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RESUMO 
O mandacaru (Cereus jamacaru D. C.) vem ganhando destaque como planta 
ornamental predominante de regiões secas, onde a salinidade é um fator limitante 
da produção agrícola. A presente pesquisa objetivou avaliar o desenvolvimento de 
mudas de mandacaru sob diferentes níveis de salinidade e sombreamento. O 
delineamento experimental foi o inteiramente casualizado (DIC), disposto em um 
arranjo fatorial 3 x 5 (tipos de telado e cinco níveis de condutividade elétrica), com 
quatro repetições de 4 plantas cada. Os dados foram submetidos à análise de 
variância e as médias comparadas pelo teste de Tukey ao nível de 5% de 
probabilidade. Os tratamentos consistiram de diferentes níveis de salinidade em 
água corrente: S0 - controle (0,0); S1 (1-1,3 dS m-1); S2 (2-2,3 dS m-1); S3 (3-3,3 dS m-

1) e S4 (4-4,4 dS m-1) em três tipos de telado: 30, 50 e 70%. As avaliações de 
sobrevivência foram realizadas quinzenalmente. Diariamente foram mensuradas 
temperatura, UR% do ar e luminância através dos instrumentos termo-higrômetro e 
luxímetro. As variáveis analisadas foram: número de plantas vivas e mortas 
(avaliação de sobrevivência), altura das plantas, diâmetro do caule, matéria fresca 
total, massa seca da parte aérea e da raiz. O sombreamento de 30% foi o que 
proporcionou menor sobrevivência das mudas de mandacaru, porém, nos de 50 e 
70% houve maior sobrevivência das plântulas. A salinidade interferiu em todos os 
parâmetros analisados, podendo-se afirmar que essa espécie é sensível a baixas 
concentrações salinas sob condições de alta temperatura e umidade.  
PALAVRAS-CHAVE:  Condutividades; interações, temperatura. 
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DEVELOPMENT OF SEEDLINGS MANDACARU UNDER DIFFERENT LEVELS OF 
SALINITY AND SHADE 

 
ABSTRACT  

The mandacaru (Cereus jamacaru DC) is gaining prominence as the predominant 
ornamental plant dry areas where salinity is a limiting factor of agricultural production. 
This research aimed to evaluate the development of seedlings mandacaru under 
different levels of salinity and shading. The experimental design was completely 
randomized (DIC), followed by a 3 x 5 factorial arrangement (3 types of greenhouse x 
5 levels of electrical conductivity), with four replicates of 4 plants each. Data were 
subjected to analysis of variance and means compared by Tukey test at 5% 
probability. The treatments consisted of different salinity levels in tap water: S0 - 
control (0.0); S1 (1-1.3 dS m-1); S2 (2-2.3 dS m-1); S3 (3 - 3.3 dS m-1) and S4 (4 -
4.4 dS m-1) in three types of greenhouse 30, 50 and 70%. Survival of evaluations 
were carried out fortnightly, from the first application. Daily were measured 
temperature, RH% of air and luminance through the instruments thermo-hygrometer 
and light meter. The variables analyzed were: number of live and dead plants 
(evaluating survival), plant height, stem diameter, total fresh matter, dry matter of 
shoot and root. The shading was 30% which resulted in lower survival mandacaru 
seedlings, however, in 50 and 70% was most seedling survival. Salinity interfered in 
all parameters analyzed, can be said that this species is sensitive to low salt 
concentrations under high temperature and humidity conditions. 
KEYWORDS:  conductivities, interactions, temperature. 
 

INTRODUÇÃO 
O cultivo de plantas ornamentais no Brasil é praticado por pequenos e 

médios produtores utilizando-se cerca de 11.800 mil hectares por ano em mais de 
400 municípios (IBRAFLOR, 2013). As cactáceas são bem apreciadas como plantas 
ornamentais e diversas espécies endêmicas do Brasil têm sido indicadas como 
potenciais para tal fim, atraindo vários colecionadores de todos os locais, devido a 
sua facilidade de cultivo, rusticidade e beleza (SOUZA & LORENZI, 2005). O mesmo 
autor acrescenta afirmando que dentro da caatinga nordestina diversas espécies 
estão entre as mais típicas, dentre elas o mandacaru (Cereus jamacaru D.C.), com 
especialidade de sobreviver em ambientes secos. SANCHES et al., (2007) 
complementam quando afirmam que tais espécies vêm ganhando espaço na 
floricultura pela facilidade em todo o seu ciclo produtivo e por suportar as condições 
climáticas predominantes da região, ou seja, escassez de água e altas 
temperaturas. 

O mandacaru é um cacto colunar, nativo da caatinga, extremamente 
rústico e geralmente encontrado em catingueiras arbóreas, onde quase não há 
presença de solos. Lembra um candelabro por conter um eixo principal pouco 
curvado com ramos assimétricos, o que garante formato em pertencer ao gênero 
Cereus, que significa círio/vela. Possui resistência a extensos períodos de seca, não 
o impedindo de crescer e frutificar. É pertencente à família das cactáceas formando 
a paisagem típica do semiárido nordestino (CAVALCANTI et al., 2008). 

Quando se trata das condições naturais às quais essas espécies estão 
habituadas, vale ressaltar que as regiões áridas e semiáridas merecem destaque em 
todo o mundo, pois a salinidade nesses locais tem sido um fator limitador da 
produção agrícola. Isso porque a evapotranspiração por ser maior que a precipitação 
pluvial, contribui com um déficit hídrico por quase todo o ano, não lavando os sais 
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que residem no perfil do solo (NOGUEIRA FILHO et al., 2012). Segundo VIÉGAS et 
al. (2001) esse fenômeno tem contribuído ainda mais para o aumento do problema 
da salinização de solos, juntamente com um manejo impróprio da água de irrigação, 
complementam NOGUEIRA FILHO et al. (2012). SHANNON et al. (1994) garantem 
que a planta responde a salinidade até este momento por influência de interações do 
ambiente como: temperatura, umidade relativa e radiação.  

A luminosidade é um fator ambiental extremamente importante para o 
crescimento das plantas, que gera biomassa vegetal por converter energia luminosa 
em energia química, participa do processo de fotossíntese, abertura de estômatos e 
síntese de clorofila. Pode também causar estresse às mesmas se proporcionadas de 
forma irregular (NOGUEIRA FILHO et al., 2012; FREITAS et al., 2012). De acordo 
com ATROCH et al. (2001), níveis de luminosidade alterados podem colocar em 
risco a produtividade do vegetal através de interferências que podem ocorrer em 
respostas anormais de crescimento, anatômicas, fisiológicas e bioquímicas. De 
acordo com SEARTE et al. (2011); AASAMAA; SÕBER (2011) a maioria dos 
vegetais desenvolve capacidade para habituar-se às diferenciações de luminosidade 
e temperatura, a fim de regularizar abertura e fechamento estomático. 

Diante da importância mandacaru (Cereus jamacaru) na cadeia de flores 
e plantas ornamentais considerando seu desenvolvimento em ambientes salinos, a 
presente pesquisa objetivou avaliar o desenvolvimento de mudas de mandacaru em 
condições de diferentes níveis de salinidade e sombreamento.  

 
MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi desenvolvido na Universidade Federal do Ceará - UFC, 
Campus do Pici, Fortaleza – CE, localizada à longitude de 37°48’ W, latitude 3°36’ S 
e altitude aproximadamente de 21 m. Segundo KÖPPEN (1948), o clima é do tipo 
Aw’, tropical chuvoso, com temperatura e precipitação média anual de 27° e 1.338 
mm, respectivamente. O ensaio foi conduzido no período de dezembro de 2014 a 
março de 2015, em casa de vegetação pertencente à UFC. A casa de vegetação é 
coberta com plástico leitoso, difusor de 150 micras, com sombrites de 30, 50 e 70% 
de retenções de luminosidade, aproximadamente, acomodados em locais diferentes 
dentro da estrutura.  

O delineamento experimental utilizado foi o Inteiramente Casualizado 
(DIC), seguindo-se de um arranjo fatorial 3 x 5 (3 tipos de telado x 5 níveis de 
condutividade elétrica), com quatro repetições de 4 plantas cada, totalizando 15 
tratamentos no geral, com 16 plantas para cada tratamento realizado.   

A espécie de mandacaru utilizada no trabalho foi Cereus jamacaru D. C., 
cujas sementes foram coletadas na cidade de Santana de Acaraú em março de 
2013, que foram semeadas em recipientes de plástico, em substrato pó de coco 
umedecido. Depois da semeadura os recipientes foram fechados em sacos plásticos 
de 50 micras e colocados à sombra, formando um tipo de câmara úmida para 
favorecer a embebição das sementes e as plântulas permanecerem em bom estado 
até o momento do transplantio. 

No dia 26 de dezembro de 2014, as mudas com um ano e oito meses de 
idade foram transplantadas para bandejas de poliestireno com 200 células, 
comprimento/largura da célula: 31,0 x 31,0 mm e volume 18 cm3, sendo utilizadas 
apenas 100 células de cada bandeja, a fim de organizar melhor e padronizar os 
tratamentos para as mudas. No total utilizaram-se três bandejas. Na instalação do 
experimento placas devidamente identificadas foram sorteadas em células 
alternadas, totalizando 25 tratamentos em cada bandeja. Após o transplantio, cada 
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bandeja permaneceu em um tipo de telado presente na casa de vegetação (30, 50 e 
70%), ou seja, mudas que permaneceram em telado de 30%, receberam 70% de 
luminosidade; as que permaneceram em telado de 50% receberam 50% de 
luminosidade e as que permaneceram em telado de 70%, receberam 30% de 
luminosidade. Os tratamentos consistiram de diferentes condutividades elétricas em 
água corrente: S0 - controle (0,0); S1 (1-1,3 dS m-1); S2 (2- 2,3 dS m-1); S3 (3 - 3,3 dS 
m-1) e S4 (4 - 4,4 dS m-1) em três tipos de telado: 30, 50 e 70%.  

As soluções salinas foram preparadas diluindo-se NaCl em água até a 
obtenção da condutividade elétrica, obtida através de um auxílio de um 
condutivímetro. As aplicações iniciaram quinze dias após o transplantio, 
adicionando-se 10 mL em cada célula da bandeja com auxílio de uma seringa. As 
avaliações de sobrevivência foram realizadas quinzenalmente, contando-se a partir 
da primeira aplicação. Diariamente foram mensuradas a temperatura e umidade 
relativa do ar no local do experimento, ou seja, na própria casa de vegetação, e a 
luminância/fontes de luz nos diferentes ambientes com o auxílio dos instrumentos 
termo-higrômetro e um luxímetro para se obter a média e determinar a que 
condições as mudas apresentaram melhores resultados na produção de sua 
biomassa verde. 

As variáveis analisadas foram: número de plantas vivas e mortas 
(avaliação de sobrevivência): para essa análise considerou-se a contagem de 
plantas vivas e mortas de cada tratamento a partir do décimo quinto dia após a 
primeira aplicação da solução salina, sendo no total realizadas 5 avaliações de 
sobrevivência. As variáveis morfológicas analisadas foram as seguintes: altura das 
plantas (AP), realizada com o auxílio de uma régua graduada, sendo os dados 
expressos em cm²; diâmetro do caule (DC), feita com o auxílio de um paquímetro 
digital de precisão, sendo os dados expressos em mm; matéria fresca total (MFT), as 
plantas foram retiradas do substrato para em seguida serem pesadas em balança 
analítica (0,001 g); massa seca da parte aérea e da raiz (MSPA; MSR), as plantas 
foram colocadas para secar em estufa de circulação forçada a uma temperatura de 
80°C por um período de 48 horas, até atingirem peso  constante. Após isso as 
amostras foram pesadas em balança analítica (0,001 g).  

Os dados foram submetidos à análise de variância utilizando o Software 
de análise estatística Sisvar®, versão 5.3 (FERREIRA, 2010). As comparações entre 
os três tipos de telado foram realizadas pelo teste de Tukey ao nível de 5% de 
probabilidade. Para a confecção dos gráficos foi utilizado o programa 
Microsoft Office Excel 2007. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Pode-se observar quanto aos caracteres morfoagronômicos de altura da 
planta (AP), diâmetro do caule (DC), matéria fresca total (MFT), massa seca da parte 
aérea (MSPA) e matéria seca da raiz (MSR), que para AP houve efeito significativo 
aos níveis de 5% e 1% de significância para os fatores doses (D) e telados (T), 
respectivamente. Para DC, MSPA e MSR as doses não apresentaram significância 
(TABELA 1). 
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TABELA 1  - Resumo das análises de variância de altura de planta (AP), 
diâmetro do caule (DC), massa fresca total (MFT), massa seca da 
parte aérea (MSPA) e massa seca da raiz (MSR) de plantas de 
mandacaru (Cereus jamacaru D.C.) em função de diferentes 
soluções salinas e telados. Fortaleza-CE, 2015. 

 
QUADRADO MÉDIO 

FV=Fonte de variação; GL= Grau de liberdade; CV= Coeficiente de variação; Significativo a 
0,05(*) e a 0,01(**) de probabilidade, respectivamente; ns- não significativo pelo teste F. 

 

Com relação à sobrevivência das plântulas, o sombreamento de 30% com 
média de 33,64% µmol m-² s-1 para os meses de instalação do trabalho, foi o que 
proporcionou menor sobrevivência das mudas de mandacaru. O oposto pode-se 
afirmar para os sombreamentos de 50 e 70%, no qual houve uma maior 
sobrevivência das plântulas de mandacaru para as condições de estudo (Tabela 2).  

  

TABELA 2 -  Médias de altura das plantas (AP), diâmetro do caule (DC), massa fresca total 
(MFT), massa seca da parte aérea (MSPA) e massa seca da raiz (MSR) de 
plântulas de mandacaru (Cereus jamacaru D.C.) submetidas a diferentes 
concentrações salinas e telados. Fortaleza-CE, 2015. 

 
Telado  Salinidade 

  
  AP 

   
  DC  

 
 MFT 

 
 MSPA  

 
MSR         SOB      

 
                    0 
                    1                             
  30              2 
                    3 
                    4        

   
1,51 b 
2,19 a 
1,65 b 
1,61 b 
1,50 b 

     
1,24 b 
1,50 a 
1,32 b 
1,18 b 
1,34 b 

      
0,18 b 
0,34 a 
0,23 b 
0,17 b 
0,18 b 

     
0,02 b 
0,03 a 
0,03 a 
0,03 a 
0,02 b 

  
0,05 a        80% 
0,04 b        90% 
0,05 a        85% 
0,04 b        85% 
0,05 a        90% 

 
                    0 
                    1                    
  50              2 
                    3 
                    4        

       
 2,94 a 
 3,11 a 
 2,66 b 
 2,56 b 
 2,28 b 

      
1,94 a 
1,99 a 
1,69 ab 
1,60 ab 
1,47 b 

      
0,67 a 
0,65 a 
0,45 b 
0,44 b 
0,37 b 

    
0,05 a 
0,06 a 
0,04 b 
0,04 b 
0,03 ab 

  
0,04 b       100% 
0,04ab      100% 
0,05 a       100% 
0,05 a       100% 
0,05 a         90% 

 
                    0 
                    1                    
   70             2 
                    3 
                    4        

       
3,07 a 
2,79 ab 
2,85 a 
2,78 b 
2,69 b 

      
2,05 a 
2,03 a 
1,97 a 
1,89 b 
1,87 b 

      
0,22 c 
0,49 a 
0,47 ab 
0,43 b 
0,45 b 

     
0,04 b 
0,04 b 
0,05 a 
0,04 b 
0,04 b 

  
0,05 a       100% 
0,05 a         95% 
0,05 a       100% 
0,05 a       100% 
0,05 a       100% 

      

Médias seguidas de letras iguais não diferem entre si, pelo teste de Tukey, a 5% de significância. 
Salinidade - 0 (0 dS m-1);  1 (1-1,3 dS m-1); 2 (2-2,3 dS m-1); 3 (3-3,3 dS m-1) e4 (4-4,4 dS m-1). 

          
          FV 

 
GL 

  
 AP 

 
 DC 

 
   MFT 

 
  MSPA 

   
    MSR 

 
 

Doses (D)  4 0,62* 0,22ns    0,08**  0,0002ns    0,0001ns  
Telados (T)  2 9,84** 2,69**    0,66**  0,0002**    0,0002*  

(D x T)  8 0,20ns 0,07ns    0,02*  0,0003*    0,0001ns  
Resíduo 60 0,23 0,14    0,01  0,0001    0,00006  

        CV (%)  20,12 22,13    26,23  32,82    17,27  
         Média    2,41 1,67    0,41   0,04    0,05  
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Em termos gerais, observa-se que os melhores resultados foram obtidos 
para os sombreamentos de 50 e 70%. No ambiente com sombreamento de 30%, 
juntamente com as interações que o ambiente proporcionou, tais como alta 
temperatura, luminosidade e baixa umidade relativa do ar contribuíram para que as 
mudas cultivadas nesse tipo de ambiente apresentassem os piores valores médios 
observados para as variáveis analisadas (Tabela 2; Figura 1). Para todas as 
variáveis percebe-se que a partir do primeiro nível de salinidade testado (1 – 1,3 dS 
m-1) as mudas de mandacaru foram afetadas pelo sal, principalmente as que 
permaneceram sob sombreamento de 30%, pois tal ambiente proporcionou maior 
temperatura e luminosidade. 

 

FIGURA 1 - Médias da temperatura e umidade relativa do ar durante dos meses de 
condução do trabalho (dezembro de 2014 – março 2015) 
 

Tais resultados corroboram com os obtidos por GOMES et al., (2014), os 
quais trabalhando com tolerância e desenvolvimento de plântulas de Cereus 
jamacaru submetidas à salinidade observaram efeito negativo da salinidade  sobre 
as variáveis analisadas.   

De acordo com FERNANDES et al., (2003), o crescimento do vegetal é 
afetado pela salinidade devido ao estresse osmótico, toxicidade por excesso de 
íons, principalmente Na e Cl, além do desequilíbrio nutricional. Estudos de SOUSA & 
BEZERRA (2010) com desenvolvimento de mudas da suculenta Portulacaria afra 
Jacq. em água de irrigação salina também observaram redução na altura das 
plantas sob efeito da salinidade. Por outro lado, afirmam TAIZ & ZEIGER (2013) que 
o maior crescimento de plantas em ambientes com menos luminosidade pode estar 
associado ao investimento em alongamento das células, podendo-se ter um 
aproveitamento mais eficiente da energia luminosa, assim como um maior controle 
da temperatura, favorecendo maior atividade fotossintética, comparado a plantas 
cultivadas sob radiação solar intensa.    

A salinidade interferiu em todos os parâmetros analisados, podendo-se 
afirmar que essa espécie é sensível a baixas concentrações salinas sob condições 
de alta temperatura e umidade.  

 
  CONCLUSÕES 

Com relação à sobrevivência das plântulas, o sombreamento de 30% 
(média de 33,64% µmol m-² s-1) proporcionou menor sobrevivência das mudas de 
mandacaru. A maior sobrevivência das plântulas de mandacaru foi nos 
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sombreamentos de 50 e 70%. A partir do primeiro nível de salinidade testado (1 – 
1,3 dS m-1) as mudas de mandacaru foram afetadas pelo sal. 
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