila em quatro frutíferas, entre as quais a 

mangueira e o cajueiro (mesma família) verificaram que a 

maior parte da polinizaç~o das flores do cajueiro foi feita 

por abelhas que reali~aram suas visitas cedo, muito embora 

formigas e dípteros tenham contribuído. Os autores também 

fazem inferência, que em locais onde existem pequenos insetos 

polinizadores, a introduç~o de famílias de abelhas nas 

culturas poderiam aumentar a polinizaç~o. 

McGREGOR (1976b) declarou que n~o existe . 
recomendaç~o quanto ao uso de insetos na polinizaç~o do caju, 

n~o obstante, evidências fortes indiquem que, concentraçaes 

~ SMITH, F .G. "Breekeeping operations in Tanganyica 1949-
1957". Bee World, Benson, 39: 29-6, 1958. 

2 WULFRATH. A. & SPECK, J.J. La flora mellífera. 2.ed. 
México, Ediç~es Mexicanas, s.d. 96p. (Enciclopedia 
Apícola, 28). 
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de colônias de abelhas em cajuei~os du~ante o flo~escimento 

pode~iam ameniza~ o p~oblema da baixa fixaç~o de f~utos e 

cita também que a seleç~o de clones com alta pe~centagem de 

flo~es he~maf~oditas pode~ia sem dúvida aumenta~ a p~oduç~o. 

MEDINA (1978) afi~ma que o flo~escimento é 

bastante elevado np cajuei~o e que o núme~o de flo~es po~ 

panicula pode va~iar de 200 a 1.600. As inflorescências s~o 

constituidas por paniculas terminais, compostas de ramos, que 

comumente produzem flores masculinas e hermafroditas, sendo 

que as primeiras s~o as mais numerosas. O autor cita também 

que as flores hermafroditas apresentam sempre o estigma em 

plano superior às anteras e que dificilmente a autofecundaç~o 

pode ser realizada. Segundo ainda o autor, o cajueiro 

apresenta os gr~os de pólen viscosos, dificultando a 

polinizaç~o anemófila, chegando a conclus~o final de que a 

falta de polinizaçao cruzada no cajueiro pode ser considerada 

como um motivo de baixa produç~o em determinadas condiçÔes, 

sendo os insetos considerados os mais eficazes agentes 

polinizadores. 

\ 

NAIR (1979) relata que a polinizaç~o em 

cajueiro é conduzida por moscas e formigas, assim também pelo 

vento. 

NAIR (1980) afirma que de acordo com a 

estrutura da flor do caju, nas flores perfeitas ou bissexuais 

o estame desenvolvido (fértil) é apenas a metade do 

comprimento do estilo, ou seja, o estigma está localizado num 
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plano superior em relaç~o às anteras e a flor tem uma 

tendência maior à pol inizaç~o cruzada. O autor cita também 

que a auto-incompatibilidade em cajueiro n~o é noticiada e 

que a polini2aç~o anemófila é predominante. 

BARROS et aI. (1984) estudando o compor-

tamento de progênies oriundas de cruzamentos livres, 

detectaram uma grande variabilidade entre a produç~o das 

plantas, o que permitiu aos autores concluirem que o cajueiro 

é de polinizaç~o cruzada. 

REDDI (1987) estudando a polinizaç~o em 

cajueiro, através da comparaç~o do desenvolvimento de frutos 

em 750 flores, pertencentes à árvores de diferentes 

populaç'bes na fndia, verificou que dessas 10,5% e 17,5% 

desenvolveram frutos, quando polinizadas naturalmente e 

através da polinizaç~o artificial respectivamente. O autor 

declarou ainda, que é possivel um aumento de 157,8% no 

desenvolvimento de frutos, 

adequadamente. 

Segundo BARROS 

caso as 

(1988a) 

cajueiro varia de 5 a 7 meses e a sua 

flores recebam pólen 

o florescimento do 

época é e~ funç~o da 

distribuiç~o pluviométrica. No litoral cearense, 
, 

em anos de 

precipitaç'bes normais, vai de julho a dezembro, sendo que 85% 

da produç~o concentra-se de outubro a dezembro. Observou-se 

também que existe uma variaç~o bastante grande no flores-

cimento, 

aquelas 

desde plantas que florescem o ano inteiro até 

que apresentam o per.í.odo de f loraç~o mais 
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concentrado. Já no cajueiro an~o precoce o período de 

florescimento é mais alongado do que no comum. Com o objetivo 

de estudar o fluxo de crescimento vegetativo e o 

desenvolvimento da floraç~o, foram marcados até 18 ramos por 

árvore e após o inicio da foram contados 

semanalmente em . cada inflorescência o número de flores 

masculinas, hermafroditas e de frutos. Foi verificado a 

inexistência de fases com fluxo de flores masculinas e 

hermafroditas, como descrito na literatura para o cajueiro 

comum. Foi observado também, que nos cajuais de Pacajus 

(Ceará), além das abelhas (Apis sp.) visitaram as flores, 

outros himenópteros, vários dipteros e lepidópteros. Do total 

de 12 inflorescência isoladas com sacos de filó no clone CCP-

1001, apenas uma deu fruto, já outras 4 árvores de origem de 

policruzamento deram 11 frutos, porém nenhuma desenvolveu-se. 

A equipe de pesquisadores conclui preliminarmente que a 

autopolinizaç~o natural em paniculas isoladas acontece com 

mais freqüência nas árvores provenientes de policruzamento, 

mas mesmo assim, n~o se obtiveram frutos desenvolvidos 

(EMBRAPA, 1990). 

BISPO & COSTA (1991) estudando a ecologia dos 

insetos polinizadores potenciais do cajueiro na regi~o 

nordeste da Bahia, realizaram uma coleta dos insetos que 

visitaram as inflorescências dessa frutífera, a cada duas 

horas a partir das 6 horas da manh~ até às 18 horas. De 

acordo com os resultados iniciais obtidos, a maioria dos 
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exemplares capturados nas inflorescências no período 

observado pertenciam a ordem Hymenoptera (85,021.), ficando 

(14,981.) distribuídos entre as ordens Coleoptera, Lepidoptera 

e Diptera. Os autores ainda afirmam que possivelmente a 

ausência de agentes polizadores pode ser um dos fatores 

responsáveis pela ~aixa produtividade do cajueiro. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

o p~esente t~abalho foi desenvolvido em á~ea 

pe~tencente ao Cent~o Nacional de Pesquisa do Caju - CNPCa da 

EMBRAPA, onde fo~am obtidos dados pe~tinentes a polinizaç~o 

entomófila em cultu~a de cajuei~o do tipo an~o-p~ecoce. 

3.1. Localizaç~o do Campo Experimental de Pacajus (CEP) 

o CEP pe~tence ao Cent~o Nacional de Pesquisa 

do Caju - CNPCa da EMBRAPA e está localizado na Mic~o~egi~o 

Lito~al de Pacajus, município de Pacajus, Estado do Cea~á, 

com as coo~denadas geog~áficas 4= 10'5 e 38= 27'W e a 60 m de 

altitude (EMBRAPA, 1990). 

3.2. Caracterizaçao da área experimental 

3.2.1. Clima 

o clima do CEP está enquad~ado no tipo 

climático seco/úmido, segundo a classificaç~o climática de 
----------------~/~-------------------
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THORNTHWAITE (1948) com índices efetivos de umidade ( Im) 

va~iando de -33 a O (ze~o). A p~ecipitaç~o média anual é de 

1100 mm com ~egime pluvial ca~acte~izado po~ chuvas de 

ve~~%utono, ap~esentando duas estaçôes definidas: uma 

chuvosa na qual 901. das p~ecipitaç~es oco~~em no pe~íodo de 

janei~o a julho ~ out~a seca, co~~espondendo aos meses de 

agosto a dezemb~o, coincidindo com a época de f~utificaç~o do 

cajuei~o. A Tabela 1 ap~esenta os pa~âmet~os climáticos médio 

~efe~entes ao Campo Expe~imental de Pacajus, CE (EMBRAPA, 

1990) • 

3.2.2. Solo 

A á~ea do CEP ap~esenta a seguinte 

classificaç~o pedogenética: Podzólico Ve~melho - Ama~elo Tb 

eut~ófico A f~aco, textu~a a~enosa/média (PE), Podzólico 

ve~melho ama~elo Tb dist~ófico A f~aco, textu~a 

a~enosa/média (PV) e A~eia Qua~tzosa dist~ófica A f~aco 

(AQd). As t~~s unidades ap~esentam ~elevo plano e suave-

\ 

ondulado com declividade ent~e OI. e 61.. As ca~a~te~ísticas 

físicas de maio~ impo~tância s~o associadas à textu~a, e nos 

t~~s solos estas ca~acte~ísticas est~o ma~cadamente 

influenciadas pela condiç~o a~enosa dos pe~fis. A Tabela 2 

ap~esenta as ca~acte~ísticas físicas e químicas dos solos e 

os valo~es médios nos ho~izontes supe~ficiais (Ap) e 

subsupe~ficiais (B 2T ou C) (EMBRAPA, 1990). 
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Tabela 1. Parâmetros climáticos médios do Campo Experimental 

de Pacajus, CE (EMBRAPA, 1990). 

Partrraoe Jan Fev Mar Abr MaIo Jun Jul Ago Sel Out Nov Dez MddIa 

~(mm) 100 151 277 239 143 84 39 13 11 15 09 25 1.108 

Unld.1IIIaIIva (%) 74 77. 79 80 82 81 81 75 75 74 73 72 77 

T~mdx.toC) 32.0 31,8 31,0 31,2 31,0 30.9 31,4 31,8 32,2 32,4 32,6 32,8 . 31,8 

T~rm.toC) 20.4 20.5 2G.7 20.5 20,4 19,4 18.4 18.4 18.9 19,0 19,0 19,0 19,6 

Temp. m6d. fc) 28.2 26,2 2509 2509 2507 2502 24.9 2501 2506 ' 2507 2508 26,2 

VeI, ver*» (mls) 4.0 3.3 2,8 2,6 3,0 3.4 3.9 4.8 505 501 4,8 4.5 4.0 

Tabela 2. Características físicas e químicas dos solos; valo

res médios nos horizontes superficiais (Ap) e sub

superficiais (B2T ou C) (EMBRAPA, 1990). 

Cara~ 

Textura· C4tIons Trocá- (meql1oo 9 
Parte do MO P vela de I0I0) Solo perfil I (%) (ppm) 

AR SI Arg. pH Ca+Mg K Na H AI 

PV 
SUP 91,5 3,0 505 504 0.95 2 1,00 0.07 0.04 1,7 0.10 
SUB 61,S 9,0 29,5 4,9 0,65 0,65 0.08 0.06 1,4 0.60 

PE SUP 91,0 4.0 5,0 503 0.80 3 0.90 0.14 o.H 0.8 0.10 
SUB ss.0 1500 17,0 4,8 0.40 2 0.70 0.11 0;11. 0.2 0.70 , 

AOd SUP 9500 1,0 4.0 5,5 0.50 0.60 0,05 0.05 0.8 0.10 
SUB 89,0 2,0 9,0 4,9 0,16 0.40 0.04 0.06 0.8 0.20 

I SUP = Solo superftclal (Ap); SUB = Solo subsuperflclal (B21 ou C). 

2 AR = Areia; SI = SUle; ARG = Argila; M.O. = Malêria Orgânica; P = Fósforo; Ca = Cálcio; Mg = Magnêslo; K = Potássio; Na = S6cllo; H .. Hldrog'. 
nio; AI = Alum(nio. 
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3.3. Teste de polinizaç~o em cultura de cajueiro 

Foram utilizadas duas áreas plantadas com 

dois clones de cajueiro an~o-precoce, CCP - 76 e CCP - 06, de 

respectivamente 160 e 500 plantas com idade de 5 anos. Os 

referidos clones foram obtidos a partir das plantas CP - 76 e 

CP - 06 propagadas por sementes coletadas no município de 

Maranguape no Estàqo do Ceará no ano de 1956 (BARROS, 1988b). 

As duas áreas apresentavam espaçamentos diversos entre 

plantas, por se tratar de uma área experimental para 

determinaç~o de melhor espaçamento entre plantas. 

Nas proximidades das áreas onde foi conduzido 

o presente trabalho havia um apiário com 60 colméias modelo 

Langstroth compostas de um ninho e duas melgueiras, povoadas 

com colônias de abelhas (Apis mellifera L.) com uma distância 

do apiário até as áreas dos cajueiros de aproximadamente 200 

metros. Vale ainda salientar, que o pasto apícola das áreas 

circunvizinhas encontravam-se em estado final do período de 

floraç~o, sendo portanto, a florada do cajueiro, na ocasi~o, 

praticamente a única fonte de néctar e pólen disponível para 

as abelhas. 

No período do experimento as duas áreas n~o 

receberam tratos culturais a n~o ser no período da colheita 

quando foi feita uma roçagem mecânica para facilitar a 

colheita dos frutos e pseudofrutos (pedúnculo), como também 

n~o receberam qualquer tipo de adubaç~o, correç~o' 90 solo nem 

t~o pouco,aplicaç~o de produtos químicos para controle de 

pragas e doenças. 

No início do florescimento, julho à agosto de 

1991, foram selecionadas ao 

CCP - 76 e 10 de CCP - 06, 

acaso dez árvores dos clones 

as quais ainda apresentavam em 

suas panículas bot~es florais. Posteriormente, 20 panículas, 

com aproximadamente o mesmo comprimento em cada árvore dos 

dois clones, foram ensacadas com SaCOS de filó, sendo outras 

20 mantidas etiquetadas, servindo como testemunha. Durante o 



39 

período de florescimento foram feitas três avaliaçbes do 

número de frutos fixados nas panículas impedidas de visitaç~o 

e também naquelas que estavam livres em ambos os clones. 

As avaliaç~es foram feitas nas datas: 28/08. 

18/09 e 30/09/91 para o clone CCP - 06 e 27/08, 11/09 e 

30/09/91 para o clone CCP - 76. Essas avaliaç~es foram feitas 

através da contagem e marcaç~o do número de " ma turis" (frutos 

recém vingados) pa~a evitar que estes fossem recontados. o 
fato de se ter realizado mais de uma avaliaç~o por árvore e 

por panicula é justificado pelo fato de que o cajueiro é uma 

frutifera que apresenta comumente em suas inflorescências 

frutos em diferentes estágios de desenvolvimento, chegando 

mesmo ao ponto de numa mesma inflorescência encontrar-se 

desde botbes florais até frutos totalmente desenvolvidos, o 

que caracteriza bem uma planta em seu semiestado de 

domesticaç~o (BARROS, 1988a). 

O horário e número de visitas de insetos, foi 

feito através de contagem do número dessas, observaçbes 

feitas em seis paniculas, por quatro horários: 6 - 8h30; 9 -

11h30; 12 - 14h30 e 15 - 17h30. Para determinar a duraç~o de 

visitas foi usado um cronógrafo digital marca TECHNOS, modelo 

219, para registrar o tempo de permanência dos insetos por 

panicula dentro dos quatro periodos supra citados. 

Para a determinaç~o do número, horário e 

duraç~o de visitas foram marcadas aleatoriamente 7 árvores do 

clone CCP - 06, nas quais foram etiquetadas sei~ panículas 

com aproximadamente o mesmo comprimento e idade, localizadas 

à altura do terço médio das árvores. As observaçbes foram 

feitas à distância (aproximadamente 5 m), para que n~o 

houvesse interferência na aproximaç~o e visitas dos insetos. 

Os insetos foram coletados através de rede 

entomológica, sendo mortos, montados, etiquetados e enviados 

a especialistas para identificaç~o. Os de ordem Hymenoptera 

foram identificados pela Dra. Vera Ligia Letizio Machado 

(Departamento de Zoologia do Instituto de Biociências - UNESP 
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Rio Claro) e os demais pelos Professores Dr. Sinval 

Silveira Neto e Dr. Roberto Antonio 

Entomologia - ESALQ/USP). 

Zucchi (Departamento de 

Os frutos fixados e desenvolvidos nas 

inflorescências protegidas e livres à visitaç~o dos insetos, 

amostras de 10 e 18 frutos de paniculas ensacadas dos clones 

CCP-76 e CCP-06 respectivamente, foram pesados e obtido o 

peso médio. Do m~smo modo uma sub amostra de 30 frutos 

colhidos em paniculas n~o ensacadas dos clones referidos 

anteriormente foram pesados para determinaç~o do peso médio. 

As mesmas amostras citadas anteriormente foram 

enviadas ao Laboratório de Tecnologia de 6leos Vegetais do 

Departamento 

ESALQ/USP 

centesimal. 

de 

para 

Os 

Ciências 

realizaç~o 

e Tecnologia 

de análise 

frutos foram quebrados para 

Agroindustrial 

de composiç~o 

obtenç~o das 

amêndoas, as quais foram trituradas para determinaç~o do teor 

de óleo, proteína e cinzas na matéria seca. 

3.3.1. Teor de umidade 

vidro, levadas 

resfriadas em 

Amostras de 1.0g foram pesadas em placas de 

à estufa a 100°C ± 2°C por 12 horas, 

dessecador, pesadas e devolvidas à estufa de 

onde foram retiradas periodicamente até atingirem massa 

constante. 

3.3.2. Teor protéico bruto 

A determinaç~o do teor de nitrogênio total foi 

feito conforme o método de micro Kjeldahl, segundo a A.O.A.C 

(1990) usando-se 0,05g de amostra. O fator de correç~o 

utilizado foi 6,25 para a obtenç~o do teor de proteina bruta. 
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3.3.3. Cinzas 

Tomou-se uma amostr-a de 1,Og e fez-se a 

pesagem em cadinhos, os quais for-am colocados em for-no de 

mufla par-a inciner-aç~o do mater-ial or-gânico. Após ser-em 

r-etir-ados da mutla for-am colocados em dessecador- até 

atingir-em a temper-atur-a ambiente par-a a pesagem, segundo 

PREGNOLATTO & PASCUET, 1985. 

3.3.4. Teor de óleo 

Foi pesada 1,0 g da amostr-a em car-tucho de 

papel de filtr-o e feita a extr-aç~o do óleo com hexano p.a. em 

extr-ator- Butt segundo método da A.O.C.S., 1983. 

3.4. Análise estatística 

o delineamento exper-imental utilizado foi 
, 

inteir-amente casualizado, com esquema fator-ial con~or-me GOMES 

(1985), onde, além do pr-ocesso de pr-oteç~o (ensacamento ou 

n~o) das paniculas, compar-ar-am-se também os tr-ês per-iodos de 

avaliaç~o dos dois clones. 

o efeito ou n~o dos clones com r-elaç~o ao 

pr-ocesso de (ensacamento ou n~o) foi avaliado 

atr-avés de uma análise conjunta dos dois exper-imentos. 
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Esse modelo estatístico permitiu também 

avaliar-se o número de frutos fixados nas dez árvores 

selecionadas de cada clone, os horários de maior concentraç~o 

de visitar às panículas, e o efeito do ensacamento ou n~o, na 

fixaç~o dos frutos. 

Para as análises da variância das variáveis 

estudadas, com exceç~o da variável duraç~o de visitas, as 

demais foram transformadas para .Jx+O,5, conforme STEEL & 

TORRIE (1960). 

As médias de duraç~o de visitas, do número de 

frutos fixados foram comparadas pelo teste de Tukey e de peso 

de fruto pelo teste "t" de Student, ambos a 5% de 

probabilidade. 
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4. RESULTADOS E DISCUSS~ 

4.1. Teste de polinizaç~o 

4.1.1. Insetos visitantes 

Ordem Hymenoptera 

Superfamilia Vespoidea 

Familia Vespidae 

S~o individuas que se caracterizam por 

apresentarem reentrâncias na margem interna dos olhos 

compostos. Formam sociedade onde as castas s~o formadas pelas 

rainhas, machos e operárias, que s~o mais ou menos 

semelhantes. Muitas formas adultas alimentam-se de 

substâncias açucaradas e larvas de outros insetos que s~o 

capturados e triturados pelos adultos. Os ninhos s~o feitos , 

de fibra vegetal misturada com saliva. Apresen'tam como 

gªneros mais importantes os gªneros Polystes e Polibia .• cujos 

ninhos s~o abertos e fechados, respectivamente. 

Espécies coletadas: 

Polybia ignobilis (Haliday, 1936) 

Brachygastra lecheguana (Latreille, 1824) 



Polvbia sp. 

Zettus sp. 

Polistes sp. 

Superfamília Formicoidea 

Fam.í 1 ia Formicidae 

Subfamília Formicinae 
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Sa-o formigas que apresentam pecíolo com um 

segmento, sem ferr'.1:1o e abe ..... tura anal circular. Estes 

indivíduos preferem líquidos açucarados para sua alimentaç'.1:1o 

embora podemos encontrar alguns deles insetívoros. Essas 

formigas foram comumente encont ..... adas em constante movimento 

no tronco das árvores de cajuei ..... o, como também nas panículas. 

Espécie coletada: 

Camponotus sp. 

Superfamília Apoidea 

Compreende os 

abelhas e mamangavas. 

himenópteros conhecidos 

Família Apidae 

A principal característica desta família é 

por 

a 

presença de curbícula na parte externa das tíbias 

posteriores, usada para o transporte de pólen. 

Subfamília Apinae 

Nesta subfamília encontram-se as abelhas do 

gªnero Apis, com várias subespécies, tais como: A. mellifera 
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mellifera L. (européia), A. mellifera ligustica (italiana) e 

A. mellifera scutellata L. (africana). 

Essas abelhas apresentam comportamento 

altamente social, formam uma sociedade onde existe uma só 

rainha, vários zangbes e as operárias. Apresentam 

características biológicas desejáveis para que sejam 

manejadas racionalmente pelo homem, com a finalidade de 

produzir mel e realizar polinizaç~o nas plantas superiores 

com estruturas florais adequadas para esse fim. 

Durante as observaçOes de campo, híbridos 

desse gênero apresentaram-s~ em maior número e com maior 

constância de visitas às flores. 

Espécie coletada: 

Apis mellifera L. 

Família Anthophoridae 

Subfamília Anthophorinae 

Esta subfamília é representada por abelhas 

solitárias, geralmente de conformaç~o robusta, de tamanho 

médio, com o corpo coberto de densa pilosidade, ela presença 

de escopas e espor~o nas tíbias posteriores. As espécies do 

gênero Xylocopa s~o conhecidas como mamangavas. 
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Espécies coletadas: 

Xylocopa (Neoxylocopa) grisescens Lep., 1841 

Xylocopa (Neoxylocopa) cearensis Ducke, 1910 

O..-dem Dipte..-a 

Supe..-família Sy..-phoidea 

Família Sy..-phidae 

Oco..-..-em em quase todos os luga..-es, com 

espécies e habitats dife..-entes. Os adultos s~o na maio..-ia das 

vezes encont..-ados em luga..-es onde existem flo..-es e com 

f..-eqüência pai..-am longamente no a..-. 

assemelham-se a dive..-sas abelhas, 

semelhante à abelha doméstica. 

Muitos tem co..-es vivas e 

havendo espécies bastante 

Espécie coletada: 

Orni dJ.- a obesa 

O..-dem Hemipte..-a 

Subfamília Py..-..-hoco..-idae 

S~o pe..-cevejos pequenos, desp..-ovidos de ocelos 

e com ne..-vu..-as anastomosadas na base das pa..-tes memb..-anosas 

dos hemiélit..-os. 

Espécie coletada: 

Dysdercus sp. 

Afo..-a os taxons desc..-itos ante..-io..-mente e 

ap..-esentados na Tabela 3, ve..-ificou-se a p..-esença de vá..-ios 

lepidópte..-os visitando as panículas nos ho..-á..-ios mais quentes 

do dia. 
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Tabela "7 
...>. Taxons captu~ados nas inflo~escências de cajuei~o 

no pe~íodo de agosto a setemb~o. Pacajus (CE), 

1991. 

O~dem/Familia 

Hymenopte~a 

Vespidae 

Fo~micidae 

Apidae 

Anthopho~idae 

Dipte~a 

Sy~phidae 

Hemipte~a 

Py~~hoco~idae 

Taxons 

Brachygastra Iecheguana 

(Lat~eille, 1824) 

Polybia ignobilis Haliday, 1936 

Polybia sp. 

Zethus sp. 

Pol is tes sp. 

Camponotus sp. 

~pis mellifera L. 

XyIocopa (Neoxylocopa) grisescens 

Lep., 1841 

XyIocopa (Neoxylocopa) cearensis 

Ducke, 1910 

Ornidia obesa 

Dysdercus sp. 
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Dos taxons apresentados na Tabela 3, apenas ~. 

mell i fera e CampDnDtus sp. fizeram-se presentes em maior 

número e com maior constância durante os períodos de 

observaç~o, sendo as demais espécies raramente encontradas e 

em número bastante reduzido. Essas espécies s~o consideradas 

como. visitantes ocasionais, que do ponto de vista da 

I • 

polinizaç~o n~o s~o consideradas importantes para a cultura. 

Wultrath & Speck 3 , citado por McGREGOR (1976b) afirmam que as 

abelhas s~o atraidas durante todo o dia pela riqueza do 

néctar das flores. FREE & WILLIAMS (1976) verificaram a 

presença de abelhas, formigas e dipteros realizando 

polinizaç~o nas flores, sendo que BARROS (1988a) verificou a 

presença de formigas pretas e abelhas visitando flores de 

cajueiro, na regi~o litorânea do nordeste brasileiro. Já, 

BISPO & COSTA (1991) verificaram em seus resultados 

preliminares que dentre os taxons capturados nas paniculas de 

cajueiro na Bahia, havia também a presença de ~pis mel li fera, 

embora n~o havendo coincidência para os demais taxons 

capturados. 

Outros autores também verificaram a presença 

de formigas visitando as paniculas de cajueiro, ~onforme os 

trabalhos de RAO & HASSAN (1957); NORTHWOOD (1966) e FREE & 

WILLIAMS (1976) na índia, Tanzânia e Quênia, respectivamente. 

~WULFRATH, A. & SPECK, J.J. 
México, Ediçbes Mexicanas, 
apícola, 28). 

La flora mellifera. 2.ed. 
s.d. 96p. (Enciclopédia 
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4.1.2. Horário e número de visitas 

Conforme as observaçO'es de 

período de florescimento da cultura, 

Apis foram 

panículas. 

os insetos predominantes 

Assim, as observaçhes com 

campo realizadas no 

as abelhas do gênero 

como visitantes das 

relaç~o ao horário e 

númerq de visita~, foram feitas em relaç~o ao grupo citado, 

muito embora, 

exceç~o das 

os demais insetos tenham sido ava I iados, com 

formigas pretas (Camponotus sp.), que se 

apresentam em pequeno número. 

A baixa freqüência de outras espécies provavelmente 

deve-se às ausÊ'ncia de áreas COfil reservas de matas nas 

proximidades. Por outro lado, há de considerar-se o uso de 

defensivos agrícolas nas áreas experimentais próximas. 

Em às plantas em florescimento, vale 

ressaltar que no período de julho/agosto, as abelhas 

encontravam-se visitando flores de vassourinha-de-bot~o 

(Borreria sp.), espécie nativa que vegeta no período chuvoso 

e representa uma boa fonte nectarífera para as abelhas. De 

certo modo, as abelhas preferem essa espécie em detrimento da 

flor de cajueiro, provavelmente pela maior conc:entraç~o de 

açúcares no néctar e quiça, também pela maior abundância. N~o 

obstante, como a florada dessa espécie já se encontrava no 

seu término, logo, as abelhas passaram a visitar as flores do 

cajueiro, tendo no entanto, essa espécie passado a 

constituir-se, praticamente, a única fonte de aI imenta 

disponível no campo. 
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As abelhas, geralmente realizavam visitas 

individuais às panículas, tendo no entanto, sido observado, 

que quando mais de uma abelha visitava a mesma panícula, na 

maioria das vezes, elas dispersavam-se no momento que 

entravam em contato. Tal fato, também explica o pequeno 

número de outras espécies visitantes. As visitas, muitas 

vezes', foram prejudicadas pela aç~o do vento, que obrigava as 

abelhas a transferirem-se rapidamente para outras panículas. 

Durante as observaçOes, verificou-se que houve uma 

variaç~o do número de visitas em relaç~o às panículas 

observadas. Isto provavelmente tenha ocorrido em funç~o da 

variaç~o do número de flores abertas e da idade dessas. 

Segundo GIORGINI & GUSMAN (1972) há influência na secreç~o do 

néctar, sendo a máxima secrec~o verificada na época da 

maturidade do ovário (que decresce acentuadamente após a 

fecundaç~o) e também, o sexo e as condiçOes edafoclimáticas. 

Através da Tabela 4 observa-se que houve 

significância ao nível de 1% de probabilidade para horário de 

visitas. Pela Tabela 5, observa-se que o primeiro pico de 

visitas ocorre entre 9h e l1h30 e um segundo no período de 

12hOO às 14h30 (Figura 1), que coincide com a qbertura das 

flores, 

12h30, 

(1979) 

que segundo NORTHWOOD (1966) ocorre entre 11hOO e 

ou ainda de acordo com RAO & HASSAN (1957); NAIR 

e NAIR (1980), que relataram uma concentraç~o de 

aberturas de flores entre 10hOO e 12hOO. 
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Tabela 4. Fontes de variaç~o, graus de liberdade (GL), 

quadrados médios (QM) e significância do número 

(NU) e duraç~o das visitas (DV) de abelhas às 

panículas de cajueiro-an~o-precoce, clone CCP-06. 

Pacajús (CE), 1991). 

Fonte de Variaç~o GL QM(NU)~ QM(DV) 

Árvores 6 3,019 ns 6,1067* 

Horário de visita 3 89,3385** 2,43722 

Resíduo 18 1,6817 2,4481 

C.V. ( % ) 14,51 15,61 

~ Dados transformados para Jx+O,5. 
** Diferença significativa ao nivel de 1% de probabilidade. 

* Diferença significativa ao nível de 5% de probabilidade. 
ns N~o significativo ao nível de 5% de probabilidade. 

Tabela 5. Médias do número e duraç~o das visitas (s) de 

abelhas (~pis mel li "fera L.), às panículas de 

cajueiro do clone CCP-06, em diferentes horários . 

Pacajús (CE), 1991. 

Visita Número de Duraç~o de visi-

Horários visitas* tas (segundos) 

\ 

06h às 08h30 6,36 c 9,78 a 
\ 

09h às llh30 13,96 a 9,30 a 

12h às 14h30 8,99 b 10,45 a 

15h às 17h30 6,41 c 10,55 a 

* Médias seguidas da mesma letra, na vertical, n~o difere es
tatisticamente entre si, ao nivel de 5% de probabilidade, 
pelo teste de Tukey. 
Para análise estatística, os dados foram transformados em 
.J x+O, 5. 
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BISPO & COSTA (1991) ~elata~am que na Bahia o 

maio~ núme~o de espécies em panícula do cajuei~o, foi 

encont~ado no pe~íodo ent~e 10hOO e 12hOO. 

No. de visitas de abelhas 

200 

150 

100 

50 

o 
06-08.30 09-11.30 12-14.30 15-17.30 

Horarios 

Figu~a 1. Médias do núme~o de visitas de abelhas ( Apis 

me 11 i f er a L.) às panículas de cajuei~o-an~o-

p~ecoce, do clone CCP-06 em dife~entes ho~á~ios. 

Pacajus (CE), 1991. 
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4.1.3. Duraç~o das visitas 

panículas, 

segundos, 

As visitas de abelhas ,.::}. mellifera às 

tiveram uma duraç~o muito variável de 5 até 90 

apresentando uma média de aproximadamente 10 

segundos para os horários de observaç~o. 

Pelos resultados da tabela 5, citada anterior-

mente, verificou-se que n~o há diferença significativa de 

duraç~o dessas visitas, embora a maior duraç~o tenha ocorrido 

nos dois últimos períodos, como podemos observar pela mesma 

tabela e graficamente pela Figura 2. 

McGREGOR et aI. (1965) obteve uma média de 10 

segundos para flores de mel~o cantalup. Já em girassol, a 

média foi de 140 a 170 segundos, respectivamente, para coleta 

de néctar e pólen (MORETTI, 1989). 

Na literatura n~o existe informaçOes a 

respeito da duraç~o de visitas de abelhas do gênero ,.::}pis em 

panícula de cajueiro, no entanto, acreditamos que esse fato 

esteja relacionado com fatores pré-florais e que agem durante 

a floraç~o. 
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Media de duracao (5) 

12 

10 

8 

6 

4 

2 

O 
06-08.30 09-11.30 12-14.30 15-17.30 

Horarios 

Figura- 2. Médias de duraç~o das visitas de abelhas 

(~pi5 mell i fera) às panículas de cajueiro an~o-
I 

precoce, clone CCP-06 em diferente~ horários. 

Pacajus (CE), 1991. 

4.1.4. Número de frutos fixados 

Os resultados pertinentes ao número de frutos 

fixados, bem como os das análises estatísticas s~o 

apresentados nas Tabelas 6, 7 e 8, respectivamente. 
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Tabela 6. Fontes de variaç~o, graus de liberdade (GL), 
quadrados médios (QM) e significância para número 
de frutos fixados por panículas ensacadas e n~o 

ensacadas de dois clones de cajueiro an~o-precoce. 
Pacajus (CE), 1991. 

Fonte de Variaç~o 

Períodb de avalia~~o 
Proteç~o 

Arvore 
Proteç~o x árvore 
Resíduo 
C.V.(%) 

GL 

2 
1 

9 

9 

38 

CCP-06 

18,0820** 
114,4868** 

1,2510ns 
0,6620ns 
1,0228 

40,87 

* Dados transformados para Jx+O,5 

QM 

CCP-76 

15,0832** 
104,7615** 

0,3186ns 
0,2912ns 
0,4292 

25,58 

** Diferença significativa ao nível de 11. de probabilidade. 
ns Diferença n~o significativa ao nível de 5% de proba

bilidade. 

Tabela 7. Análise conjunta dos dois experimentos, entre os 
períodos de avaliaç~o e da proteç~o das panículas 
de cajueiro-an~o-precoce, sobre a variável número 
de frutos fixados. Pacajus (CE), 1991. 

Fonte de Variaç~o 

Clone 
Período de avaliaç~o 
Proteç~o 

Arvore 
Clone x proteç~o 
Resíduo 
C.V. (I.) 

GL 

1 

2 

1 

9 

1 

105 

* Dados tranformados para Jx+O,5. 

E(QM) 

0,2224ns 

20,5947** 
219,1404** 

I 

0,7415ns , 
0,1079ns 
0,9176 

38,05 

** Diferença significativa ao nível de 1% de probabilidade. 
ns Diferença n~o significativa ao nível de 51. de probabi

lidade. 
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Tabela 8. Médias do número de frutos fixados em paniculas n~o 
ensacadas e ensacada de dois clones de cajueiro 
an~o-precoce. Pacajus (CE), 1991). 

Clones 
Tratamento 

CCP-06 CCP-76 

Nã'o ensacado 3,85 (17,27)a 3,88 (16,00)a 

Ensacado 1,09 (0,87)b 1,24b (0,93)b 

Reduç~o (I.) 94,96 94,19 

* Médias seguidas da mesma letra na vertical diferem estatis
ticamente, pelo teste de Tukey, ao nivel de 51. de probabi
lidade. Dados transformados em Jx+0,5. 

Pelos resultados da Tabela 8 e Figura 3, 

verifica-se que as paniculas n~o ensacadas apresentaram um 

maior número de frutos fixados que aquelas ensacadas, para os 

dois clones; as diferenças foram estatisticamente 

significativas, no entanto, n~o ocorreu diferença entre 

clones (Tabela 7). 

o maior número de frutos fixados nas paniculas 

n~o ensacadas confirmam a importância das abelhas como 

agentes polinizadores para cultura, sendo o mesmo verificado 

por FREE & WILLIAMS (1976) usando a mesma metodologia em 

cajueiro do tipo comum na Jamaica. 
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Figu~a 3. Médias do núme~o de f~utos fixados em paniculas 
ensacadas e n~o ensacadas de dois clones de 
cajuei~o an~o-p~ecoce. Pacajus (CE), 1991. 

I I 

RAO & HASSAN, 1957; BINGGER, 1960; . DAMODARAN 

et aI., 1966 e NAIR, 1980 afi~ma~am que a mo~fologia das 

flo~es justifica a polinizaç~o entomófila, sendo que 

NORTHWOOD, 1966 e PURSEGLOVE, 1968 conside~a~am a polinizaç~o 

entomófila mais impo~tante pa~a o cajuei~o, e McGREGOR 

(1976b) e MEDINA (1978) 

p~incipalmente as abelhas, s~o 

p~oduç~o. 

afi~ma~am que os insetos, 

~esponsáveis pelo aumento de 
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Ainda pelas Tabelas 6 e 7, podemos verificar 

os efeitos n~o significativos para interaç~o clone x 

proteç~o, 

totalmente 

demonstrando que a aç~o desses dois fatores é 

independente. Pelas mesmas Tabelas pode-se 

verificar, através da diferença n~o significativa, que as 

abelhas visitam aleatoriamente as árvores, por 

repercuss~o na fixaç~o de frutos. 

4.1.5. Peso de frutos 

isso, n~o há 

Pela análise da variância (Tabela 9) , 

verifica-se que houve diferença significativa entre os 

tratamentos ao nível de 1% de probabilidade, sendo verificado 

pelo teste "t" de Student ao nível de 5% de probabilidade 

(Tabela 10) e representado graficamente na Figura 4. 

Tabela 9. Análise da variância do peso (g) de frutos oriundos 

de panículas ensacadas e n~o ensacadas de dois 

clones de cajueiro 

1991. 

Causa da Variância 

Tratamentos 

Resíduo 

GL 

3 

84 

Total 87 

C.V. ('lo) 

an~o-precoce. Pacajus (CE) , 

SQ 

167,9470 

56,6777. 

221,6270 

11,63 

QM 

54,9834 

0,6747 

F 

81,49** 

** Significativo ao nível de 1% de probabilidade. 



Tabela 10. 

T~atamentos 

N~o ensacado 

Ensacado 

Reduç~o (I.) 

59 

Médias do peso ( 9 ) dos f~utos o~iundos de 

panículas ensacadas e n~o ensacadas, de dois 

clones de cajuei~o an~o-p~ecoce. Pacajus (CE), 

1991. 

CCP-76 

8,58 a 

7,68 b 

7,25 

CCP-06 

6,63 c 

4,88 d 

26,40 

PESO DOS FRUTOS (g) 

10 

8 

6 

4 

2 

O 
CCP06 CCP76 

CLONE 

_ENSACADOS _ NAO ENSACADOS I' ' 

Figu~a 4. Médias do peso (g) de f~utos colhidos em paniculas 
ensacadas e n~o ensacadas de dois clones de 
cajuei~o-an~o-p~ecoce. Pacajus (CE), 1991. 
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Quando compara-se as médias dos pesos dos 

frutos colhidos em panículas n~o ensacadas e ensacadas para 

os dois clones, verifica-se que os frutos oriundos de 

panículas n~o ensacadas apresentaram médias de peso maior 

(Tabela 10 e Figura 4) citadas anteriormente. 

A diferença em favor dos frutos n~o ensacados 

pode ser atribuida a diferença no índice de polinizaç~o 

devido ao livre acesso das abelhas, o que provavelmente 

influenciou a manifestaç~o de fatores fisiológicos da planta. 

Estes resultados s~o semelhantes aos obtidos 

com forrageiras leguminosas, abóbora e aqüênio de girassol, 

segundo NOGUEIRA & PEREIRA (1983), 

MORETI (1989), respectivamente. 

AVILA et aI. 

4.1.6. Composiçao centesimal dos frutos 

(1989) e 

Pela Tabela 11, verifica-se que o clone CCP-06 

foi o que apresentou maior variaç~o na composiç~o com relaç~o 

ao tipo de polinizaç~o ocorrendo um aumento no teor de 

proteína e carboidratos, em detrimento dos teores de cinza e 

de óleo, quando as panículas foram isoladas. Já o,clone CCP-

76, n~o foi t~o influenciado, pois apresentou teores de óleo, 

proteína bruta e cinzas variável com o tipo de polinizaç~o. 

Pela literatura, verifica-se que os teores de 

óleo, proteína e carboidratos s~o semelhantes àqueles 

determinados por TREVAS FILHO, 1971 em cajueiro do tipo comum 
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n~o polinizado. MORETI et aI., 1987 verificaram um menor teor 

de óleo em gergelim (Sesamum orientalis) quando as plantas 

foram isoladas dos insetos. 

Tabela 11. Composiç~o centesimal (I.) de amêndoa de castanha 

de caju "in natura", oriundas de panículas 

ensacadas e n~o ensacadas de dois clones de 

cajueiro an~o-precoce. 

Clones Ensacadas N~o ensacadas 

Componentes CCP-76 CCP-06 CCP-76 CCP-06 

6leo 49,9 48,2 48,8 51,4 

Proteína bruta 30,3 30,3 31,9 28,0 

Cinzas 2,8 2,8 2,9 3,2 

Carboidratos 17,0 18,5 16,4 17,4 
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5. CONCLUSfl:::S 

Baseando-se nos resultados obtidos na presente 

pesquisa, conclui-se que: 

Apis mell i fera é a espécie mais importante na 

polinizaç~o da cultura; 

· A menor fixaç~o de frutos ocorre nas paniculas 

isoladas independentemente do clone; 

· A duraç~o média de visitas de Apis mellifera às 

paniculas é de 10 segundos; 

A Apis mellifera apresenta 

visitas às paniculas das 9 às 14h30; 

um pico máximo de 

· Paniculas isoladas apresentaram um menor peso de 

frutos para ambos os clones; 

o clone CCP-06 apresenta maior 

qualitativa dos frutos com o tipo de polinizaç~o; 

. Paniculas isoladas do clone CCP-06, apresen-

taram frutos com menores teores de cinza, óleo e maiores 

teores de proteina e carboidratos. 
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