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Apresenta~ao .

o Piaufse destaca entre os estados nordestinos como 0 segundo maior
produtor de caju do Brasil. Entretanto, a baixa produtividade de castanha
vem comprometendo 0 desempenho e a competitividade desse segmento
agrfcola no mercado nacional. Os estados do Piauf e Maranhao, apesar de
apresentarem areas com potencial para explora<;:aoracional dessa cultura, a
cadeia produtiva apresenta alguns gargalos que limitam a sua expansao.

No cajueiro comum, 0 grande problema e a acentuada variabilidade genetica
que em um mesmo estande de plantas pode apresentar diferentes graus de
susceptibilidade a pragas e doen<;:ase tambem plantas altamente
produ.tivas e plantas improdutivas. Essa diversidade tambem se estende a
arquitetura da planta e a produ<;:aode castanha e pedunculo.

Diante desses problemas, a Embrapa iniciou um programa de melhoramento
genetico para a cultura do caju, objetivando a supressao de algumas
caracterfsticas indesejaveis, aumento da produtividade, e outros. Para isso,
nos ultimos quinze anos foram avaliados clones, indivfduos propagados
vegetativamente, provenientes de um mesmo gen6tipo, com as mesmas
caracterfsticas da planta mae, do tipo anao-precoce para plantio comercial.

Neste documento, saD apresentados os resultados de trabalhos da
Embrapa Meio-Norte para recomenda<;:aode clones de cajueiro-anao-
precoce para regiao Meio-Norte do Brasil, visando a um aumento na
produtividade de castanha,caju para mesa e para industria de suco, doce e
cajufna.

Valdemicfo Ferreira de Sousa
Chefe-Geral da Embrapa Meio-Norte
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a cajueiro (Anacardium occidentale L.) encontra-se praticamente em todos
os estados brasileiros, contudo adapta-se melhor ao c1imado litoral
nordestino (PAIVA; BARROS, 2004). Entre os estados nordestinos, 0 Piaui
se destaca como 0 segundo maior produtor de caju do Brasil, com uma area
colhida de 161.598 hectares no ana de 2005, 0 que representa 23,43% em
rela9ao a area colhida em todo 0 Pais. No mesmo ano, a area colhida com
cajueiro no Estado do Maranhao foi de 15.780 hectares, oque representa
2,29% da area colhida em rela9ao aos obtidos no Brasil
(LEVANTAMENTO..., 2006).

A aptidao da regiao Meio-Norte do Brasil para 0 cultivo comercial do cajueiro
esta comprovada por meio do zoneamento pedoclimatico (AGUIAR; COSTA,
2002), onde os estados do Piaui e Maranhao apresentam maior percentual
de areas potencial mente aptas para a explora9ao da cajucultura. Entretanto,
a baixa produtividade de castanha dos plantios atuais, cerca de 152 kg/ha e
332 kg/ha, respectivamente, nos estados do Piaui e Maranhao, no ana de
2005 (LEVANTAMENTO..., 2006), vem comprometendo a competitividade do
segmento da produ9ao agricola, notadamente, quando as analises saD
efetuadas considerando apenas a produ9ao e a comercializa9ao da
castanha, com reflexos negativos em toda a cadeia produtiva.



A maioria dos plantios comerciais de cajueiro da regiao Meio-Norte do Brasil
e oriunda de semente (pe-franco) 0 que caracteriza uma acentuada
variabilidade genetica. No cajueiro comum e normal encontrar tanto plantas
altamente produtivas, como aquelas que sac improdutivas e com diferentes
graus de suscetibilidade a pragas e doenc;;as.Ha tambem ampla diversidade
tanto na arquitetura das plantas, quanto no tamanho, peso e forma das
castanhas e do pedunculo, razao pela qual essa especie apresenta uma
baixa produtividade (EMBRAPA, 1991).

o cajueiro-anao-precoce caracteriza-se pelo porte baixo, com altura media
entre 2,5 m a 4,5 m; diametro medio da copa inferior a 9,0 m; infcio de
florescimento no primeiro ana e com duraC;;aode no mfnimo 2 meses a
mais que 0 cajueiro comum; apresenta estabilidade na produC;;aoaos 7 anos,
com uma produtividade de castanha em torno de 1.200 kg/ha; populac;;aode
plantas entre 204 e 236 par hectare e apresenta facilidade na colheita e
tratos culturais (BARROSet aI., 1993). Estima-se que no Piauf existem
cerca de 50 mil hectares cultivados com cajueiro-anao-precoce, com a
probabilidade de em 10 anos ser 0 maior produtor de caju do Brasil, tendo
em vista a disponibilidade de terras e c1imaapropriados ao cultivo do
cajueiro. No semi-arido piauiense, 0 cajueiro-anao-precoce inicia a produc;;ao
de caju em maio e termina em novembro. Nos clones CCP 09, CCP 76 e
BRS 189 as maiores porcentagens de produc;;aoocorrem entre julho e
setembro. Ja nos clones Embrapa 50 e Embrapa 51, a concentrac;;ao da
produC;;aoocorre nos meses de outubro e novembro (RIBEIROet aI.,
2005).

Este trabalho tem como objetivo infarmar aos produtores de caju 0

comportamento dos clones de cajueiro-anao-precoce recomendados
para a regiao Meio-Norte do Brasil e proporcionar a elevaC;;aoda produC;;ao,
produtividade e qualidade de castanha para a industria de extra9ao da ACC
(Amen doa de Castanha de Caju), assim como do caju tanto para mesa,
quanto para a industria de suco, doce e cajurna.



Segundo Crisostomo et al. (1999), 0 melhoramento genetico do cajueiro no
Brasil pode ser cronologicamente divido em cinco fases distintas. A primeira
esta correlacionada a epoca da descoberta pelos nativos de plantas com
pedunculos apropriados a sua alimenta<;ao,tanto no consumo in natura
como na fabrica<;aode bebidas, seguindo-se 0 usa da castanha para
consumo da amendoC!.A segunda fase data das decadas de 1940 e 1950 e
foi marcada pela importancia do LCC (Irquido da casca da castanha) como
produto principal e pela transforma<;aodo pedunculo como produto
secundario. Nesses perrodos foram iniciadas as primeiras introdu<;oesde
plantas oriundas de popula<;oesnaturais existentes na regiao litoranea do
Nordeste. Segundo os mesmos autores, historicamente, pode-se considerar
esse perrodo como 0 de inrcio das atividades de pesquisa com 0 cajueiro no
Brasil.

A terceira fase compreende as decadas de 1960 e 1970, foi a fase dos
grandes plantios comerciais em decorrencia de um programa de
expansao da cajucultura, a partir de incentivos governamentais. Nesses
plantios, foi utilizado apenas 0 cajueiro comum, a partir do plantio
direto da semente ou na forma<;ao de mudas de pe-franco. As
atividades de pesquisa concentraram-se na identifica<;ao e no controle
da produ<;ao de castanha de plantas individuais. Apos a identifica<;ao
das plantas que se destacavam em produ<;ao, foram feitos novos
plantios com castanhas colhidas dessas plantas. Na quarta fase, foram
obtidos e avaliados clones (conjunto de indivrduos originados de um
genotipo comum pela propaga<;ao vegetativa, por isso mesmo com as
mesmas caracterrsticas geneticas) do tipo comum e anao precoce, 0

que resultou na recomenda<;ao dos clones de cajueiro-anao-precoce
CCP 06, CCP 09, CCP 76 e CCP 1001, para plantio comercial. A
quinta fase, em andamento, prioriza as pesquisas para atender as
demandas atuais da cajucultura, com enfoque na cajucultura irrigada e
no aproveitamento do pedunculo para 0 consumo de mesa. Nesse
enfoque, a sele<;ao foi orientada para plantas com caracterrsticas de
porte baixo para facilitar a colheitamanual; pedunculo com
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caracteristicas de colora<;ao,sabor, textura, maior periodo de conserva<;ao,
consistencia e teor de tanino adequado as preferencias do consumidor;
castanha de tamanho e peso adequados (= 1Og) e amendoas resistentes a
forma<;aode bandas (PAIVA; BARROS, 2004).

A demanda da agroindustria da castanha foi responsavel pelo avan<;odo
cultivo do cajueiro-anao-precoce em outros ecossistemas, notadamente nos
cerrados, zonas de transi<;6es de matas de restingas da regiao litoranea
com 0 semi-arido, nos estados do Piaui, Rio Grande do Norte e Ceara, que
juntos respondem pela quase totalidade de castanhas produzidas no Pais.
Esta explora<;ao, no entanto, sempre esteve a margem do emprego de
tecnologias, no que diz respeito a variedades melhoradas, inexistentes ate 0

inicio de 1980. A partir dessa epoca, as pesquisas na area de melhoramento
gemltico priorizaram a sele<;aocom 0 cajueiro-anao-precoce, com 0

lan<;amentoem 1997 de novos clones, com a denomina<;aode Embrapa 50 e
Embrapa 51, sendo 0 primeiro um hlbrido entre um gen6tipo do tipo anao
precoce com um gen6tipo do tipo comum, caracterizado por um pedunculo
de cor amarela, castanha com 10 9 e amendoa com 2,9 9 de peso medio. 0
segundo clone tem pedunculo vermelho, castanha com 10,3 9 e amendoa
com 2,7 9 de peso medio (CRISOSTOMO et aI., 1999). Os clones BRS 189
e BRS 226 foram lan<;ados,respectivamente, nos anos de 2000 e 2002
(PAIVA; BARRO.S,2004).

o plantio desses clones em outras regi6es, sem estudo previo de adapta<;ao
as condi<;6es locais, caracteriza uma situa<;ao de vulnerabilidade genetica e
constitui um fator de risco ao sucesso da atividade econ6mica e a expansao
do cultivo nos diferentes agrossistemas da Regiao Nordeste. Assim, a
obten<;ao e sele<;aode novos gen6tipos sac importantes para redu<;aodessa
vulnerabilidade (PAIVA; BARROS, 2003).

Segundo Oliveira (2002), 0 cajueiro pode ser cultivado em qualquer c1assede
solo. No entanto, se desenvolve melhor em solos de textura arenosa ou
franco-arenosa, relevo plano ou suavemente ondulado, nao sujeitos a
encharcamento, sem camadas impermeaveis e de profundidade superior a
150 em.



Os clones de cajueiro-anao-precoce CCP 09, CCP 76, Embrapa 50,
Embrapa 51, BRS 189 e BRS 226 foram desenvolvidos pelo Programa
de Melhoramento da Embrapa Agroindustria Tropical e testados pel a
Embrapa Meio-Norte a partir do ana 2000 nos municipios de Teresina,
Parnaiba, Picos, Dom Expedito Lopes e Alvorada do Gurgueia, no PiauI,
e em Balsas, no Maranhao. Exce9ao para 0 clone BRS 226 que foi
desenvolvido e testado pela Embrapa Agroindustria Tropical no semi-
arido do Estado do PiauI, no Municipio de Pio IX.

Clone CCP 09 - 0 Clone
CCP 09 e resultante da
c10nagem da planta
matriz de cajueiro CP
09, cuja maior produ9ao
foi 25 kg de castanha.
Foi lan9ado pela
Embrapa Agroindustria
Tropical para plantio,
apresentou, no sexto
ano, em cultivo de
sequeiro, altura media
de 215 cm e diametro
mediadacopade465 em.
o peso de castanha foi

7,7 g, amendoa despeliculada com media de 2,1 g, com umidade natural, a
rela9ao amendoa/casca foi 27,7% e a percentagem de amendoas quebradas no
corte foi 9,7%. Em espa9amento de 7,0 m x 7,0 m, a produtividade esperada
no sexto ana e de 412,4 kg de castanha por hectare. A explora9ao comercial
desse clone vem sendo feita tanto em cultivo de sequeiro como irrigado, com
o aproveitamento do pedunculo para 0 mercado de mesa. 0 pedunculo e de
colora9ao laranja possui peso medio de 87,0 9 (PAIVA; BARROS, 2004).



No Piaul, 0 clone de cajueira-anao-precoce CCP 09, cultivado sob regime
de sequeira no Municipio de Picos-PI, apresentou no quinto ana de idade
1.617 kg de castanha por hectare; caju com peso medio de 111,2 g; peso
medio do pedunculo 102,4 g; peso medio da castanha 8,8 g; comprimento
do caju 94,4 mm; comprimento do pedunculo 57,8 mm; comprimento da
castanha 36,6 mm; acidez do suco (pH) 4,84; SST do suco 13,04 (OBrix);
pedunculo de colora<;:aoalaranjada; concentra<;:aoda produ<;:aonos meses
de julho a outubra; altura media de plantas 259 cm; envergadura da copa
556 cm e diametra do caule 124 mm (Tabela 1). Para a regiao Meio-Norte
do Brasil, recomenda-se 0 plantio do clone CCP 09 com mudas enxertadas
no espa<;:amentode 7,0 m x 7,0 m, em plantio de sequeira, e de 8,0 m x
7,0 m, quando irrigado. Esse clone e indicado para consumo de mesa, para
a industria de suco e de beneficiamento da castanha.

as indicadores tecnol6gicos revelam que 67,67% do peso da castanha do
clone CCP 09 e formado pela casca; peso da amendoa 2,02g;
classifica<;:aoda amendoa com 55,80% do tipo W240 (que contiver de 220
a 24 °amendoas por libra peso); rendimento industrial de 27,60%;
amendoas inteiras 93,84%; amendoas sadias 60,51 %; percentagem de
bandas 2,00%; amendoas quebradas 6,16% e amendoas com pelicula
11,04% (Tabela 1).

a clone de cajueiro-anao-precoce CCP 09 cultivado no cerrado do sui
maranhense, no Municipio de Balsas, sob regime de sequeira, apresentou
no quarto ana de cultivo produtividade de 1.250 kg de castanha por
hectare; peso medio do caju 110,8 g; peso medio do pedunculo 102,4 g;
peso medio da castanha 8,4 g; comprimento do caju 96,4 mm;
comprimento do pedunculo 59,3 mm; comprimento da castanha 37,1 mm;
acidez do suco (pH) 4,34; SST (OBrix)do suco 11,87; pedunculo de
colora<;:aoalaranjada; concentra<;:aoda pradu<;:aonos meses de agosto a
outubra; altura de planta 454 cm; envergadura da copa 525 cm e diametra
do caule 133 mm (Tabela 2).



Tabela 1. Caracterfsticas de clones de cajueiro-anao-precoce em cultivo de

quinto ana sob regime de sequeira, no semi-arido piauiense. Picos, PI. 2005.

Clone

CCP 09 CCP 76 BRS 189 Embrapa 50· Embrapa 51

Produt. media de eastanha (kg/ha) 1 .61 7 1.546 1.341 1.550

Pesomediodoeaju(g} 111,2 122,8 110,7 122,5

Peso medio do peduneulo (g) 102,4 114,3 102,2 117,0

Peso medio da eastanha (g) 8,8 8,5 8,5 10,4

Comprimento do eaju (mm) 94,4 99,0 96,6 106,0

Comprimento do peduneulo (mm) 57,8 63,2 60,4 65,2

Comprimento da eastanha (mm) 36,6 35,8 36,2 40,8

Aeidez do sueD (pH) 4,84 5,02 4,83 4,94

SST (OBrix) do sueD 13,04 13,34 13,57 13,31

Cor do peduneulo Alaranjada Avermelhada Avermelhada Amarela

Coneentra<;:ao da produ<;:ao Jul./Out. Ago./Out. Ago./Nov. Ago./Nov.

Altura de planta (em) 259 312 293 320

Envergadura da eopa (em) 556 605 6~2 587

Diametro do eaule (mm) 124 151 126 143

1.510

121,1

110,6

10,5

104,0

64,8

39,2

5,00

14,16

Vermelha

Ago./Nov.

281

590

127

Indieadores teenol6gieosl11

Pereentagem de easea (%) 67,67 71,66 72,33 69,33 73,66

Peso da amendoa (g) 2,02 1,93 1,72 2,31 2,40

Classifiea<;:ao da amendoa (%) 55,80121 71,33121 60,47131 54,87141 47,16(2J

Rendimento industrial (%) 27,60 24,77 24,03 27,03 22,33

Amendoas inteiras (%) 93,84 91,11 90,30 91,12 86,87

Amendoas sadias (%) 60,51 78,20 68,23 61,78 55,97

Pereentagem de band as (%) 2,00 4,44 6,10 2,71 8,52

Amendoas quebradas (%) 6,16 8,88 9,70 8,88 13,13

Amendoas com pelfeula (%) 11,04 14,98 10,12 37,60 20,45

(lIAnalise realizada pelo CNPAT, Fortaleza-CE; 121W240; 131W280; 14ISLW;
(Obs.) uma libra pes a equivale a 453,59 9



Tabela 2. Caracterfsticas de clones de cajueiro-anao-precoce em cultivo de
quarto ana sob regimede sequeiro,no cerrado do sui maranhense. Balsas,
MA.2005.

Clone

Caraeterfstiea CCP 09 CCP 76 BRS 189 Embrapa 50 Embrapa 51

Produt. media de eastanha (kg/ha) 1.250 1.087 834 981 1.003

Peso medio do eaju (g) 110,8 114,6 111,4 121,1 114,5

Peso medio do peduneulo (g) 102,4 106,1 101,7 110,7 102,6

Peso medio da eastanha (g) 8,4 8,5 9,7 10,4 11,9

Comprimento do eaju (mm) 96,4 99,6 92,9 108,9 106,4

Comprimento do peduneulo (mm) 59,3 63,3 57,6 67,4 66,9

Comprimento da eastanha (mm) 37,1 36,3 35,3 41,5 39,5

Aeidez do sueo (pH) 4,34 4,32 4,46 4,43 4,57

SST (OBrix) do sueo 11,87 12,30 13,16 12,08 12,98

Cor do peduneulo Alaranjada Avermelhada Vermelha Amarela Vermelha

Coneentrai;:ao da produi;:ao Ago./Out. Ago./Out. Ago./Out. Set./Out. Set./Out.

Altura de planta (em) 454 533 452 550 4,79

Envergadura da eopa (em) 525 509 483 517 422

Diametro do eaule (mm) 133 130 120 138 . 135

Clone CCP 76 - 0 clone de
cajueiro-anao-precoce CCP
76 foi obtido no ana de
1979, a partir da planta
matriz de cajueiro CP 76,
proveniente do mesmo lote
da CP 06, tambem avaliada
por 15 anos. A maior
produ9ao registrada pela
planta matriz foi 22 kg de
castanha. Foi lan9ado pela

Embrapa Agroindustria Tropical no ana de 1983 para plantio comercial e
para 0 mercado de mesa. No sexto ana de idade, 0 clone CCP 76
apresentou, no Estado do Ceara, altura media de plantas de 268 cm,



diametro medio da copa de 498 cm. as indicadores agroindustriais do
clone CCP 76 indicam peso medio da castanha de 8,60 g, amendoa
despeliculada com media de 1,80 g, a relac;:aoamendoa/casca em tome de
20,1% e a percentagem de amendoas quebradas no corte e 4,1 %. No
espac;;amentode 7,0 m x 7,0 m, a produc;;aomedia esperada para 0 Estado
do Ceara e 338,9 kg de castanha por hectare. Quanto ao pedunculo, os
indicadores agroindustriais indicam peso medio de 135 9 e colorac;;ao
laranja. a cultivo do clone de cajueiro-anao-precoce CCP 76 pode ser
feito em regime de sequeiro ou sob irrigac;:ao,com a utilizac;:aodo
pedunculo para 0 mercado de mesa e da castanha para 0 mercado de
amendoa (PAIVA; BARROS, 2004).

a clone de cajueiro-anao-precoce CCP 76 cultivado sob regime de sequeiro
no semi-arido piauiense apresentou no quinto ana de idade produtividade
media de 1.546 kg de castanha por hectare; peso medio do caju 122,8 g;
peso medio do pedunculo 114,3 g; peso medio da castanha 8,5 g;
comprimento medio do caju 99,0 mm; comprimento medio do pedunculo
63,2 mm; castanha com 35,8 mm de comprimento; acidez do suco (pH)
5,02; SST (OBrix)do suco 13,34; pedunculo de colorac;:aoavermelhada;
concentrac;;aoda produc;;aoentre os meses de agosto e outubro; altura de
planta 312 cm; envergadura da copa 605 cm e diametro do caule 151 mm
(Tabela 1). Para a regiao Meio-Norte do Brasil, recomenda-se 0 plantio do
clone CCP 76 com mudas enxertadas, no espac;:amentode 7,0 m x 7,0 m,
em plantio de sequeiro, e de 8,0 m x 7,0 m, quando irrigado.

as indicadores tecnol6gicos revelam que 71,66% do peso da castanha do
clone CCP 76 e formado pela casca; peso da amendoa 1,93 g; classificac;;ao
da amendoa com 71,33% do tipo W240 (que contiver de 220 a 240
amendoas par libra peso); rendimento industrial de 24,77 %; amendoas
inteiras 91,11 %; amendoas sadias 78,20%; percentagem de bandas 4,44%;
amendoas quebradas 8,88% e amendoas com pelfcula 14,98% (Tabela 1).



No Munidpio de Balsas, localizado no cerrado do sui maranhense, 0 clone
de cajueiro-anao-precoce CCP 76 cultivado sob regime de sequeiro
apresentou no quarto ana de idade produtividade de 1.087 kg de castanha
por hectare; peso medio do caju 114,6 g; peso medio do pedunculo 106,1
g; peso medio da castanha 8,5 g; comprimento do caju 99,6 mm;
comprimento do pedunculo 63,3 mm; comprimento da castanha 36,3 mm;
acidez do suco (pH) 4,32; SST (OBrix) do suco 12,30; pedunculo de
colorac;:aoavermelhada; concentrac;:ao da produc;:aode agosto a outubro;
altura de planta 533 cm; envergadura da copa 509 cm e diametro do caule
130 mm (Tabela 2).

Clone BRS 189 - 0 clone de cajueiro-anao-precoce BRS 189 e origin.rrio da
selec;:aofenotrpica individual qentro de progenies obtidas do cruzamento
.g ~ .• entre os clones de cajueiro-
Q)

~ anao-precoce CCP 1001 e
~ CCP 76, seguida de avaliac;:ao
0-

.3 clonal dos gen6tipos
oQ)

~ selecionados, no Campo....,
o Experimental de Pacajus, CEo
+-'J: Foi lanc;:adopela Embrapa

- • •J' Agroindustria Tropical para
. !' '., plantio comercial, em cultivo

~Jt:;;;' ' . irrigado, no Estado do Ceara,
; .. . ..
. no ana 2000 (PAIVA;

BARROS, 2004). No terceiro ana de idade, as plantas do clone de cajueiro-
anao-precoce BRS 189, em cultivo irrigado no Estado do Ceara,
apresentaram altura media de 316 cm, diametro medio da copa de 590
cm, no espac;:amento de 8,0 m x 6,0 m, em sistema retangular, com 208
plantas por hectare ou 7,0 m x 7,0 m, em sistema quadrado, com 204
plantas por hectare. 0 peso medio da castanha e de 7,9 g, 0 peso da
amendoa e 2,1 9 e a relac;:aoamendoa/casca e de aproximadamente 26,6%.
A produtividade media de castanha no terceiro ano, em cultivo irrigado , foi
1.960,2 kg de castanha por hectare. 0 peso medio do pedunculo e 155,4
g, de colorac;:aovermelha e s6lidos soluveis totais de 13,3 ° Brix. 0 clone
BRS 189 e recomendado para consumo de mesa (Paiva & Barros, 2004).



o clone BRS 189 apresentou no quinto ana de idade no semi-arido
piauiense em eultivo de sequeiro produtividade de 1.341 kg de eastanha
por hectare; peso do eaju 110,7 g; peso medio do peduneulo 102,2 g; peso
da eastanha 8,5 g; eomprimento do eaju 96,6 mm; eomprimento do
pedunculo60,4 mm; comprimento da eastanha36,2 mm; acidez do sueD (pH)
4,83; s61idossoluveis totais - SST (OBrix) do sueD 13,57; pedunculo de
eolora<;:aovermelha; eoneentra<;:aoda produ<;:aonos meses de agosto a
novembro; altura de planta 293 em; envergadura da eopa com 602 em e
diametro do eaule com 126 mm (Tabela 1). 0 clone de eajueiro-anao-
preeoee BRS 189 e reeomendado para plantio irrigado no espa<;:amentode
8,0 m x 7,0 m ou no espa<;:amentode 7,0 m x 7,0 m, quando sob regime
de sequeiro. 0 plantio de sequeiro deve ser efetuado no infeio da esta<;:ao
chuvosa de eada regiao, utilizando-se mudas enxertadas.

Com rela<;:aoaos indieadores tecnol6gieos, 0 clone de eajueiro-anao-
preeoee BRS 189 apresenta eastanha com 72,33% de casea; peso de
amendoa de 1,72 g; elassifiea<;:aoda amendoa com 60,47% do tipo
W280 (que eontiver de 260 a 280 amendoas por libra peso); rendimento
industrial de 24,03%; apresenta 90,30% de amendoas inteiras; amendoas
sadias 68,23%; pereentagem de bandas 6,10%; amendoasquebradas
9,70% e amendoascom pelfeula10,12% (Tabela1).

No eerrado do sui maranhense, 0 clone de eajueiro-anao-preeoee BRS 189
apresentou no quarto ana de eultivo produtividade de 834 kg de eastanha
por hectare; peso do eaju 111,4 g; peso do pedunculo 101,7 g; peso da
eastanha 9,7 g; eomprimento do eaju 92,9 mm; eomprimento do pedunculo
57,6 mm; eastanha com 35,3 mm de eomprimento; aeidez do sueD (pH)
4,46; s61idossoluveis totais - SST (OBrix)13, 16; peduneulo de eolora<;:ao
vermelha; eoneentra<;:aoda prodUl;;aonos meses de agosto a outubro;
altura de planta 452 em; envergadura da eopa 483 em e diametro do caule
120 mm (Tabela 2).



Clone Embrapa 50 - 0 clone de cajueiro-anao-precoce Embrapa 50 e
resultante de uma selec;:aoindividual, dentro de progenies obtidas do
cruzamento entre 0 clone de cajueiro-anao-precoce CP 09 e a planta matriz
e de cajueiro comum CP 07,
'0;
.0 seguida de avaliac;:aoc1.onala:
~ dos gen6tipos selecionados,
c.
.3 no Campo Experimental de
'5l Pacajus-CE. 0 cloneo
-, Embrapa 50 foi lanc;:adoem
o
~ 1996 para 0 plantio

comercial, sob regime de
sequeiro. No Estado do
Ceara, 0 clone Embrapa 50
apresentou no sexto ana de
cultivo no espac;:amentode

7,0 m x 7,0 m, altura media de planta de 441 cm e envergadura media da
copa 767 cm. Os indicadores agroindustriais mostram peso medio de
pedunculo de 111,0 9 de colorac;:aoamarela, peso de castanha de 11,2 g,
relac;:aoamendoa/casca de 26,5%, peso da amendoa de 2,9 g, percentagem
de amendoas quebradas no corte de 4,3% e de arnendoas inteiras ap6s a
despeliculagem de 80,0%. A prod uti vida de media sob regime de sequeiro no
sexto ana de idade foi 1.261,7 kg de castanha por hectare. 0 clone de
cajueiro-anao-precoce Embrapa 50 e recomendado para produc;:aode
castanha (PAIVA; BARROS, 2004).

No Estado .do Piau!, 0 clone de cajueiro-anao-precoce Embrapa 50
apresentou no quinto ana de cultivo, sob regime de sequeiro, 1.550 kg
de castanha por hectare no espac;:amento de 7,0 m x 7,0 m; peso
medio do caju 122,5g; peso medio do pedunculo 117,0 g; peso medio
da castanha 10,4 g; comprimento do caju 106,0 mm; comprimento do
pedunculo 65,2 mm; comprimento da castanha 40,8 mm; acidez do
suco (pH) 4,94; s61idos soluveis totais - SST 13,31 (oBrix);
concentrac;:ao da produc;:ao nos meses de agosto a novembro; altura
media de plantas 320 cm; envergadura da copa 587 cm e diametro do
caule 143 cm.



Os indicadores tecnol6gicos do clone de cajueiro-anao-precoce Embrapa 50
indicam que a castanha possuf 69,33% de casca; am€mdoa com 2,31 g;
c1assificac;;aoda amendoa com 54,87 % do tipo SLW (que contiver no
maximo 160 a 180 amendoas por libra peso); 27,03% de rendimento
industrial; 91,12% de amendoas inteiras; 61,78% de amendoas sadias;
2,71 % de bandas; 8,88% de amendoas quebradas e 37,60% de
amendoas com pelfcula (Tabela 1). 0 clone de cajueiro-anao-precoce
Embrapa 50 e recomendado para plantio no espac;;amentode 7,0 m x 7,0
m, sob regime de sequeiro e com mudas enxertadas.

No cerrado do sui maranhense, 0 clone de cajueiro-anao-precoce Embrapa
50 apresentou no quarto ana de cultivo, em regime de sequeiro,
produtividade de 981 kg de castanha por hectare; peso medio do caju com
121,1 g; pedunculo com peso medio de 110,7 g; ca9tanha com peso medio
de 10,4 g; caju com comprimento de 108,9 mm; pedunculo com
comprimento de 67,4 mm; comprimento de castanha 41,5 mm; acidez do
suco (pH) 4,43; s61idossoluveis totais - SST 12,08 (OBrix); pedunculo de
colorac;;aoamarela; concentrac;;ao da produc;;aonos meses de setembro e
outubro; planta com altura media de 550 em; 517 em de envergadura da
copa e diametro do caule de 138 mm (Tabela 2).

Clone Embrapa 51 - 0 clone de cajueiro-anao-precoce Embrapa 51 foi
obtido por meio da selec;;aofenotfpica individual dentro da progenie
policruzada da planta matriz P500E, seguida da avaliac;;aoclonal, no
Campo Experimental de Pacajus-CE. 0 clone Embrapa 51 foi lanc;;adopela

e ,,0fJ" Embrapa Agroindustria
~ ~ " Tropical para plantio
~ comercial, em cultivo dec.
.3 sequeiro, no ana de 1996
'0)

~ (PAIVA; BARROS, 2004).-,
No Ceara, 0 clone Embrapa
51 apresenta como
caracterfsticas plantas de
porte baixo, altura media de
352 em, no sexto ana de



idade, envergadura media da copa de 779 em, no espa<;:a-mentode 7,0 m
x 7,0 m, em sistema quadrado com 204 plantas por hectare. Apresenta
castanha com 10,4 g; rela<;:aoamendoa/casca de 25,5%, amendoa com
peso de 2,6 g; 1,3% de amendoas quebradas no corte e 85,0% de
amendoas inteiras ap6s a despeliculagem. Apresenta pedunculo com peso
medio de 104,0 g, de colora<;:aovermelha, formato piriforme e
produtividade media de 1.255,6 kg de castanha por hectare. a clone de
cajueiro-anao-precoce Embrapa 51 e recomendado para explora<;:aode
castanha (PAIVA; BARROS, 2004).

No Piauf, 0 clone de cajueiro-anao-precoce Embrapa 51 apresentou as
seguintes caracterfsticas no quinto ana de cultivo: produtividade media
de 1.510 kg de castanha por hectare; caju com peso medio de 121,1
g; pedunculo com peso medio de 110,6 g; castanha com peso medio
de 10,5 g; caju com comprimento de 104,0 mm; pedunculo com
comprimento de 64,8 mm; castanha com comprimento de 39,2 mm;
acidez do suco (pH) 5,00; s61idos soluveis totais - SST 14,16 (OBrix);
pedunculo de colora<;:ao vermelha; concentra<;:ao da produ<;:aonos
meses de agosto a novembro; planta com altura media de 281 em;
envergadura da copa 590 em e 127 mm de diametro do caule (Tabela 1).

as indicadores tecnol6gicos do clone de cajueiro-anao-precoce
Embrapa 51 indicam que 73,66% do peso da castanha e casca; 2,40 9
de peso da amendoa; classifica<;:ao da amendoa com 47,16% do tipo
W240 (que contiver de 220 a 240 amendoas por libra peso); 22,33% de
rendimento industrial; 86,87% de amendoas inteiras; 55,97% de
amendoas inteiras; 8,52% de bandas; 13,13% de amendoas quebradas
e 20,45% de amendoas com pelfcula (Tabela 1).

No Maranhao, 0 clone de cajueiro-anao-precoce Embrapa 51 apresentou
no Municipio de Balsas, em solo de cerrado, as seguintes caracterfsticas:
produtividade 1.003 kg de castanha por hectare; caju com peso medio
de 114,5 g; pedunculo com peso medio de 102,6 g; castanha com peso
medio de 11,9g; caju com comprimento de 106,4 mm; pedunculo corn
comprimento de 66,9 mm; comprimento da castanha com 39,5 mm;
acidez do suco {pH} 4,57; s61idossoluveis totais - SST 12,98 {OBrix};



pedunculo de colorac;aovermelha; concentrac;ao da produc;ao nos meses
de setembro e outubro; planta com altura media de 479 cm; 422 cm de
envergadura da copa e 135 mm de diametro do caule (Tabela 2).

a clone Embrapa 51 e recomendado para plantio de sequeiro no
espac;amento de 7,0 m x 7,0 m, quer seja no sistema quadrado ou
triangular. Caso 0 produtor deseje efetuar 0 plantio irrigado,
recomenda-se 0 espac;amento de 8,0 m x 7,0 m no sistema
retangular. Por apresentar pedunculo de colorac;ao vermelha, 0 clone
Embrapa 51 poden1 eventual mente ser comercializado para 0 consumo
de mesa.

No cerrado do sui maranhense; recomenda-se realizac;ao de podas de
limpeza e de formac;ao a partir do terceiro ana de cultivo ap6s 0

termino da colheita, tendo em vista 0 regime pluviometrico da regiao
gue propicia um maior desenvolvimento das plantas. '

Clone BRS 226 - a clone de cajueiro-anao-precoce BRS 226 e
resultante da selec;ao fenotrpica da planta matriz de cajueiro-anao

numero 42 (MAP - 42), na
Fazenda Caucaia
Agroindustrial S/A -
CAPISA, localizada no
Municfpio de Pio IX, Estado
do Piauf, seguida de
avaliac;aoclonal dos
gen6tipos selecionados na
pr6pria regiao. a clone BRS
226 foi lanc;adopela
Embrapa Agroindustria
Tropical para plantio
comercial, em cultivo de
sequeiro, na regiao do

semi-arido do Estado do Piauf e similar, no ana de 2002. Apresenta como
caracterfsticas plantas de porte baixo, altura media de 124 cm no terceiro
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ana de idade, em cultivo de sequeiro, diametro medio da copa de 220 cm,
no espa<;:amento de 8,0 m x 6,0 m em sistema retangular, com 208
plantas por hectare, ou·7,0 m x 7,0 m, em sistema quadrado, com 204
plantas por hectare (PAIVA; BARROS, 2004).

Os indicadores agroindustriais para a castanha de caju do clone BRS 226 e
CCP 76 (clone testemunha) saD apresentados na Tabela 3. 0 clone de
cajueiro-anao-precoce BRS 226 produziu 469,6 kg de castanha par hectare;
castanha com peso de 9,75 g; amendoa com peso de 2,72 g; rela<;:ao
amendoa/castanha de 22,13%; amendoas inteiras ap6s despeliculagem
86,69%; 13,31 % de amendoas quebradas; 8,24% de bandas: pedunculo
com peso de 102,6 g; pedunculo de colora<;:aolaranja-c1aro; formato
piriforme; s61idos soluveis totais - SST 13,8 (OBrix); 0,52% de acidez total
titulavel-ATI; SST/ATI. 26,54; teor de vitamina C de 356,13 mg/1 00 9 de polpa
e taninos oligometricos 0,80 %. 0 clone de cajueiro-anao-precoce BRS 226
e recomendado para 0 plantio comercial na regiao do semi-arido do Estado
do Piauf e similar. Pelas suas caracterfsticas, a explora<;:ao comercial do
clone BRS 226 e mais recomendada para 0 mercado de amendoa (PAIVA et
aI., 2006).

o clone BRS 226 e altamente tolerante a resinose, doen<;:acausada pelo
fungo Lasiodiplodia theobromae (Pat.) Grif., que diminui drasticamente a
produ<;:aodas plantas. 0 BRS 226 foi avaliado no infcio da esta<;:aochuvosa,
pelo perfodo de tres anos. Em rela<;:aoas demais doen<;:as,0 BRS 226
apresentou comportamento equiparado ao CCP 76 (EMBRAPA, 2002).



Tabela 3. Indicadores agroindustriais do clone de cajueiro-anao-precoce
BRS 226. Fortaleza-CE. 2004.

CCP 76
(Testemunha)

8,00

2,07

23,98

88,l0

11,30

10,12

90,33

0,33

36,36
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