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Introdu~io

o bacurizeiro, especle frutifera tropical da familia Clusiaceae, e originario do
Estado do Para, onde localiza-se 0 centro de diversidade da especie e esta concentrada
ampla varia9ao de forma e tamanho de frutos, rendimento e qualidade de polpa, dentre
outras caracteristicas de interesse. A dispersao da especie ocorreu por toda a regiao
Norte, alem do Nordeste Ocidental ou Meio-Norte, onde forma densos povoamentos,
especialmente nas areas de "chapadas", e dos estados de Tocantins e Mato Grosso
(Ferreira et al. 1987; Carvalho & Muller, 1996; Cavalcante, 1996).

Embora seja uma especie ainda nao domesticada, 0 bacurizeiro apresenta elevado

potencial para explorayao economica pela larga aceitayao de seus frutos tanto para consumo in

natura como na forma processada, podendo, a medio e/ou longo prazos, estabelecer-se como uma

nova opyao para 0 mercado interne e externo de frutas ex6ticas.

A dificuldade de propagayao, aliada ao longo periodo de juvenilidade, e atualmente 0 fator

de maior limitayao ao cultivo racional do bacurizeiro. A propagayao por sementes, alem de nao ser

a mais recomendada para cultivos comerciais, e dificultada pelo longo periodo requerido para que

o processo de germinayao seja completado e pelo baixo percentual e desuniformidade de

germinayao das sementes (Carvalho et al. 1998; Carvalho et al. 1999). A propagayao vegetativa

por enxertia, que e a forma mais apropriada de propagayao de fruteiras com fins comerciais, tem

se mostrado eficiente tambem nessa especie (Carvalho & Muller, 1996; Souza et al. 2000).

Entretanto, na literatura especializada a disponibilidade de informa¢es cientificas sobre

essa forma de propagayao envolvendo 0 bacurizeiro e, ainda, muito incipiente. Estudos visando

estabelecer metodos de enxertia eficientes, epoca adequada de coleta de propagulos, idade do

porta-enxerto e compatibilidade entre enxerto e porta-enxerto, sao, portanto, necessarios para 0

completo dominio dessa forma de propagayao na especie.

a objetivo deste trabalho foi avaliar 0 efeito de diferentes metodos de enxertia e gen6tipos

no pegamento e desenvolvimento de mudas de bacuri em condiyoes de viveiro.

o trabalho foi desenvolvido no periodo de fevereiro a junho de 2002, na Embrapa Meio-

Norte, em Teresina, PI, sob condiyoes de viveiro com 50% de sombreamento.

Foram avaliados tres metodos de enxertia (garfagem no tope em fenda cheia, garfagem no
tope em bisel e garfagem lateral em fenda cheia) e seis gen6tipos (M4PP s' M7PP s' MgPP S'

M11PPS' M1SPPS e M17PPS)' provenientes dos trabalhos de coleta de germoplasma de bacurizeiro

municipio de Barras, PI.

a experimento foi conduzido sob 0 delineamento experimental de blocos ao acaso, em

arranjo fatorial 3 x 6, com tres repetiyoes. Cada unidade experimental foi constituida de quatro

plantas.



05 porta-enxertos foram formados em sacos de polietileno preto de 18 x 35 cm,

preenchidos com um substrato contendo terra vegetal, areia e esterco curtido na proporyao de

4: 1:1, enriquecido com 500 9 de superfosfato simples/m3 de substrato. A semeadura foi feita

colocando-se uma semente por saco. Quando as mudas atingiram, em media, de 0,8 a 1,0 cm de

diametro de caule efetuou-se a enxertia, de acordo com 05 metodos supra citados. 05 propagulos

foram coletados de ramos do ano anterior, enrolados em papel jornal umedecido e acondicionados

em isopor e enxertados no dia seguinte ao da coleta. Apos a operayao de enxertia, protegeu-se 0

enxerto com sacos plasticos transparentes ate 0 inicio da brotayao.

As caracteristicas avaliadas foram: percentagem de pegamento do enxerto, medida aos 30

dias da enxertia; percentagem de sobrevivemcia das mudas, medida aos 60, 90 e 120 dias da

enxertia; diametro do enxerto e do porta-enxerto medidos a 10 cm abaixo e acima do ponto de

enxertia, comprimento da brotac;ao principal e numero de folhas, medidos aos 60 e 120 dias da

enxertia, e numero de f1uxos de crescimento aos 120 dias.

05 dados foram submetidos a analise de variancia, sendo as medias dos tratamentos

comparadas pelo teste de Duncan a 5%.

05 resultados de percentagem de pegamento de enxerto e sobrevivencia das mudas sao

apresentados na Tabela 1. Houve efeito de genotipo, mas nao de metodos de enxertia na
percentagem de pegamento de enxerto. 05 genotipos M15PP5 e M17PP5 apresentaram 05 maiores

percentuais de pega (100 91,67% respectivamente), enquanto que 05 genotipos MgPP 15

(63,89%) tiveram 0 menor percentual.

Tabela 1. Efeito de metodos de enxertia e de genotipos no pegamento do enxerto e na

sobrevivencia das mudas de bacurizeiro aos 60, 90 e 120 dias apos a enxertia.
Pegamento do Sobrevivencia das mudas (%)
enxerto (%)* 60 dias 90 dias 120 diasTratamentos 1

Metodo~ de ~nxerti~
Garfagem lateral em fenda cheia
Garfagem no tope em bisel
Garfagem no tope em fenda cheia

Genotipos
M15PP5 100,00 a 100,00 a 72,22 a 58,33 ab

M17PP5 91,67 ab 91,67 ab 72,22 a 72,22 a

M7PP5 80,55 bc 80,55 bc 72,22 a 75,00 a
M4PP5 69,44 dc 69,44 dc 58,33 ab 47,22 bc

MgPP 5 63,89 d 63,89 dc 44,44 b 36,11 cd

M11PP5 63,89 d 58,33 d 22,22 c 19,44 d

C.V. (%) 17,86 22,16 31,65 41,71

1 Medias seguidas da mesma letra, nas colunas, nao diferem estatisticamente entre si pelo teste de Duncan
(P> 0,05).

* Avaliayao aos 30 dias apos a enxertia.

80,55 a
80,55 a
73,61 a

77,78 a
80,55 a
73,61 a

66,67 a
61,11 a
43,05 b

61,11 a
54,17 a
38,89 b

Em relayao a sobrevivencia das mudas, 0 efeito de metodos de enxertia ocorreu apenas

as avaliac;oes aos 90 e 120 dias apos a enxertia, sendo que para ambas a garfagem no tope em



fenda cheia foi inferior aos dois outros metod os estudados. 0 efeito de gen6tipo, por sua vez,

foi detectado nas tres epocas de avalia90es. Aos 60 e 90 dias ap6s a enxertia, as maiores taxas de
sobrevivencia foram observadas para os gen6tipos M1SPPS e M17PPS e M1SPPS' M17PPS e

M7PPS' respectivamente. Aos 120 dias ap6s a enxertia, os maiores percentuais de sobrevivencia

foram obtidos pelos gen6tipos M7PPS e M17PPS 0 gen6tipo M11PPS teve as piores medias de

sobrevivencia das mudas nas tres avalia90es (Tabela 1).

Na Tabela 2 sac apresentados os resultados de diametro de porta-enxerto (OPE) e de

enxerto (DE), comprimento da brota9aO principal (Comp-BP) e numero de folhas (NF), medidos aos

60 e 120 dias ap6s a enxertia, e numero de fluxos de crescimento (NFC) aos 120 dias. Houve

efeito de metodos de enxertia para OPE aos 60 e 120 dias ap6s a enxertia, tendo a garfagem

lateral em fenda cheia side superior aos demais; e para NF aos 60 dias, onde a garfagem no tope

em fenda cheia teve a maior media.

Houve efeito de gen6tipos para todas as caracteristicas avaliadas nas duas epocas de
avalia980, a exce980 de DE aos 120 dias da enxertia (Tabela 2). Os gen6tipos MgPPS e M4PPS
tiveram as maiores medias OPE em ambas as avalia¢es e os gen6tipos M7PPS e M11PPS tiveram

as men ores medias.

Tabela 2. Efeitos de metodos de enxertia e de gen6tipos no desenvolvimento de mudas de

bacurizeiro, avaliadas aos 60 e 120 dias ap6s a enxertia.

Caraeteristieas avaliadas 1

OPE (mm) DE (mm) Comp-BP (em) NF NFC
Tratamentos

60 120 60 120 60 120 60 120 120

dias dias dias dias dias dias dias dias dias

M~todos ~_de

enxertia

Garfagem lateral 72,71 90,27 51,98 56,11 6,06 a 9,62 a 6,67 b 8,36 1,21 a

em fenda cheia a a a a a

Garfagem no 66,45 78,45 50,91 68,07 7,69 a 8,92 a 10,25 10,39 1,21 a

tope em fenda b b a a a a

cheia

Garfagem no 64,61 80,69 49,70 58,13 6,99 a 9,58 a 8,77 8,84 a 1,12 a

tope em bisel b b a a ab

Gen6tipos

MgPPS 74,22 92,91 53,39 67,48 6,96 9,30 8,43 13,07 1,06

a a ab a abc ab ab a b
M4PPS 70,75 93,11 47,24 55,30 9,94 9,50 11,35 9,72 1,12

ab a b a a ab a ab b
M17PPS 67,34 75,22 54,65 74,36 8,65 7,59 b 8,70 8,37 1,20

bc b a a ab ab b b
M1SPPS 66,14 81,50 46,96 53,53 4,53 11,44 a 7,94 9,29 1,22

bc ab b a c ab b b
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65,73

be

62,18

6,98

b

5,87

b

39,14

6,89

b

9,20

b

24,63

1,02

b

1,75

78,34

b

76,28

b

14,85

48,13

b

55,19 6,16 11,92 a

be
41,43 35,31

1 Medias seguidas da mesma letra, nas eolunas, nao diferem estatisticamente entre si pelo teste de Duncan
(P > 0,05).

DPE - diametro do porta-enxerto, medido 10 cm abaixo do ponto de enxertia; DE - diametro do enxerto
medido 10 cm acima do ponto de enxertia; Comp-BP - comprimento da brotayao principal; NF - numero
de folhas; e NFC - numero de fluxos de crescimento.



Aos 60 dias ap6s a enxertia, as maiores medias de DE foram observadas para os gen6tipos

M11PP5, M17PP5 e MgPP5. ° gen6tipo M4PP5 apresentou as maiores medias de Comp-BP e NF,

sem contudo, diferir dos gen6tipos M17PP5 e MgPP5 e M17PP5, MgPP5 e M15PP5,

respectivamente.
Aos 120 dias ap6s a enxertia, os gen6tipos M11PP5 e M15PP5 tiveram as maiores medias

para Comp-BP, porem nao diferiram significativamente dos gen6tipos M4PP5 e MgPP5. Este, por

sua vez, apresentou a maior media para NF, nao diferindo apenas do gen6tipo M4PP5. Em relayao

ao NFC, 0 gen6tipo M11PP5 teve 0 melhor desempenho, com uma media de 1,75 f1uxos aos 120

dias ap6s a enxertia. Os demais gen6tipos nao diferiram significativamente entre si (Tabela 2).

1. Os metodos de enxertia avaliados nao influenciaram a taxa de pegamento do enxerto.

2. A garfagem lateral em fenda cheia e a garfagem no topo em bisel resultaram em melhores

taxas de sobrevivencia das mudas.
3. Os gen6tipos M7PP5, M17PP5 e M15PP5 foram superiores aos demais em termos de

sobrevivencia das mudas aos 120 dias ap6s a enxertia.
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