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PROPAGAÇÃO DE JABUTICABEIRA POR 
ENXERTIA E ALPORQUIA1

SIMONE APARECIDA ZOLET SASSO2,  IDEMIR CITADIN3,  MOESES ANDRIGO DANNER4

RESUMO – O objetivo deste trabalho foi investigar a eficiência das técnicas de enxertia e alporquia na 
produção de mudas de jabuticabeira. Testou-se a pega de enxertia de três espécies de jabuticabeira (Plinia 
cauliflora, P. trunciflora, P. jaboticaba) sobre porta-enxertos de P. cauliflora, em duas épocas (maio e agosto). 
Avaliaram-se a brotação e o número e tamanho de brotos, após 90 dias da implantação do experimento. Para 
alporquia, foram testados dois diâmetros de ramos (1,0-1,5 cm e 2,0-2,5 cm) e duas larguras do anelamento 
(1,5 cm e 3,0 cm), na espécie P. cauliflora. Avaliaram-se o enraizamento e o número e tamanho de raízes, 
após 180 dias da implantação do experimento. A enxertia e a alporquia são técnicas recomendáveis para a 
propagação da jabuticabeira, pois proporcionam alto percentual de formação de mudas, de até 72,9% e 87,5%, 
respectivamente. Houve pega de enxertia das três espécies enxertadas sobre P. cauliflora. A utilização de 
garfos retirados de plantas em frutificação deve ser evitada, pois ocorre inibição da brotação dos enxertos. Na 
alporquia, ramos de diâmetro de 2,0-2,5 cm proporcionam maior enraizamento e maior número e tamanho 
de raízes, em relação a ramos de menor diâmetro (1,0 a 1,5 cm). 
Termos para indexação: Plinia sp., produção de mudas, compatibilidade, enraizamento.

PROPAGATION OF JABUTICABA TREE FOR GRAFTING AND 
AIR LAYERING TECHNIQUES 

ABSTRACT – The objective of this work was to test the efficiency of grafting and air layering propagation 
techniques for Jabuticaba tree. Compatibility of grafting of three species of jabuticaba tree (Plinia cauliflora, 
P. trunciflora and P. jaboticaba) on rootstocks of P. cauliflora, and two periods (May and August) was tested.
The percentage of grafting, number and size of shoots, was evaluated 90 days after the experiment started. 
Air layering was made in P. cauliflora using two diameters of branches (1.0-1.5 cm and 2.0-2.5 cm) and two 
widths of girdling (1.5 cm and 3.0 cm). It was evaluated the rooting percentage, the number and the length of 
roots, 180 days after the experiment started. Both, grafting and air layering are recommended for Jabuticaba 
tree propagation, because these techniques provide high percentage of nursery plant formation, up to 72.9% 
and 87.5%, respectively. There was grafting development of the three species grafted onto P. cauliflora 
rootstocks. The utilization of grafts collected from plants in fructification should be avoided, because they 
reduce the percentage of grafting development. In air layering, branches with diameter of 2.0-2.5 cm provide 
higher percentage of rooting, number and size of roots, than branches with smaller diameter (1.0 to 1.5 cm). 
Index terms: Plinia sp., plant propagation, compatibility, rooting.
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INTRODUÇÃO
A jabuticabeira (Plinia sp.) é originária do 

centro/sul/sudeste do Brasil, pertence à família 
Myrtaceae e são conhecidas nove espécies. Dentre 
elas, destacam-se P. trunciflora Berg, conhecida 
como jabuticaba de cabinho; P. cauliflora (DC) Berg, 
conhecida como jabuticaba paulista ou jabuticaba-
açu; e P. jaboticaba (Vell.) Berg, conhecida como 
jabuticaba-Sabará, sendo esta a espécie mais conhe-
cida e comercializada no Brasil (MATTOS, 1983).

O potencial de comercialização da jabuticaba 
é grande em função de suas características organolép-
ticas (MAGALHÃES et al., 1996), sendo apreciada 
tanto para consumo in natura como para a fabrica-
ção de geleia, suco, sorvete, bebidas fermentadas e 
licores. Em 2008 foram comercializados 1.849.735 
kg de jabuticaba, na Companhia de Entrepostos e 
Armazéns Gerais de São Paulo (CEAGESP), sendo 
95,6% oriundo do próprio Estado, principalmente 
dos municípios de Casa Branca e Avaí. O preço 
variou de R$ 4,50 a 5,00 por kg, em setembro de 
2008. Setembro e outubro concentraram aproxima-
damente 60% da produção e comercialização anual. 
A comercialização de jabuticaba nas Centrais de 
Abastecimento S.A. (CEASA) de outros estados 
totalizou 488.972 kg, sendo mais expressivo em 
Vitória-ES, com 170.166 kg, em Belo Horizonte-MG, 
126.126 kg e em Curitiba-PR, 108.609 kg (Fanale, 
2008*). Segundo Demattê (1997), a jabuticabeira 
também é muito apreciada para utilização como 
planta ornamental, por apresentar aspecto atraente, 
principalmente durante a floração. Além disso, a 
casca da jabuticaba apresenta elevados teores de 
antocianinas e flavonoides (DANNER et al., 2008; 
TEIXEIRA et al., 2008). Estes compostos apresen-
tam atividades anticarcinogênicas (HAGIWARA et 
al., 2001; KAPADIA et al., 1997) e antioxidantes 
(PIETTA, 2000; WANG et al., 2000), o que pode 
representar um forte apelo comercial para aumentar 
o consumo in natura desta fruta e sua utilização pela 
indústria alimentícia, de cosméticos e farmacêutica. 

Porém, um dos maiores problemas enfren-
tados para a expansão do cultivo de jabuticabeira 
é o alto custo das mudas, devido principalmente à 
dificuldade de multiplicá-las vegetativamente. Desta 
forma, o principal método de produção de mudas de 
jabuticabeira ainda é por sementes, principalmente 
por ser difícil o enraizamento de estacas, conforme 
verificado por vários autores (LEONEL et al., 1991; 
DUARTE et al., 1997; SCARPARE FILHO et al., 
1999; CASAGRANDE Jr. et al., 2000; SCARPARE 
et al., 2002; PEREIRA et al., 2005). 

Tendo em vista a morosidade para a entrada 
em produção, que oscila de oito a quinze anos após 
o plantio da muda oriunda de sementes (MATTOS, 
1983), o uso de técnicas de propagação que anteci-
pem o período reprodutivo poderá contribuir para 
a exploração econômica da jabuticabeira. Além 
disso, a propagação proporciona a manutenção das 
características da planta-matriz nos descendentes, 
assegurando a formação de pomares homogêneos, 
facilitando os tratos culturais.

Dessa forma, o objetivo deste trabalho foi 
investigar a eficiência das técnicas de enxertia e 
alporquia na formação de mudas de jabuticabeira.

MATERIAL E MÉTODOS 

Foram realizados dois experimentos, um 
utilizando a técnica de enxertia e outro utilizando a 
técnica de alporquia em jabuticabeira.

Experimento 1: Propagação de jabutica-
beira por enxertia

Foi testada a pega de enxertia de três espécies 
de jabuticabeira (P. cauliflora, P. trunciflora, P. jabo-
ticaba) sobre porta-enxertos de P. cauliflora, que é a 
espécie de ocorrência natural em alguns municípios 
da região sudoeste do Paraná.

O delineamento experimental adotado foi em 
blocos ao acaso, com quatro repetições, no esquema 
fatorial 3 x 2, constituindo-se de três espécies de en-
xertos e duas épocas de implantação (maio e agosto 
de 2008). A unidade experimental foi constituída por 
oito enxertos.

Como porta-enxertos, utilizaram-se plantas 
de jabuticabeiras nativas da região sudoeste do 
Paraná (P. cauliflora), com 18 e 21 meses de idade, 
para a época de maio e de agosto, respectivamente. 
Os garfos foram retirados de ramos apicais de plantas 
adultas (35 a 40 anos) das espécies P. cauliflora, P. 
trunciflora e P. jaboticaba, localizadas no município 
de Itapejara D`Oeste-PR.

Em casa de vegetação, foi procedida a en-
xertia de garfagem de topo em fenda cheia. O porta-
enxerto foi podado entre 15 e 20 cm de altura. Os 
garfos foram preparados com aproximadamente 10 
cm de comprimento, retirando-se todas as folhas. A 
porção apical do garfo foi recoberta com parafina der-
retida, para evitar desidratação. Imediatamente após 
a realização da enxertia, efetuou-se o amarrio com 
fita parafinada tipo “Bud type”. As folhas existentes 
no porta-enxerto, abaixo do ponto de enxertia, foram 
mantidas para não paralisar a atividade fotossintética 
da planta e facilitar a pega.

 *FANALE, C. I. (Técnico de Mercado do CEAGESP Palestra Workshop-Jaboticaba: da produção ao consumidor, 24 out. 2008, USP- 
São Paulo)- Comunicação pessoal, 2008.
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As plantas enxertadas foram mantidas em casa 
de vegetação com temperatura controlada (mínima 
de 15°C e máxima de 28°C), com sistema de aque-
cimento e de resfriamento, e com cobertura e laterais 
em placas de policarbonato transparente.

As avaliações de percentual de brotação dos 
enxertos e do número e tamanho de brotos foram re-
alizadas 90 dias após a implantação do experimento. 
Os dados foram submetidos à análise de variância 
(P≤0,05) e ao teste de Tukey (P≤0,05), pelo programa 
computacional ‘Genes’ (CRUZ, 2006). 

Experimento 2: Propagação de jabutica-
beira por alporquia

Foram utilizadas plantas adultas de jabutica-
beira (Plinia cauliflora), com aproximadamente 20 
anos de idade, localizadas no município de Vitorino-
PR. O experimento foi instalado em dezembro de 
2007.

O delineamento experimental adotado foi o de 
blocos ao acaso, com oito repetições (representadas 
por plantas de jabuticabeira), no esquema fatorial 2 
x 2, constituindo-se de dois diâmetros de ramo (1,0-
1,5 cm e 2,0-2,5 cm) e duas larguras do anelamento 
(1,5 cm e 3,0 cm).

Nas plantas, foram escolhidos ramos com 
boa sanidade, vigor e com diâmetro desejado para 
realizar-se a alporquia. Procedeu-se a retirada da 
casca em forma de anel, na largura correspondente ao 
tratamento, a qual foi recoberta com fina camada de 
algodão e embebido na solução de AIB de 4.000 mg L-1 
(DANNER et al., 2006). Em seguida, colocou-se 1,5 
a 2 L de substrato Plantmax® Hortaliças umedecido e 
retido por pacote plástico, amarrado nas extremida-
des. Mensalmente, os alporques foram umedecidos 
com 60 mL de água, utilizando-se de seringa plástica.

A avaliação do percentual de enraizamento 
foi realizada 180 dias após a implantação do experi-
mento. Os dados foram transformados em             . 
Efetuou-se também a avaliação do número e do 
comprimento de raízes formadas. Os dados foram 
submetidos à análise de variância (P≤0,05), pelo 
programa computacional ‘Genes’ (CRUZ, 2006).

RESULTADOS E DISCUSSÃO
E x p e r i m e n t o  1 :  P ro p a g a ç ã o  d e 

jabuticabeira por enxertia
Considerando o percentual de brotação dos 

enxertos, houve interação significativa entre as 
espécies enxertadas e as épocas de realização da 
enxertia (Tabela 1). Houve menor percentual de 
brotação de enxertos de P. jaboticaba realizados em 
agosto (15,6%), o que parece ter sido causado pela 

presença de frutos nesta espécie. Portanto, não é in-
dicada a realização de enxertia com garfos retirados 
de plantas-matrizes em frutificação. Salienta-se que 
as plantas das outras duas espécies (P. cauliflora e 
P. trunciflora), para as quais a brotação dos enxer-
tos foi superior em agosto, ainda não estavam em 
florescimento na data de coleta dos garfos. Nesse 
sentido, DeVier e Geneve (1997) observaram influ-
ência negativa do florescimento no enraizamento 
de estacas de crisântemo, o que parece ser devido à 
competição direta por carboidratos, entre as flores e 
o desenvolvimento de raízes.

Para o número de brotos, a interação entre os 
fatores estudados também foi significativa. Destaca-
se que P. trunciflora obteve maior número de brotos 
em agosto, em comparação a maio, inclusive com 
maior número em relação às outras duas espécies. 
Para o comprimento de brotos, não houve interação 
significativa entre espécies de enxertos e épocas 
do ano. Porém, houve diferença significativa entre 
espécies, pois P. jaboticaba apresentou maior com-
primento de brotos que P. trunciflora (Tabela 1).

Em experimento semelhante ao atual, Men-
donça (2000) observou média de 85% de brotação, 
não diferindo entre as espécies P. cauliflora, P. 
jaboticaba e P. trunciflora, enxertadas sobre porta-
enxertos de dois anos de P. jaboticaba ‘Sabará’, 
pela garfagem de topo em fenda cheia, realizada 
em agosto. Além disso, Sampaio (1984) observou 
que a enxertia por garfagem, realizada no verão, de 
P. jaboticaba sobre porta-enxertos de P. cauliflora, 
resultou em 30,5% de brotação, enquanto, utilizando 
a enxertia por encostia durante outono-inverno, de P. 
cauliflora sobre porta-enxertos da mesma espécie, 
obteve 80% de brotação. 

Dessa forma, o trabalho atual também 
demonstra que a enxertia proporciona elevada efi-
ciência na produção de mudas de jabuticabeira, e 
que há desenvolvimento de brotações das espécies 
P. cauliflora, P. trunciflora e P. jaboticaba enxerta-
das sobre P. cauliflora. Porém, testes histológicos 
ou acompanhamento por um longo período destas 
plantas em campo são necessários para que seja, de 
fato, constatada a compatibilidade. Além disso, ainda 
é necessário verificar a evolução do crescimento no 
campo e o tempo transcorrido da enxertia até o início 
da frutificação da muda enxertada.

Experimento 2: Propagação de jabutica-
beira por alporquia

Para o percentual de enraizamento, não hou-
ve efeito significativo da interação entre os fatores 
(diâmetro do ramo x largura do anelamento). Para os 
fatores considerados isoladamente, houve efeito sig-

S. A. Z. SASSO et al.
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nificativo para diâmetro do ramo. O maior diâmetro 
(2,0-2,5 cm) proporcionou 87,5% de enraizamento, 
enquanto  no menor (1,0-1,5 cm) obtiveram-se 
50,0%. Para o número e comprimento de raízes, os 
efeitos dos fatores foram similares ao percentual de 
enraizamento, destacando-se que, em média, o maior 
diâmetro de ramo proporcionou 42,3 raízes com 4,15 
cm, enquanto, com ramos de menor diâmetro, foram 
obtidas 5,9 raízes com 1,95 cm (Tabela 2).

Como relatado, ramos com maior diâmetro 
(2,0-2,5 cm) apresentaram maior percentual de en-
raizamento, maior número e comprimento de raízes. 
Este fato pode estar relacionado à maior quantidade 
de carboidratos presentes nos ramos de maior diâ-
metro, em relação aos de menor diâmetro, pois os 
carboidratos são fontes de energia, intensamente mo-
bilizados para o local em que ocorre o enraizamento 
(WIESMAN; LAVEE, 1995; HUSEN; PAL, 2007).

Observou-se também que as raízes adventícias 
foram formadas acima e abaixo da região do anela-
mento. Não ocorreu a formação de raízes diretamente 
do calo, fato também observado em alporques de 
videira muscadínia por Pacheco et al. (1998).

Na literatura, são poucos os trabalhos utilizan-
do alporquia em jabuticabeira. Recentemente, Danner 
et al. (2006) obtiveram sucesso com a utilização desta 
técnica, que proporcionou até 100% de enraizamento 
de ramos de jabuticabeira, sendo que, quando a alpor-
quia foi realizada em dezembro, não houve influência 
significativa do uso de AIB.

Os resultados obtidos neste experimento indi-
cam que a alporquia proporciona elevado percentual 
de formação de mudas. No entanto, ainda é necessário 
verificar o desenvolvimento das mudas transplantadas 
e o intervalo de tempo entre seu plantio no campo e 
o início da produção de frutos.

TABELA 1 – Brotação, número e comprimento de brotos de enxertos de três espécies de jabuticabeira (Plinia 
cauliflora, P. trunciflora, P. jaboticaba) enxertadas sobre P. cauliflora em duas épocas (maio 
e agosto). UTFPR, Câmpus de Pato Branco, 2009.

Brotação (%)
Época Plinia cauliflora Plinia trunciflora Plinia jaboticaba Média
Maio 50,8 aA* 67,9 aA 72,9 aA 63,9

Agosto 69,2 aA 48,6 aA 15,6 bB 44,5
Média 60,0 58,3 44,3 CV(%) = 13,7

Número de brotos
Maio 2,2 aA* 1,7 bA 1,6 aA 1,8

Agosto 2,3 aB 3,7 aA 1,9 aB 2,6
Média 2,25 2,7 1,75 CV(%) = 14,9

Comprimento (cm) de brotos
Maio 8,9 7,3 9,1 8,4NS

Agosto 6,7 4,3 9,3 6,8
Média 7,8 AB 5,8 B 9,2 A CV(%) = 22,0

*Médias seguidas de letras distintas, maiúsculas na horizontal e minúsculas na vertical, diferem entre si, pelo teste de Tukey (P≤0,05). 
NS: Não significativo pelo teste F (P≤0,05).

TABELA 2 – Enraizamento, número e comprimento de raízes de alporques de jabuticabeira (Plinia cau-
liflora) em função da largura do anelamento e do diâmetro do ramo. UTFPR, Campus Pato 
Branco, 2009.

Enraizamento (%)
Largura do anelamento (cm)

Diâmetro do ramo (cm) 1,5 3,0 Média
1,0-1,5 25,0 75,0 50,0 b*
2,0-2,5 87,5 87,5 87,5 a
Média 56,25NS 81,25 CV(%) = 54,0

Número de raízes
1,0-1,5 5,6 6,1 5,9 b*
2,0-2,5 24,0 60,6 42,3 a
Média 14,8NS 33,4 CV(%) = 134,3

Comprimento (cm) de raízes
1,0-1,5 1,1 2,8 1,95 b*
2,0-2,5 4,2 4,1 4,15 a
Média 2,65NS 3,45 CV(%) = 65,5

NS e *: Não significativo e significativo pelo teste F (P≤0,05), respectivamente. 
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CONCLUSÃO

 Nas condições em que este trabalho foi 
desenvolvido, pode-se concluir que:

1-A enxertia pode ser utilizada para propaga-
ção de jabuticabeira.

2-Houve pega de enxertia de Plinia cauliflo-
ra, P. trunciflora e P. jaboticaba enxertadas sobre P. 
cauliflora.

3-A alporquia é uma técnica viável para a 
propagação da jabuticabeira e deve ser realizada em 
ramos de diâmetro de 2,0-2,5 cm.
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