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FR001: ENRAIZAMENTO DE ESTACAS DE CAULE DE UMBU–CAJAZEIRA 
(Spondias sp) TRATADAS COM ÁCIDO INDOLBUTÍRICO

 
Antonio Robério Vieira1; Francisco Xavier de Souza2; Dijauma Honório Nogueira3;

Iltânia Maria Vieira Batista4

1IFCE-campus Iguatu, aroberio@ifce.edu.br; 2Embrapa, xavier.souza@embrapa.br; 3IFCE-campus Iguatu, dijaumah@gmail.com; 4IFCE-campus Iguatu, 
iltania.vieira@gmail.com

A umbu-cajazeira (Spondias sp) como é conhecida esta angiosperma, pertencente à família Anacardiaceae 
e ao gênero Spondias é considerado um híbrido natural entre o umbuzeiro e a cajazeira apresentando 
características de planta xerófita encontrada em plantios desorganizados disseminado em Estados do 
Nordeste. O fruto da umbu-cajazeira reúne características favoráveis do umbu, como espessura da polpa e 
árvore de porte baixo, e do cajá, como aroma e sabor. A produção de mudas de umbu-cajazeira através do 
método assexual de propagação se faz necessário, tendo em vista que a propagação sexual (por sementes) se 
torna difícil em função do baixo índice de sementes nos caroços e por aumentar a variabilidade das progênies 
resultantes, característica indesejável na maioria das fruteiras tropicais. O trabalho foi conduzido para ampliar 
os conhecimentos sobre a espécie quanto à sua fenologia na Região Centro-sul do Estado do Ceará e estudar 
a possibilidade de se produzir mudas por um processo vegetativo, avaliando a influência do diâmetro da 
estaca e do ácido indolbutírico - AIB sobre o enraizamento e emissão de folhas de umbu-cajazeira. No ensaio 
foram utilizados, três tipos de estacas sendo, grossas (0,0-,0 mm), medianas (15,0-17,0 mm) e finas (10,0-1,0 
mm) em função de três doses de AIB (0, 1000 e 3000 mg.L-1), avaliou-se o enraizamento e emissão de folhas 
em sacos de polietileno com areia lavada, barro vermelho e esterco bovino (1:1:1 v/v). Estacas de umbu-
cajazeira grossas (0- mm) tratadas com AIB (1000 mg.L-1) apresentaram 0,74% de enraizamento e 7,46 
folhas. Estacas de umbu-cajazeira finas (10-1 mm) tratadas com AIB não revelaram efeitos significativos 
sobre enraizamento com 7,59% de estacas mortas.
Palavras-chave: Propagação; assexuada; variabilidade.
Agência(s) Financiadora(s): Embrapa Agroindústria Tropical e IFCE – Campus Iguatu.

FR055: ESTABELECIMENTO DE COLÔNIAS DE INSETOS (Conotrachelus sp.) 
PARA O ESTUDO DE ECOLOGIA QUÍMICA
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O estabelecimento de colônias é fundamental para a padronização dos insetos e consequentemente para 
obtenção de resultados consistentes nos bioensaios e experimentos de semioquímicos. Esse estudo foi 
realizado com insetos de Conotrachelus sp., obtidos de plantações de cupuaçuzeiro da Estação Experimental 
da Embrapa Amazônia Ocidental, situada no Km 29 da rodovia AM 010, Manaus, Amazonas. Durante os 
meses de janeiro a abril de 2015, 600 larvas com características do quarto instar, foram coletadas do interior 
de frutos infestados e mantidas em recipiente de plástico transparente de 400 ml, com tampa perfurada, 
contendo em seu interior solo umedecido, procedente do local de cultivo para obtenção dos adultos. Os 
recipientes foram mantidos em estufa B.O.D., regulada com fotoperíodo de 12:12, 26 ± 20ºC de temperatura 
e 75 ± 10% umidade relativa, até a emergência dos insetos. Após a emergência, os insetos foram sexados, 
acondicionados e mantidos individualmente em placas e Petri em estufas B.O.D. A dieta natural foi compota 
por pedaços frescos de cana-de-açúcar, com o intervalo de dois dias para o abastecimento de alimento e 
assepsia das placas. 42% do total de larvas incubadas emergiram. Sendo 50,98% fêmeas e 49,02% machos. 
A razão sexual foi de 1:1. O índice de mortalidade foi acentuado (58%) e o tempo médio de incubação das 
larvas no solo foi de 52 + 3 dias. A obtenção de adultos de Conotrachelus sp. e a manutenção destes em 
condições de laboratório mostraram-se eficazes por mantê-los viáveis para atender as necessidade do projeto 
de ecologia química.
Palavras-chave: broca-do-fruto; semioquímicos; bioecologia.

Agência(s) Financiadora(s): Fapeam, Capes, Embrapa.
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