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O cajuzinho do cerrado (Anacardium othonianum Rizzini) é uma espécie heterozigótica que 

quando propagada por semente origina plantas com genótipos diferentes, ou seja, há uma 

variabilidade fenotípica e genotípica muito grande, o que dificulta o seu cultivo em sistemas 

agrícolas. Estudos sobre o desenvolvimento de espécies perenes são importantes para inferir se 

as diferenças no crescimento são de cunho genética ou resultante de modificações do ambiente e 

constitui uma ferramenta eficiente para a identificação de materiais promissores. Através dos 

dados biométricos pode-se avaliar a natureza da variabilidade manifestada pela população 

estudada para fins de melhoramento, pois aquela proporcionada pelo ambiente é temporária, não 

sendo explorada pelo método mais simples de seleção. Diante do exposto, o trabalho objetivou 

obter dados biométricos da espécie caju (Anacardium othonianum Rizzini), assim entender o seu 

desenvolvimento para a contribuição de estudos de melhoramento genético. A avaliação foi 

realizada em Ceres-GO, em que as plantas avaliadas têm 3 anos de idade e pertencem à coleção 

de frutíferas nativas do Instituto Federal Goiano - Campus Ceres. Foram avaliadas 23 plantas de 

60 em 60 dias no período de setembro/2014 a março/2015. As variáveis biométricas analisadas 

foram altura total, altura da primeira bifurcação, comprimento da copa e diâmetro do caule a 5 

cm do nível do solo. Realizou-se uma estatística descritiva na qual se obteve a média, o mínimo, 

o máximo e o coeficiente de variação de todas as variáveis avaliadas nas plantas. A maioria das 

plantas avaliadas ainda não se encontram na fase adulta e a média da altura das plantas foi de 

2,76 m e a do diâmetro 9,05 cm, a taxa de crescimento mensal da altura das plantas e de 

diâmetro foram respectivamente 9,07 cm e 0,30 cm. Dessa forma concluiu-se a maioria das 

plantas avaliadas ainda não se encontram na fase adulta e que essa espécie tem seu 

desenvolvimento diminuído após 3 anos de idade.  

 

Palavras-chave: Frutífera nativa, desenvolvimento de plantas, Anacardiaceae.  

 

Apoio Financeiro: Instituto Federal Goiano - Campus Ceres.  

 

 


