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Resumo geral 

 

CARRA, BRUNO. Controle do crescimento e desenvolvimento de pereiras pelo 
uso de prohexadiona cálcio e poda de raiz, 2015. 107f. Dissertação (Mestrado) – 
Programa de Pós-Graduação em Agronomia. Universidade Federal de Pelotas, 
Pelotas,2015.  
 
O excesso de crescimento vegetativo em pereiras é uma das principais 
preocupações dos produtores, pois resulta em sérios efeitos negativos no pomar, 
como a baixa formação de estruturas produtivas e competição com o crescimento 
dos frutos. A incerteza da mão de obra futura e o alto custo gerado pela poda 
mobilizam o desenvolvimento de pesquisas para reduzir o tempo de poda através de 
métodos mecânicos e substâncias químicas. A utilização de fitorreguladores é uma 
das alternativas mais promissoras para manejar o crescimento vegetativo de 
pereiras, sendo a prohexadiona cálcio (P-Ca) o principal deles. Outra técnica 
promissora no controle do crescimento vegetativo é a poda de raiz, que surge como 
uma alternativa ao uso de fitorreguladores. A P-Ca reduz o crescimento de ramos 
através do bloqueio da biossíntese de giberelinas, as quais regulam o crescimento 
longitudinal dos ramos. Já, a poda de raiz atua reduzindo o fluxo de nutrientes, água 
e hormônios para a parte superior da planta limitando o crescimento dos ramos. 
Sendo assim, o objetivo do presente estudo foi de avaliar o controle do crescimento 
vegetativo e a capacidade produtiva de pereiras em função da P-Ca e da poda de 
raiz. Dois experimentos foram conduzidos: 1) P-Ca foi aplicado em pereiras ‘Le 
Conte’ e ‘Smith’ em pomar comercial no município de Antônio Prado, RS, Brasil. 
Ambas cultivares foram tratadas com doses de 100, 200, 300 e 400 mg L-1 de 
ingrediente ativo (i. a.), aplicadas uma única vez na safra e também quando 
observado retorno do crescimento dos ramos; 2) Pereiras ‘Shinseiki’ foram 
submetidas à poda de raiz e à aplicação de P-Ca no campo experimental da 
Universidade Federal de Pelotas, RS, Brasil. As plantas foram submetidas à poda de 
raiz em um e dois lados, P-Ca nas doses de 300 e 600 mg L-1 de i. a. e poda de raiz 
em um lado da planta + P-Ca a 300 mg L-1 de i. a.. Todos os tratamentos com P-Ca 
receberam aplicação quando os ramos apresentavam 2,5-5 cm, sendo a poda de 
raiz realizada no final do mês de agosto, duas a três semanas antes do início da 
floração. Os resultados mais importantes são apresentados separadamente para 
cada experimento: 1) P-Ca foi eficiente na redução do crescimento dos ramos de 
pereiras ‘Le Conte’ e ‘Smith’, não sendo necessária a reaplicação do fitorregulador 
ao longo da safra em pereiras ‘Le Conte’. O mesmo não afetou a produção de 
ambas cultivares, mas o retorno da floração na cultivar Smith foi afetado 
negativamente. 2) A poda de raiz e a P-Ca foram eficientes na redução do 
crescimento vegetativo de pereiras ‘Shinseiki’, diminuindo a necessidade de poda 
verde e hibernal. No entanto, a capacidade produtiva de pereiras ‘Shinseiki’ foi 
afetada negativamente pela P-Ca na dose de 600 mg L-1, enquanto que a poda de 
raiz em um lado da planta + 300 mg L-1 de P-Ca reduziu a massa média dos frutos. 
Dessa forma a P-Ca e a poda de raiz são ferramentas de manejo promissoras para 
reduzir o crescimento de ramos e a necessidade de poda em pereiras, 
recomendando-se que sejam utilizadas separadamente. 
 
Palavras-chave: Pyrus sp.; crescimento vegetativo; controle de vigor; capacidade 
produtiva; redução de mão-de-obra; poda. 



 

 

 

 

Abstract 

 

CARRA, BRUNO. Growth and development control of pear trees by the use of 
prohexadione calcium and root pruning. 2015. 107f. Dissertation (Masters) - 
Graduate Program in Agronomy. Federal University of Pelotas, Pelotas, 2015. 
 
The excessive vegetative growth in pear trees is one of the major concerns of 
producers, because it results in serious negative effects on the orchard, such as low 
formation of productive structures and competition with fruit growth. The uncertainty 
of the future workforce and the high cost generated by pruning mobilize the 
development of research to reduce the time of pruning by mechanical resources and 
chemicals. The use of plant growth regulators is one of the most promising 
alternatives for handling the vegetative growth of pear and prohexadione calcium (P-
Ca) is the main one. Another promising technique in the vegetative growth control is 
the root pruning, which is an alternative to the use of plant growth regulators. The P-
Ca reduces shoot growth by blocking the biosynthesis of gibberellins, which regulate 
the longitudinal growth of the shoots. The root pruning works by reducing the flow of 
nutrients, hormones and water to the top of the plant, limiting the shoot growth. Thus, 
the aim of this study was to evaluate the control of vegetative growth and the 
productive capacity of pears depending on the P-Ca and root pruning. Two 
experiments were conducted: 1) P-Ca was applied in pear 'Le Conte' and 'Smith' in a 
commercial orchard in Antônio Prado, RS, Brazil. Both cultivars were treated with 
doses of 100, 200, 300 and 400 mg L-1 active ingredient (a. i.), the doses were 
applied once in the growth cycle and also when observed return of shoot growth; 2) 
Pear 'Shinseiki' was submitted to root pruning and application of P-Ca in the 
experimental field of Federal University of Pelotas, Brazil. The plants were treated 
with root pruning in one and two sides, P-Ca at doses of 300 and 600 mg L-1 a. i. and 
root pruning in one side of the plant + P-Ca 300 mg L-1 a. i.. All treatments with P-Ca 
application were done when the branches had 2.5-5 cm, and the root pruning 
occurred at the end of August, two to three weeks before the beginning of flowering. 
The most important results are presented separately for each experiment: 1) P-Ca 
was effective in reducing the shoot growth of pear 'Le Conte' and 'Smith', not 
requiring reapplication of the plant growth regulator during the crop in pear 'Le Conte 
'. The same did not affect the production of both cultivars, but the return bloom in 
cultivar Smith was negatively affected, decreasing the return of production. 2) The 
root pruning and P-Ca were effective in reducing the vegetative growth of pear 
'Shinseiki', reducing both summer and winter pruning. However, the production 
capacity of pear 'Shinseiki' was negatively affected by the P-Ca 600 mg L-1, while the 
root pruning at a side of the plant + P-Ca 300 mg L-1 reduced the average fruit 
weight. Thus, the P-Ca and the root pruning are promising management tools to 
reduce shoot growth and the need for pruning in pear trees. It is recommended to 
use them separately. 
 
Keywords: Pyrus sp.; vegetative growth; vigor control; production capacity; reduction 
of labor force; pruning. 
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1  Introdução geral 

 

A pereira (Pyrus spp.) é amplamente cultivada no mundo, com produção 

estimada em 23,6 milhões de toneladas no ano de 2012. No entanto, o cultivo no 

Brasil é reduzido, com produção de 20,5 mil toneladas em 2011, o que representa 

cerca de 10% da demanda nacional. Devido à baixa produção da fruta, o volume de 

importação para atender o mercado interno foi de 210,3 mil toneladas em 2011 

(FAO, 2015). Dentre os principais fatores condicionantes desse cenário, destacam-

se a falta de conhecimento sobre a melhor combinação entre cultivares copa e 

portaenxertos (PASA et al., 2011); problemas com o abortamento floral (TREVISAN 

et al., 2005); baixo índice de estruturas de produção e gemas florais; elevado índice 

de abortamento de gemas florais em cultivares de média necessidade de frio (PASA 

et al., 2011; MUNIZ et al., 2012); além de problemas relacionados ao excesso de 

crescimento vegetativo nas principais cultivares (RADEMACHER, 2004; PASA et al., 

2011; HAWERROTH et al., 2012).  

O uso de portaenxerto vigoroso na cultura da pereira favorece o crescimento 

vegetativo da cultivar copa, podendo piorar a eficiência produtiva e a produtividade 

em relação a plantas com porte e vigor reduzido (ALONSO et al., 2011). Quanto 

mais intensa for a circulação da seiva, maior será o crescimento vegetativo e o 

crescimento dos ramos, enquanto que, com a redução da circulação de seiva, mais 

gemas floríferas são formadas (FACHINELLO et al., 2008). PASA et al. (2011), em 

estudo sobre o hábito de frutificação e produção das cultivares Carrick, Packham’s 

Triumph e William’s sobre diferentes portaenxertos, observaram que a formação de 

gemas florais, as estruturas de produção e a eficiência produtiva dessas cultivares, 

em geral, são inversamente relacionadas ao vigor induzido pelos portaenxertos. 

A formação de gemas florais e de estruturas de produção e a eficiência 

produtiva, em geral, são inversamente relacionadas ao vigor (PASA et al., 2011). O 

excesso de crescimento vegetativo resulta em competição com o crescimento dos 

frutos, principalmente nos estágios iniciais de desenvolvimento (HAWERROTH et al., 

2012). Exerce efeito negativo também sobre a produtividade (PASA et al., 2011), 

qualidade de frutos (RADEMACHER, 2004) e controle de doenças e pragas, devido 

à diminuição da eficiência de aplicações sanitárias (MILLER & TWORKOSKI, 2003). 

O crescimento vegetativo está relacionado diretamente à necessidade de poda. 
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Sendo assim, quanto maior o vigor de uma planta, maior será a necessidade de 

poda, aumentando o custo dessa operação (HAWERROTH et al., 2012). A poda é 

um importante componente dos custos de um pomar, contribuindo com 

aproximadamente 14% dos custos variáveis totais em pomares de pereiras 

(SEAVERT et al., 2005). 

Tendo em vista o exposto, o controle do crescimento vegetativo de pereiras 

torna-se fundamental para produções economicamente satisfatórias. Uma alternativa 

para o controle do crescimento vegetativo é o uso de fitorreguladores inibidores da 

síntese de giberelinas, as quais estão diretamente relacionadas ao alongamento de 

ramos (OWENS & STOVER, 1999). Dentre esses fitorreguladores, destaca-se a 

prohexadiona cálcio (P-Ca) (3-oxido-4-propionyl-5-oxo-3-cyclohexene-carboxylate), a 

qual é um inibidor da síntese de giberelinas de baixa toxidade e persistência 

limitada, sendo metabolizado de 6 a 7 semanas após a aplicação (EVANS et al., 

1999; OWENS & STOVER, 1999; RADEMACHER, 2004). Quando aplicado durante 

os estágios iniciais de crescimento vegetativo, o P-Ca reduz os níveis de GA1 

(altamente ativa), acumulando o seu precursor, a GA20 (inativa), nos tecidos 

vegetais (EVANS et al., 1999). 

Vários trabalhos vêm sendo realizados no intuito de verificar a eficácia do P-

Ca no controle do crescimento vegetativo. Em trabalhos realizados com aplicações 

de P-Ca em macieiras (MEDJDOUB et al., 2005; CLINE et al., 2008; GREENE, 

2008; DUYVELSHOFF & CLINE, 2013) e pereiras (SMIT et al., 2005; HAWERROTH 

et al., 2012; EINHORN et al., 2014; PASA & EINHORN, 2014), foi observado que o 

P-Ca é eficiente na redução do crescimento vegetativo. Porém, em alguns casos, a 

aplicação de P-Ca tem resultado na redução no retorno da floração (SUGAR et al., 

2004; SMIT et al., 2005; EINHORN et al., 2014). 

Outra técnica promissora para o controle do crescimento vegetativo é a poda 

de raiz, que surge como uma alternativa ao uso de fitorreguladores no controle do 

crescimento vegetativo. A poda de raiz consiste na redução da área radicular das 

plantas, reduzindo o fluxo de nutrientes, água e hormônios para a parte superior dela 

e, assim, limitando seu crescimento (JANSSENS et al., 2011). Vários trabalhos vêm 

sendo realizados no intuito de verificar a eficácia da poda de raiz no controle do 

crescimento vegetativo de pereiras (VERCAMMEN et al., 2005; ASÍN et al., 2007; 
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MAAS, 2008; WANG et al., 2014), sendo observado em vários deles maior retorno 

da floração (ASÍN et al., 2007; WANG et al., 2014). 

Dessa forma, o objetivo desse estudo foi de avaliar a influência do 

fitorregulador P-Ca e da poda de raiz no crescimento vegetativo e na capacidade 

produtiva de pereiras enxertadas sobre portaenxerto vigoroso. 
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2 Projeto de pesquisa 

 

2.1Título 

 

Controle do crescimento vegetativo de pereiras pelo uso de prohexadione 

cálcio e poda de raiz 

 

2.2 Introdução e justificativas 

 

A pera é uma fruta de grande aceitação e importância no mercado 

internacional, sendo produzida em diversos países. Apesar do grande mercado 

interno para a pera, a cultura não apresenta destaque entre as frutíferas de clima 

temperado cultivadas no Brasil. 

A pera é a fruta fresca responsável pelo maior montante de importações do 

Brasil, tanto em quantidade quanto em valor, sendo que consome quase que dez 

vezes mais do que produz, tendo que importar cerca de 90% das peras consumidas. 

Em 2010 o volume importado dessa fruta foi de aproximadamente 190 mil toneladas, 

representando cerca de 90 % do consumo interno, sendo que em 2009 o volume de 

peras importadas foi de aproximadamente 162 mil toneladas, significando 17% de 

acréscimo no período. O valor dessas importações representou, em 2010, 

aproximadamente US$ 189 milhões (FAO, 2013).  

Em 2011 a produção nacional não ultrapassou 21.000 toneladas (FAO, 2013), 

sendo os principais estados produtores, em ordem decrescente, Rio Grande do Sul, 

Paraná, São Paulo, Minas Gerais e Santa Catarina (IBGE, 2013). As peras de alta 

qualidade produzidas no país suprem apenas uma pequena parte do mercado e 

somente entre os meses de fevereiro e abril, sendo que a maior parte é importada, 

principalmente da Argentina, Chile, EUA e Portugal (FAORO; ORTH, 2010). 

O volume importado e a necessidade de se obter novas informações sobre o 

cultivo e o manejo desta espécie são aspectos que justificam investimentos em 

pesquisa. Além disso, existem alguns entraves que impossibilitam produções 

economicamente satisfatórias como a falta de conhecimento sobre a melhor 

combinação entre cultivares copa e portaenxertos; problemas com o abortamento 

floral (TREVISAN et al., 2005), baixo índice de estruturas de produção e gemas 
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florais, elevado índice de abortamento de gemas florais em cultivares de media 

necessidade de frio (PASA et al., 2011; MUNIZ et al., 2012), além de problemas 

relacionados ao excesso de crescimento vegetativo e dificuldade de importações de 

novas cultivares para serem testadas nas diferentes condições de clima do Sul do 

Brasil.  Pasa et al. (2011), em estudos sobre o hábito de frutificação e produção das 

cultivares ‘Carrick’, ‘Packham’s’ e ‘William’s’ sobre diferentes portaenxertos, 

observaram que a formação de gemas florais, estruturas de produção e a eficiência 

produtiva dessas cultivares, em geral, é inversamente relacionada ao vigor induzido 

pelos portaenxertos. 

O adequado manejo do crescimento vegetativo é de grande interesse na 

produção de frutas. Em pomares jovens o manejo do excessivo crescimento 

vegetativo dos ramos é essencial para antecipação do florescimento e frutificação e 

também em pomares adultos o controle de crescimento é necessário para prevenir o 

excesso de ramos no interior da copa e o excesso de sobreamento (RADEMACHER, 

2004). De acordo com Costa et al. (2002), em pomares modernos de pereiras, ou 

seja, em alta densidade, o controle de crescimento é essencial para evitar 

alternância de produção e manter as plantas em um porte que permita o manejo 

cultural. 

Em nível mundial, produtores objetivam retorno de investimento em curto 

prazo e economia de trabalho. Estes objetivos podem ser obtidos reduzindo o 

tamanho das plantas e aumentando a densidade de plantio, mas para isso, as 

plantas de pereira devem ser pouco vigorosas. O controle do crescimento vegetativo 

também é importante porque a copa de plantas frutíferas deve ser suficientemente 

aberta para permitir a melhor interceptação da radiação solar, melhorando a 

qualidade das frutas (RADEMACHER, 2004). Além disso, o excesso de crescimento 

vegetativo exerce efeito negativo sobre a produtividade e controle de doenças 

(MILLER; TWORKOSKI, 2003). Logo, é importante a utilização de práticas que 

controlem o crescimento vegetativo, como a utilização de porta enxertos 

ananizantes, fitorreguladores e poda de raízes, que reduzam o vigor das plantas e 

auxiliem no processo de indução floral (PASA et al., 2011). 

O balanço hormonal é um dos principais fatores no processo de diferenciação 

de gemais florais.  Davenport (2000) propôs um modelo no qual a diferenciação das 

gemas em flores ou ramos é definido pelo balanço entre indutores florais 
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(citocininas) e promotores de crescimento vegetativo (auxinas e giberelinas). De 

acordo com esse modelo, quando a razão entre indutores florais e promotores de 

crescimento vegetativo é baixa, serão preferencialmente formados ramos, sendo o 

inverso verdadeiro. Sendo muito comum no Sul do Brasil um longo período de 

crescimento vegetativo, resultando em uma competição negativa com a 

diferenciação e formação de gemas floríferas. 

Grande parte dos fitorreguladores utilizados para controle de vigor na cultura 

da macieira e pereira são inibidores, em algum ponto da rota, da síntese de 

giberelinas. Sendo que as giberelinas estão associadas com o elongamento de 

ramos (OWENS; STOVER, 1999). O prohexadione cálcio (P-Ca) (3-oxido-4-

propionyl-5-oxo-3-cyclohexene-carboxylate) é um inibidor da síntese de giberelinas 

de baixa toxicidade e persistência limitada, sendo metabolizado de 6 a 7 semanas 

após a aplicação (OWENS; STOVER, 1999). Dessa forma, vários trabalhos vêm 

sendo realizados no intuito de verificar a eficácia do P-Ca no controle de crescimento 

vegetativo de macieiras e pereiras. Em trabalhos realizados com aplicações de P-Ca 

em pereiras (ASÍN E VILARDELL, 2006; LAFER, 2008; HAWERROTH et al., 2011) 

foi observado que o P-Ca é eficiente na redução do crescimento vegetativo.  

Em pereiras cv. ‘Hosui’ enxertadas em portaenxerto vigoroso, o uso de 

prohexadione cálcio diminuiu a necessidade de poda hibernal e reduziu a massa e o 

número de ramos podados. Com o controle do crescimento vegetativo, pelo uso do 

P-Ca, houve também aumento na capacidade produtiva, principalmente, quando 

utilizadas as concentrações de 500 a 600 g ha-1 de i. a. (HAWERROTH et al., 

2012a). 

De acordo com Hawerroth et al. (2012b) em trabalhos com macieiras cv. 

‘Imperial Gala’ a melhor época de aplicação de prohexadione cálcio para o controle 

do crescimento vegetativo é de 20 a 28 dias após a plena floração, ocorrendo uma 

maior redução do comprimento médio e massa fresca média dos ramos podados 

nesta faixa. 

Segundo Rademacher (2004), o custo de poda em plantas tratadas com P-Ca 

reduz em torno de 30%, muitas vezes, uma maior produção é obtida através do 

aumento do “fruit set” e maior disponibilidade de assimilados para o crescimento dos 

frutos. Em muitos casos também é observado um aumento da qualidade da fruta e 

uma melhor qualidade para armazenamento. 
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No Brasil, grande parte dos pomares de pereiras são implantados sobre 

portaenxerto de Pyrus sp. originários de sementes ou de estacas como por exemplo 

P. calleryana.  Este portaenxerto induz vigor excessivo e também pouca formação 

de estruturas de produção nas plantas enxertadas (PASA et al, 2011). Segundo 

esse mesmo autor, esse portaenxerto é compatível com grande parte das cultivares 

de pereira e mostrou-se adaptado ás condições edafoclimáticas da Região Sul do 

Brasil.  

 A eficiência produtiva e a qualidade de frutos em plantas frutíferas de clima 

temperado podem ser maximizadas pelo adequado balanço entre o crescimento 

vegetativo e reprodutivo das plantas (SHARMA et al., 2009). De acordo com 

Rademacher (2004), o adequado balanço entre crescimento vegetativo e formação 

de frutos pode ser alcançado através do emprego de redutores de crescimento. 

Dessa forma, a utilização de alguma técnica para controlar o vigor induzido por P. 

calleryana, como por exemplo, a aplicação de P-Ca, poderia reduzir o vigor das 

plantas enxertadas, melhorando a relação entre crescimento vegetativo e produtivo, 

e assim, possibilitando a obtenção de produções satisfatórias. Adicionalmente, uma 

hipótese seria que, após a obtenção de um ou dois anos com produções regulares 

dessas cvs. sobre P. calleryana, o uso de fitorreguladores para controle do 

crescimento seria menor ou até mesmo desnecessário. Esse efeito seria decorrente 

da adequada partição dos fotoassimilados entre frutos e ramos em crescimento. 

Em trabalho com a finalidade de observar os efeitos de múltiplas aplicações 

anuais de prohexadione cálcio em maças, sobre a frutificação efetiva, tamanho do 

fruto e retorno da floração, Greene (2008), observou aumento da produção de frutos 

em doses de P-Ca acima de 125mg L-1. Também foi observado um menor retorno da 

floração e menor peso dos frutos quanto maior a dose de P-Ca, no entanto a 

frutificação quase que duplicou em plantas tratadas com P-Ca no primeiro ano de 

aplicação. 

 Outra técnica que pode ser utilizada no controle do crescimento vegetativo e 

produção de pomáceas é a poda de raízes. Esta técnica consiste na redução da 

área radicular das plantas através da poda, reduzindo o fluxo de nutrientes, água e 

hormônios para a parte superior da planta e, assim, limitando seu crescimento. A 

poda de raiz é uma ferramenta eficaz para controlar o crescimento vegetativo porque 

a transpiração da planta é reduzida (ASÍN et al., 2007; RODRIGUEZ-GAMIR et al., 
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2010). Asín et al. (2007) constataram grande redução no número de ramos e 

incremento de 57% no retorno da floração em pereiras cv. ‘Blanquilla’ submetidas à 

poda de raízes. Da mesma forma, Vercammen et al. (2005), constataram 44% de 

redução no crescimento vegetativo na cv. ‘Conference’. Segundo esses mesmos 

autores, além de reduzir o crescimento vegetativo, as plantas submetidas à poda de 

raízes apresentaram maior número de gemas florais e conduziram a produções 

regulares. 

Em trabalho realizado com a cv. ‘Conference’, a poda de raiz apresentou um 

eficiente controle do crescimento vegetativo, sendo que as mesmas apresentaram 

uma menor retirada de ramos, maior produção (Kg Planta-1) e menor variação da 

qualidade dos frutos comprado a plantas com incisões anelares no tronco, já para a 

variável de diâmetro de frutos a incisão anelar apresentou melhores resultados 

(MAAS, 2008). Segundo o mesmo autor quando a poda de raiz é utilizada para o 

controle do crescimento vegetativo, nenhum ou apenas pequenos efeitos benéficos 

podem ser obtidos pela utilização de reguladores de crescimento. 

Também Janssens et al. (2011) em trabalho com o objetivo de avaliar a 

sensibilidade de pereiras cv. ‘Conference’ ao déficit hídrico em clima temperado 

observou que o potencial hídrico do solo e o potencial hídrico dos ramos em plantas 

submetidas à poda de raiz são ambos mais baixos, mas não resultou em diminuição 

na produção de frutas. Segundo o mesmo autor a poda de raiz diminui o volume de 

solo em que as plantas podem extrair água, com isso pode ocorrer o mais rápido 

esgotamento da água em condições secas. 

Com base de resultados colhidos na literatura, espera-se que a combinação 

de técnicas de manejo e o uso de alternativas para o controle de vigor de pereiras, 

possam se tornar ferramentas importantes para gerar um sistema de produção 

lucrativo e sustentável. 
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2.3 Problema 

 

Excesso de vigor em pereiras enxertadas sobre Pyrus calleryana; 

Baixa frutificação efetiva em cultivares de pereiras. 

 

2.4 Hipótese  

 

O uso de prohexadione cálcio e da poda de raiz controlam o crescimento 

vegetativo e aumenta a frutificação de pereiras.  

 

2.5 Objetivos 

 

2.5.1 Objetivo Geral 

 

Avaliar o efeito do uso de prohexadione cálcio e da poda de raiz no controle 

do crescimento vegetativo e na frutificação de pereiras. 

 

2.5.2 Objetivos específicos  

 

- Avaliar a eficácia do fitorregulador prohexadione cálcio e da poda de raízes 

no controle do crescimento vegetativo e produção de pereiras ‘Shinseiki’; 

- Avaliar a eficácia do fitorregulador prohexadione cálcio no controle do 

crescimento vegetativo e produção de pereiras ‘Le Conte’ e ‘Smith’; 

- Avaliar a qualidade das frutas obtidas das plantas tratadas com prohexadione 

cálcio e submetidas à poda de raízes. 

 

2.6 Metas 

 

Determinar, pelo menos, uma dosagem mais eficiente do fitorregulador 

prohexadione cálcio para o controle de crescimento vegetativo e frutificação da 

cultura da pereira; 

Estabelecer um manejo eficiente da poda de raízes para o controle de 

crescimento vegetativo e frutificação da cultura da pereira; 
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Publicar no mínimo dois artigos em periódicos internacionais ou nacionais; 

Publicar pelo menos quatro resumos expandidos e simples em congressos da 

área. 

 

2.7 Material e métodos  

 

2.7.1 Pereiras cv. ‘Le Conte’ 

 

É um híbrido de pereira europeia com a japonesa, obtida nos Estados Unidos. 

As plantas são de grande desenvolvimento, ótima produtividade e resistentes a 

pragas e doenças (NAKASU; FAORO, 2003). Possui frutas de tamanho médio, em 

formato de trompa, apresentando o pedúnculo bem comprido, de cor verde-

amarelada e com pontuações marrons. A película é grossa, resistente e bastante 

unida ao mesocarpo. A polpa é branca, macia e de agradável sabor. As plantas são 

de grande desenvolvimento, ótima produtividade e resistentes a pragas e doenças. 

Amadurecem no fim de janeiro  

  

2.7.2 Pereiras cv. ‘Shinseiki’ 

 

Cultivar introduzida em 1945, resultante do cruzamento entre ‘Nijisseiki x 

‘Chojuro’. As plantas são vigorosas e tolerantes a entomosporiose (NAKASU; 

FAORO, 2003).  Os frutos são médios, formato globoso à oblato, epiderme de 

coloração amarelo-suave. A polpa é branca, suculenta, crocante, menos doce que 

‘Housui’. Amadurece geralmente na segunda quinzena de janeiro. 

 

2.7.3 Pereiras cv. ‘Smith’ 

 

É mais produtiva, precoce e mais rústica que a ‘Kieffer’ e encontra-se muito 

difundida nas zonas produtoras. Produz frutos pequenos. A película é verde-

amarelada e lisa; a polpa é branca e firme. É mais procurada para a fabricação de 

doces (NAKASU; FAORO, 2003). 
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2.7.4 Local de realização  

 

Os experimentos serão realizados em condições de campo durante o período 

de dois anos (2013-2015), sendo o primeiro na Faculdade de Agronomia Eliseu 

Maciel (FAEM) - Centro Agropecuário da Palma de propriedade da Universidade 

Federal de Pelotas – UFPel, localizada no município de Capão do Leão/RS (Latitude 

31º 52’ 00" S; Longitude 52º 21’ 24" W Greenwich; Altitude: 13,24m.) e o segundo 

em uma propriedade particular localizada no município de Antônio Prado/RS 

(Latitude 28º 50’ 15" S; Longitude 51º 17’ 35" W  Greenwich; Altitude: 785m.) 

Na área experimental do Centro Agropecuário da Palma o solo é classificado 

como Argissolo Amarelo Eutrófico Típico (Severo, 1999). O acúmulo médio de 

temperaturas inferiores a 7,2ºC na região de Pelotas é de 400 h (NAKASU e 

FAORO, 2003). Segundo as normais climatológicas da Estação Agroclimatológica de 

Pelotas (Capão do Leão), a precipitação média anual é 1367mm, a temperatura 

mínima e máxima anual é de -3ºC e 39,6ºC, respectivamente, e a temperatura média 

anual 17,8ºC. 

Segundo o Levantamento semidetalhado de solos: Região da Serra Gaúcha, 

onde a área experimental da propriedade está localizada o solo é classificado como 

Nitossolo Bruno Distrófico Argissólico textura muito argilosa e relevo suave ondulado 

(FLORES et al, 2007). Segundo as normais climatológicas da Estação Agroclimática 

da Embrapa Uva e Vinho, Bento Gonçalves, RS, a precipitação média anual é de 

1736mm, a temperatura mínima e máxima anual é de 8,6 ºC e 27,8 ºC, 

respectivamente, e a temperatura média anual 17,2ºC. O acúmulo médio de 

temperaturas inferiores a 7,2ºC na região é de 410h. 

Os tratos culturais serão semelhantes para todos os experimentos e 

tratamentos: adubação baseada em análise de solo, crescimento de ramos do ano e 

produtividade esperada; arqueamento de ramos; tratamentos fitossanitários quando 

necessário e controle de plantas daninhas. 

 

2.8 Metodologia 
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2.8.1 Experimento 1 – Uso de Prohexadione cálcio e poda de raiz para o 

controle de vigor e frutificação em pereiras cv. ‘Shinseiki’ 

 

Este experimento será conduzido no Centro Agropecuário da Palma e será 

constituído de um pomar de pereiras formado por plantas do grupo das pereiras 

asiáticas cv. ‘Shinseiki’, enxertadas sobre Pyrus calleryana. O experimento será 

instalado em um pomar de quinze anos (implantado em 1998), plantado com 

espaçamento de 2 x 5m, totalizando 1000plantas ha-1. As plantas estão conduzidas 

em forma de líder central e apresentam elevado vigor vegetativo. 

Os tratamentos consistirão de: 1) poda de raiz de um lado da planta – 50cm 

do tronco e 50 cm de profundidade; 2) poda de raiz dos dois lados da planta – 50cm 

do tronco e 50 cm de profundidade; 3) prohexadione cálcio (P-Ca, 200mg L-1) – 

aplicado quando os ramos apresentarem tamanho entre 2,5cm e 5cm e reaplicação 

do produto quando for observado o retorno do crescimento dos ramos (o 

crescimento dos ramos será monitorado a cada 15 dias após a aplicação de 

prohexadione cálcio); 4) prohexadione cálcio (P-Ca, 400mg L-1) – aplicado quando 

os ramos apresentarem tamanho entre 2,5cm e 5cm e reaplicação do produto 

quando for observado o retorno do crescimento dos ramos; 5) controle. 

O delineamento experimental utilizado será o de casualização por blocos, 

com quatro repetições de uma planta na parcela e uma planta como bordadura. Foi 

escolhido esse delineamento para isolar efeitos da diferença de tamanho entre as 

plantas, tornando assim as plantas do bloco mais homogêneas entre si, sendo que a 

divisão dos blocos será feita pelo diâmetro do tronco a 25cm da superfície do solo. 

Logo, cada bloco será constituído por plantas de diâmetro similar. Para as repetições 

com poda de raiz em função do manejo do equipamento de poda, serão podadas 

três plantas por repetição mas apenas a do meio será avaliada. 

A aplicação do P-Ca será realizada através de aspersão com um pulverizador 

costal motorizado Stihl SR 430, com um volume médio de 1000L ha-1. Como fonte 

de P-Ca será utilizado o produto comercial Viviful®, contendo 27,5% de ingrediente 

ativo (i.a), sendo este aplicado juntamente com o surfactante Silwet® L-77 Ag, na 

dose de 1mL L-1 (0,1%). A poda de raiz será realizada durante o período de 

dormência, duas a três semanas antes do início da floração, com uso de um 
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implemento agrícola provido de lâmina que será regulada para a profundidade 

desejada, este equipamento acoplado a um trator. 

 

2.8.2 Experimento 2 – Uso de Prohexadione Cálcio no controle do vigor e 

frutificação de pereiras 

 

Este experimento será constituído de um pomar de pereiras formado por 

plantas do grupo das pereiras híbridas, cultivares ‘Le Conte’ e ‘Smith’, ambas 

enxertadas sobre Pyrus calleryana. O experimento será instalado em um pomar de 

seis anos (implantado em 2007), plantado com espaçamento de 1,5 x 4,8m, 

totalizando 1388plantas ha-1. 

O experimento será dividido em dois sub-experimentos semelhantes, diferindo 

apenas a cultivar: ‘Le Conte’ e ‘Smith’. As plantas estão conduzidas em forma de 

líder central e apresentam elevado vigor vegetativo. 

 O delineamento experimental utilizado será o de casualização por blocos, 

com cinco repetições, tanto a parcela como a bordadura serão constituídas de uma 

planta. Foi escolhido esse delineamento para isolar efeitos da diferença de tamanho 

entre as plantas, tornando assim as plantas do bloco mais homogêneas entre si, 

sendo que a divisão dos blocos será feita pelo diâmetro do tronco a 25cm da 

superfície do solo. Logo, cada bloco será constituído por plantas de diâmetro similar. 

Dada a divisão do experimento de acordo com as cultivares, o fator a ser 

considerado para cada sub-experimento será: Doses de prohexadione cálcio (P-Ca). 

Todos os tratamentos menos o controle receberão aplicações de prohexadione 

cálcio (P-Ca) quando os ramos apresentarem tamanho entre 2,5 e 5cm, sendo que 

em 4 tratamentos será feita a reaplicação do produto quando for observado o retorno 

do crescimento dos ramos (RC). O crescimento dos ramos será monitorado a cada 

15 dias após a aplicação de prohexadione cálcio. 

Os tratamentos serão: 1) P-Ca, 100mg L-1 – ramos 2,5 a 5cm; 2) P-Ca, 200mg 

L-1 – ramos 2,5 a 5cm; 3) P-Ca, 300mg L-1 – ramos 2,5 a 5cm; 4) P-Ca, 400mg L-1 – 

ramos 2,5 a 5cm; 5) P-Ca, 100mg L-1 – ramos 2,5 a 5cm + RC; 6) P-Ca, 200mg L-1 – 

ramos 2,5 a 5cm + RC; 7) P-Ca, 300mg L-1 – ramos 2,5 a 5cm + RC; 8) P-Ca, 

400mg L-1 – ramos 2,5 a 5cm + RC; 9) Controle P-Ca 0mg L-1. 
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A aplicação do P-Ca será realizada através de aspersão com um pulverizador 

costal motorizado Stihl SR 430, com um volume médio de 1000L ha-1. Como fonte 

de P-Ca será utilizado o produto comercial Viviful®, contendo 27,5% de ingrediente 

ativo (i.a), sendo este aplicado juntamente com o surfactante Silwet® L-77 Ag, na 

dose de 1mL L-1 (0,1%). 

 

2.8.2.1 Variáveis a serem analisadas nos dois experimentos 

 

a) Crescimento de ramos: serão selecionados 10 ramos novos 

representativos (de crescimento do ano) por unidade experimental (uma planta) que 

serão medidos com utilização de fita métrica no momento da primeira aplicação de 

prohexadione cálcio e no momento da poda de raiz e após semanalmente, até o final 

do crescimento vegetativo. Será expresso em centímetros (cm). 

b) Diâmetro do tronco: será mensurado 25cm acima da superfície do solo, 

com auxílio de um paquímetro digital, no momento da primeira aplicação e no final 

do crescimento vegetativo. Expresso em milímetros (mm). 

c) Frutificação efetiva: será realizado com base em 100 cachos florais por 

planta, os quais serão contados no momento da floração. Na colheita, será feita a 

apuração no número total das frutas remanescentes nesses cachos florais, para a 

obtenção da frutificação efetiva, este que será expresso em percentagem (%). 

d) Número total de cachos florais por planta: realizada através da contagem 

do número total de cachos florais por planta. 

e) Retorno da floração: estimar-se-á pela contagem do número total de 

cachos florais de cada planta na floração seguinte a aplicação. 

f) Produção por planta: na ocasião da colheita os frutos serão colhidos e sua 

massa será aferida e expressa em quilogramas por planta (Kg planta-1). 

g) Eficiência produtiva: calculada pela relação entre a produção por planta 

(Kg) e área da seção transversal do tronco (ASTT), obtida a partir do diâmetro do 

tronco a 25cm da superfície do solo. Expressa em quilograma por centímetro 

quadrado (Kg cm-2). 

h) Número de frutas por planta: na colheita, será feita a contagem do número 

total de frutas por planta, que será expressa em número de frutos por planta (frutos 

planta-1). 
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No momento da colheita será realizada amostragem de 40 frutas 

representativas por repetição (planta). Destas, 20 serão utilizadas para analise 

físico-químicas no momento da colheita. As demais serão transferidas para câmara 

fria (0 ± 1°C e UR de 90%) onde permanecerão por 60 dias, para então serem 

realizadas as mesmas analises. As análises físico-químicas que serão realizadas 

são as seguintes.  

i) Sólidos solúveis (SS): mensurado através da técnica não destrutiva, por 

espectroscopia Vis/NIR, utilizando o equipamento NIR-Case (SACMI). Expresso em 

graus Brix (ºBrix). 

j) Firmeza da polpa (FP): mensurado através da técnica não destrutiva, por 

espectroscopia Vis/NIR, utilizando o equipamento NIR-Case (SACMI). Expresso em 

Newton (N). 

k) Acidez titulável (AT): em % de ácido málico, determinado segundo 

metodologia do Instituto Adolfo Lutz (1985). 

l) Crescimento de frutos: serão selecionados 10 frutos representativos com 

aproximadamente 1cm de diâmetro por unidade experimental (uma planta), que 

serão medidos com utilização de paquímetro digital a partir de 1cm de diâmetro dos 

frutos aproximadamente e após mensalmente, até o final do crescimento dos 

mesmos. Será expresso em milímetros (mm). 

m) Quantificação de Giberelinas: serão quantificadas as giberelinas GA1 e 

GA20. As analises serão realizadas no laboratório JM BioAnalises, Botucatu – SP. 
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2.9 Orçamento 

 

2.9.1. Consumo         

Materiais Und. Qtd. 
Custo unitário 

(R$) 
Custo total (R$) 

Dormex Lt 4 60 240,00 

Fungicidas - - - 750,00 

Inseticidas - - - 750,00 

Formicida - - - 250,00 

Herbicidas  - - - 500,00 

Tesoura de poda Un. 2 170 340,00 

Serrote de poda Un 2 150 300,00 

Enxada Un. 2 12 24,00 

Fita de arqueamento Rolo 5 20 100,00 

Material de escritório 

e expediente 
- - - 1000,00 

Peças de reposição 

de máquinas 

agrícolas 

- - - 3200,00 

Combustível e 

lubrificantes 
Un. 1.000 3,05 3050,00 

Subtotal       10504,00 

2.9.2. Equipamentos 

e materiais 

permanentes     

Equipamento para 

poda de raízes 
Un 1 7.000 7000,00 

Pulverizador 

pressurizado a CO2 
Un. 1 3.500 3500,00 

Paquímetro digital 

150mm resolução 

0,1mm 

Un. 2 250 500,00 



30 
 

 

 

Refratômetro palette-

style sugar, cat. Nº P-

02940-58 resol. 

0,1%, acuração 0,2% 

Un. 1 998 998,00 

Material bibliográfico - - - 1200,00 

Subtotal 13198,00 

2.9.3. Serviços de terceiros 
   

Manutenção de 

máquinas agrícolas 
Un. -- --- 2125,00 

Manutenção da área 

experimental 
Jornadas 50 45 2250,00 

Manutenção de 

equipamentos de 

informática 

- - - 1500,00 

Manutenção de 

equipamentos de 

laboratórios e câmara 

frias 

- - - 4000,00 

Passagem aérea 

para congresso 
Un. 1 2000 2000,00 

Diárias nacionais 

para participação em 

eventos 

Un. 5 187,83 939,15 

Análises laboratoriais 
   

6000,00 

Subtotal       18814,15 

Total  
   

42516,15 

Imprevistos (10%) 
   

4251,62 

TOTAL        46767,77 
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2.10 Cronograma de atividades do projeto para 24 meses 

 

 

                    ANO  

                  

ATIVIDADES 

2013 2014 2015 

M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F 

Revisão 

bibliográfica 
X X X X X X X X     X X X X X X X X X X X X X X 

Seleção das 

plantas     

 

X X X X                 X X X X           

Avaliações 

preliminares 
 

X  X 

 

                                        

Instalação dos 

experimentos 
          X X X X X X             X X X X X X   

Avaliações 

vegetativas  
      

      
X X X X X X X X         X X X X X X 

Avaliações 

produtivas  
      

     
    X X X X   X X X X X X   X X 

Condução e poda       
 

X X         X         
 

X X X       X   

Tratamento para 

Superação de 

dormência 

        

 

  X                       X           

Acompanhamentos 

fitossanitários e 

adubações 

X 

 

X   X   X X X X X X X   X   X   X X X X X X 

Tabulação dos 

dados e análise 

estatística 

    
   

                  X X X           X X 

Redação de 

relatórios e artigos 

científicos 

          
  

                  X X X X X X X X 
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2.11 Croqui da área 

 

 

Figura 1. Imagem aérea da área experimental um, Centro Agropecuário da Palma, Capão do Leão, 
RS. 
 
Fonte: Google Earth, 2013.  

 

 

Figura 2. Mapa de localização da propriedade rural onde será implantado o experimento número 
dois, município de Antônio Prado, RS. 

 
Fonte: Google Earth, 2013 
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Figura 3. Pomar de pereiras híbridas, onde será implantado o experimento número dois, Antônio 
Prado, RS. 

 
Fonte: Google Earth, 2013. 
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3  Relatório do trabalho de campo 

 

O projeto inicial sofreu algumas modificações para que houvesse melhor 

investigação em relação ao crescimento vegetativo no experimento do município de 

Antônio Prado. Os trabalhos estão em andamento nos dois experimentos que foram 

propostos. O término do experimento no município de Antônio Prado está previsto 

para setembro de 2015 onde plantas submetidas a aplicação de prohexadiona cálcio 

(P-Ca) na safra de 2014/2015, terão o retorno da floração avaliado para verificar se o 

fitorregulador tem efeito negativo no mesmo. Já para o experimento de Pelotas, a 

previsão de término é outubro de 2015, momento que plantas submetidas a poda de 

raiz e a P-Ca na safra 2014/2015 terão a avaliação do retorno da floração realizada. 

Em função da coleta de dados a campo na safra 2014/2015 coincidir com o 

momento da defesa, os artigos apresentam dados apenas da safra 2013/2014. 

Posteriormente, com a coleta de todos os dados os mesmos comporão os artigos 

finais que serão enviados para as revistas. 

O início dos trabalhos ocorreu em março de 2013, com o manejo do pomar 

para a posterior coleta de dados conforme cada variável de estudo. Foram 

realizados dois trabalhos, o primeiro no pomar didático da Fazenda Agropecuária da 

Palma, pertencente à Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel, da Universidade 

Federal de Pelotas, Capão do Leão, RS; e o segundo em pomar comercial no 

município de Antônio Prado, RS. 

As atividades realizadas no pomar da fazenda Agropecuária da Palma foram: 

adubação (N-P-K) segundo análise de solo; aplicação de fungicidas para o controle 

da sarna (Venturia inaequalis) e entomosporiose (Entomosporium maculatum) com 

os fungicidas Cobre Atar BR, Score, Cercobim, Manzate, Captan SC, Orthocide 500, 

Flint, de acordo com as dosagens recomendadas para a cultura; aplicação dos 

inseticidas Agritoato, Malathion e Sumithion, para o controle de pulgão e outros 

insetos secundários; aplicação de herbicida (Glifosato) associado a óleo mineral na 

linha de plantio, abaixo da copa da cultura para controle de invasoras; roçada 

mecânica nas entre linhas da cultura.  

No primeiro ano foi realizada uma poda de estruturação, retirando-se ramos 

com elevado diâmetro (maiores que 1/3 do diâmetro do tronco da planta) para 

obtenção de uma copa mais aerada, melhorando a iluminação dos frutos para maior 
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produção de frutos de qualidade e, no ano seguinte, foi realizada poda de limpeza e 

frutificação. Além disso, foram realizadas podas verdes no mês de dezembro. 

Quando as gemas estavam no estádio de ponta verde foi realizada a aplicação de 

Erger + Nitrato de Cálcio (5%) para superação da dormência. Além disso, foi 

realizada semeadura de aveia preta para a cobertura do solo. No segundo ano foi 

realizada nova análise do solo para posterior adubação. 

 As atividades no pomar comercial foram praticamente as mesmas, mudando 

apenas o arqueamento dos ramos no outono/inverno e a ausência da poda de 

estruturação no primeiro ano, fazendo-se apenas a poda de limpeza, de frutificação 

e a poda verde. 

Para a realização das avaliações foram marcados os caules das plantas com 

tinta a 25cm do solo para posterior coleta dos dados de diâmetro de tronco. No 

pomar comercial os ramos foram arqueados para se ter uma menor dominância 

apical e melhor distribuição de fotossimilados e fitohormônios, com objetivo de 

proporcionar maior formação de gemas florais. Nos dois experimentos foram 

realizadas mensurações em cada ciclo produtivo durante o período de 2013 a 2014, 

conforme descrito nos materiais e métodos. 

No período de crescimento vegetativo foram coletadas as variáveis diâmetro 

do tronco, crescimento dos ramos, crescimento dos frutos e frutificação efetiva. A 

coleta das frutas para análises de produtividade e de qualidade ocorreu na segunda 

quinzena de janeiro para todas as cultivares. As frutas coletadas foram submetidas a 

análises qualitativas, como sólidos solúveis totais, acidez titulável, firmeza de polpa, 

D.A. Meter e colorímetro no laboratório de pós-colheita de frutas do Departamento 

de Fitotecnia – Área de Fruticultura de Clima Temperado. Após as análises, uma 

parte dos frutos foi armazenada em câmara fria para posteriores avaliações. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Artigos desenvolvidos 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 Artigo 1. Crescimento vegetativo e produção de pereiras ‘Le Conte’ e 

‘Smith’ tratadas com prohexadiona cálcio 

 

Artigo a ser submetido para a Revista “Pesquisa Agropecuária Brasileira – PAB”  
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Crescimento vegetativo e produção de pereiras ‘Le Conte’ e ‘Smith’ tratadas com 1 

prohexadiona cálcio 2 

Bruno Carra(1), José Carlos Fachinello(1), Daniel Spagnol(1), Everton Sozo de Abreu(1) e 3 

Mateus da Silveira Pasa(2) 4 

(1) Universidade Federal de Pelotas, Departamento de Fitotecnia, Fruticultura de Clima 5 

Temperado, Caixa Postal 354, CEP 96010-900 Capão do Leão, RS. E-mail: 6 

brunocarra@hotmail.com, jfachi@ufpel.edu.br, spagnol.agro@hotmail.com, 7 

sozodeabreu@hotmail.com, (2) Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa 8 

Catarina, Estação Experimental de São Joaquim, Rua João Araújo Lima, 102, CEP 88600-000 9 

São Joaquim, SC. E-mail: mateus.pasa@gmail.com 10 

Resumo – O objetivo deste trabalho foi de avaliar o controle do crescimento vegetativo, a 11 

capacidade produtiva e a qualidade dos frutos de pereiras ‘Le Conte’ e ‘Smith’ em resposta ao 12 

uso de diferentes doses de P-Ca nas condições climáticas do Sul do Brasil. O experimento foi 13 

realizado durante os anos de 2013-2014, em pomar de pereiras com seis anos de idade, 14 

conduzido em líder central, em espaçamento 1,5x4,8 m com duas cultivares de pereira - Le 15 

Conte e Smith, enxertadas sobre portaenxerto vigoroso (Pyrus calleryana). Foram aplicadas 16 

diferentes doses de P-Ca (100, 200, 300, 400 mg L-1) de duas formas: uma única vez no início 17 

da primavera (ramos entre 2,5 e 5 cm de comprimento) e uma vez no início da primavera, mas 18 

com subsequentes aplicações quando observado retorno do crescimento dos ramos (RC). 19 

Foram avaliadas variáveis referentes ao crescimento vegetativo, capacidade produtiva e 20 

qualidade dos frutos na pós-colheita. O uso de P-Ca foi eficiente no controle do crescimento 21 

vegetativo das duas cultivares, reduzindo o crescimento dos ramos, mas sem afetar a 22 

capacidade produtiva das cultivares. O controle do crescimento vegetativo, pelo uso de P-Ca 23 

foi mais eficiente na dose de 400 mg L-1 para ambas cultivares. 24 
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Termos para indexação: Pyrus sp., vigor, produtividade, crescimento vegetativo, 25 

fitorregulador, retorno da floração. 26 

Vegetative growth and yield of 'Le Conte' and 'Smith' pear treated with prohexadione-27 

calcium 28 

Abstract – The objective of this study was to evaluate the control on vegetative growth, 29 

production capacity and fruit quality of 'Le Conte' and 'Smith' pear trees in response to the use 30 

of different doses of prohexadione calcium (P-Ca) in climatic conditions in southern Brazil. 31 

The experiment was conducted in 2013-2014, in a pear orchard with six-year-old. It was 32 

conducted as central leader, at 1,5x4,8 m spacing with two pear cultivars (Le Conte and 33 

Smith) grafted on vigorous rootstock (Pyrus calleryana). Different concentrations of P-Ca 34 

(100, 200, 300, 400 mg L-1) were applied in two ways: once in early spring (shoots between 35 

2.5 and 5 cm long) and once in early spring, but with subsequent applications when observed 36 

return of shoot growth. Variables were evaluated from the vegetative growth, production 37 

capacity and quality of the fruits in postharvest. The use of P-Ca was efficient in controlling 38 

vegetative growth in both cultivars, reducing the shoot length, but not affecting the production 39 

capacity of the cultivars. The control of vegetative growth, with the use of P-Ca had higher 40 

efficiency at a dose of 400 mg L-1 for both cultivars. 41 

Index terms: Pyrus sp., vigor, yield, vegetative growth, plant growth regulator, return bloom. 42 

4.1.1 Introdução 43 

A pereira (Pyrus spp.) é amplamente cultivada no mundo, com produção estimada de 44 

23,6 milhões de toneladas no ano de 2012. No entanto, o cultivo no Brasil é reduzido, com 45 

produção de 20,5 mil toneladas em 2011, o que representa cerca de 10% da demanda 46 

nacional. Devido à baixa produção da fruta, o volume de importação para atender o mercado 47 

interno foi de 210,3 mil toneladas (Food and Agriculture Organization of the United Nations, 48 

2015). Assim, é possível constatar que a cultura da pereira constitui uma importante 49 
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oportunidade para os produtores brasileiros, mas, para isso, alguns entraves que 50 

impossibilitam produções economicamente satisfatórias devem ser equacionados.  51 

Os principais gargalos da cultura da pereira são a falta de conhecimento sobre a 52 

melhor combinação entre cultivares copa e portaenxertos (Pasa et al., 2011), problemas com o 53 

abortamento floral (Trevisan et al., 2005), baixo índice de estruturas de produção, elevado 54 

índice de abortamento de gemas florais em cultivares de média exigência em frio (Muniz et 55 

al., 2012), além de problemas relacionados ao excesso do crescimento vegetativo 56 

(Rademacher, 2004; Pasa et al., 2011; Hawerroth et al., 2012). Pasa et al. (2011), em estudo 57 

sobre o hábito de frutificação e produção das cultivares Carrick, Packham’s Triumph e 58 

William’s sobre diferentes portaenxertos, observaram que a formação de gemas florais, as 59 

estruturas de produção e a eficiência produtiva dessas cultivares, em geral, são inversamente 60 

relacionadas ao vigor induzido pelos portaenxertos. 61 

As condições edafoclimáticas do Brasil favorecem um prolongado período juvenil e 62 

baixa frutificação efetiva (Hawerroth et al., 2012), além de alternância da produção. No sul do 63 

Brasil, essas condições são caracterizadas pela alta precipitação pluvial anual, altas 64 

temperaturas no período de crescimento, períodos hibernais curtos e com insuficiente 65 

acúmulo de frio. Essas condições favorecem o maior crescimento vegetativo da pereira, 66 

principalmente quando são utilizados portaenxertos vigorosos em anos de baixa frutificação 67 

(Hawerroth et al., 2012).  68 

O controle do crescimento vegetativo é necessário para prevenir o excesso de ramos 69 

no interior da copa e o sombreamento, tendo assim uma maior interceptação da radiação solar, 70 

melhorando a qualidade dos frutos (Rademacher, 2004). Além disso, o excesso de 71 

crescimento vegetativo exerce efeito negativo sobre a produtividade (Pasa et al., 2011); no 72 

controle de doenças e pragas, devido à diminuição da eficiência de aplicações sanitárias 73 

(Miller & Tworkoski, 2003); e aumenta o custo da poda (Hawerroth et al., 2012). Para que 74 
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sejam obtidas produções economicamente satisfatórias, deve-se utilizar técnicas de manejo 75 

que controlem o vigor das plantas, principalmente em cultivares copa sobre portaenxertos 76 

vigorosos. 77 

O P-Ca é um inibidor da síntese de giberelinas de baixa toxidade e persistência 78 

limitada, sendo metabolizado de 6 a 7 semanas após a aplicação (Evans et al., 1999; Owens & 79 

Stover, 1999; Rademacher, 2004) e utilizado para o controle do crescimento vegetativo de 80 

determinadas culturas. Quando aplicado durante os estágios iniciais de crescimento 81 

vegetativo, o P-Ca reduz os níveis de GA1 (ativa), acumulando o seu precursor GA20 82 

(inativa) nos tecidos vegetais (Evans et al., 1999). Ao contrário, aplicações no final do ciclo, 83 

podem acarretar uma promoção do crescimento vegetativo, protegendo endogenamente GAs 84 

ativas de serem metabolicamente inativadas (Rademacher, 2004). Estudos prévios 85 

demonstraram a eficiência do P-Ca no controle do crescimento vegetativo de diversas 86 

cultivares de pereiras (Sugar et al., 2004; Asín et al., 2007; Hawerroth et al., 2012; Pasa & 87 

Einhorn, 2014). Em recente estudo, P-Ca reduziu significativamente o crescimento de ramos 88 

de pereiras ‘d’Anjou’ em média densidade, tendo apresentado também uma redução no 89 

retorno da floração e no retorno da produção (Einhorn et al., 2014). Além do mais, no último 90 

estudo, houve efeito negativo do P-Ca no tamanho de frutos, o mesmo encontrado por Sugar 91 

et al., 2004; Smit et al., 2005. Com respeito à qualidade dos frutos, o P-Ca não teve efeito nos 92 

atributos de qualidade para ‘Abate Fetel’ (Costa et al., 2004) ou ‘d’Anjou’ (Einhorn et al., 93 

2014). 94 

A translocação do P-Ca na planta é acrópeta (Evans et al., 1999), sendo assim, a sua 95 

atividade é limitada a tecidos que tenham entrado em contato direto com o produto ou que 96 

estejam à jusante do tecido. Tendo em vista a reduzida disponibilidade de informação sobre o 97 

uso do P-Ca no manejo da pereira no Brasil e de seus possíveis benefícios para incremento da 98 
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produção, é imprescindível a realização de pesquisas desta natureza para o desenvolvimento 99 

da cadeia produtiva da pereira no país. 100 

O objetivo deste trabalho foi de avaliar o controle do crescimento vegetativo, a 101 

capacidade produtiva e a qualidade dos frutos de pereiras ‘Le Conte’ e ‘Smith’ em resposta ao 102 

uso de diferentes doses de P-Ca nas condições climáticas do Sul do Brasil.  103 

4.1.2 Material e Métodos 104 

O experimento foi realizado em pomar comercial no município de Antônio Prado, RS 105 

(Latitude 28º 50’ 15" S; Longitude 51º 17’ 35" W Greenwich; Altitude: 785m) na safra de 106 

2013/2014. Segundo à classificação climática de Köppen, a região em estudo apresenta clima 107 

Cfb, marinho, com precipitação média anual de 1.736 mm, temperatura média anual de 108 

17,2oC, umidade relativa anual de 76%, e média de 410 horas de frio (HF) abaixo de 7,2oC, 109 

durante o inverno, conforme dados disponibilizados pela Estação Agroclimática de Bento 110 

Gonçalves.  111 

O experimento foi instalado em um pomar de seis anos, de pereiras ‘Le Conte’ e 112 

‘Smith’, enxertadas sobre o portaenxerto P. calleryana.  O pomar utilizado no estudo 113 

apresenta espaçamento entre plantas de 1,5 m e entre filas de 4,8 m, totalizando 1388 plantas 114 

ha-1, que estão conduzidas no sistema de líder central.  Os tratos culturais ao longo da 115 

execução do experimento foram: adubação com base em análise de solo, crescimento de 116 

ramos do ano e produtividade esperada; arqueamento de ramos; tratamentos fitossanitários, 117 

quando necessários e controle de plantas daninhas. 118 

O delineamento experimental utilizado foi o de casualização por blocos, com cinco 119 

repetições, tendo três plantas por repetição, sendo avaliada a planta central (unidade 120 

experimental). As plantas foram selecionadas pela uniformidade e tamanho (volume da copa) 121 

e, em seguida, agrupadas em blocos com base na circunferência do tronco, mensurado a 25 122 

cm do solo. 123 
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Ao final do período hibernal do ano de 2013, as plantas foram podadas e, depois de 124 

transcorridos 15 dias, foi aplicado Erger a 5%, adicionado a 5% de nitrato de cálcio, para 125 

indução e uniformização da brotação e floração. Os tratamentos consistiram de: 1) Controle: 126 

sem aplicação; 2) P-Ca 100 mg L-1 de i.a.; 3) P-Ca 200 mg L-1 de i.a. 4) P-Ca 300 mg L-1 de 127 

i.a.; 5) P-Ca 400 mg L-1 de i.a.; 6) P-Ca 100 mg L-1 de i.a. + [(Retorno de crescimento (RC)]; 128 

7) P-Ca 200 mg L-1 de i.a. + (RC); 8) P-Ca 300 mg L-1 de i.a. + (RC); 9) P-Ca a 400 mg L-1 de 129 

i.a. + (RC). Todos os tratamentos com P-Ca receberam aplicação quando os ramos 130 

apresentavam 2,5-5 cm de comprimento. Como fonte de P-Ca, foi utilizado o produto 131 

comercial Viviful® (Iharabras S.A. Indústrias Químicas), que contém 27,5% de ingrediente 132 

ativo, sendo esse aplicado juntamente com o surfactante Silwet® L-77 Ag, na dose de 0,5 mL 133 

L-1 (0,05%). 134 

As aplicações das diferentes doses de P-Ca foram realizadas por aspersão, com 135 

pulverizador costal motorizado Stihl SR430 (pressão de trabalho de 40 psi). Por ocasião da 136 

aplicação, o limite de volume aplicado foi o ponto de escorrimento, totalizando em média 137 

1000 L ha-1 de calda.  138 

O crescimento dos ramos foi registrado quinzenalmente em ambas as cultivares em 10 139 

ramos de um ano de idade com diâmetros semelhantes, previamente selecionados. Os ramos 140 

foram marcados nos diferentes quadrantes da planta, a uma altura semelhante entre si, no 141 

momento da primeira aplicação. Da mesma forma, 10 frutos por planta foram marcados para 142 

medições quinzenais de seu diâmetro. O crescimento dos ramos foi mensurado até o final do 143 

ciclo vegetativo, e o diâmetro dos frutos até o momento da colheita. A taxa de crescimento 144 

médio dos ramos (mm dia-1) foi calculada usando os dados quinzenais referentes ao 145 

crescimento dos ramos. No outono, o número total de ramos e seu crescimento anual por ramo 146 

principal foi determinado, sendo chamada esta variável de comprimento total de ramos. 147 

Foram selecionados dois ramos laterais por unidade experimental; a área de secção transversal 148 
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do ramo (ASTR), a 10 cm do ponto de união com o tronco, e o número e comprimento das 149 

brotações anuais neste ramo foram mensurados, sendo expresso o crescimento dos ramos em 150 

cm cm-2 da ASTR. O crescimento anual da área de secção transversal do tronco (ASTT) de 151 

cada planta também foi aferido. Para tal, mediu-se no início e no final de cada ciclo a 152 

circunferência do tronco a 25 cm do solo, subtraiu-se o valor final pelo inicial e, após, 153 

calculou-se o incremento da ASTT expressa em cm-2. 154 

Na plena floração, foi contado o número de cachos florais por planta. Após a queda 155 

natural dos frutos, 30-40 dias após a plena floração (DAPF), foram contados os frutos 156 

restantes em cada unidade experimental e foi calculada a frutificação efetiva (%). A plena 157 

floração, ocorreu nos dias 02 e 05 de setembro para as cultivares Le Conte e Smith, 158 

respectivamente. O retorno da floração foi analisado no ano seguinte à aplicação dos 159 

tratamentos, na plena floração de ambas as cultivares onde foi contado o total de cachos 160 

florais por planta. 161 

A colheita foi realizada no calendário comercial: 16 de janeiro de 2014 (134 DAPF), 162 

21 de janeiro de 2014 (142 DAPF) para as cultivares Smith e Le Conte, respectivamente. O 163 

total de frutos por planta foi contado e, após isso, foi colhida no mínimo uma amostra 164 

homogênea de 50 frutos por planta, sendo os mesmos contados e pesados. Produção por 165 

planta (Kg), produção estimada (Mg ha-1) e massa média dos frutos (g) foram calculadas com 166 

base nos frutos colhidos. Foram selecionados 10 frutos por unidade experimental para 167 

determinação dos atributos qualitativos dos frutos no momento da colheita. Adicionalmente, o 168 

restante dos frutos foi armazenado em câmara fria (0 ± 1°C e UR de 90%), onde 169 

permaneceram 30 e 60 dias. Para fins de simulação das condições de comercialização, os 170 

frutos retirados da câmara fria permaneceram em temperatura ambiente (20 ± 1°C e UR de 171 

65-70%) por três dias antes da avaliação. 172 
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Os atributos qualitativos dos frutos analisados foram: firmeza (F), sólidos solúveis 173 

totais (SST) e acidez titulável (AT). Para análise da firmeza, retirou-se a epiderme em lados 174 

opostos de cada fruto e, após isso, utilizando-se um penetrômetro de bancada digital, com 175 

uma ponteira de diâmetro de 8 mm, foi feita a medida da firmeza em ambos os lados de cada 176 

fruto.  O valor foi expresso em Newton (N). Para a aferição dos sólidos solúveis totais (SST), 177 

foram colocadas gotas de suco recém preparado no prisma do refratômetro manual modelo 178 

Atago PAL-1, e, em seguida, realizada a leitura, expressa em oBrix. A acidez titulável (AT) 179 

foi mensurada por titulação do suco misturado à água destilada a uma razão de 1:10, com 180 

solução de NaOH 0,1 N a um ponto final de pH 8,1 utilizando um pH Metro Digital 181 

microprocessado modelo DLA-pH. Para o cálculo da mesma, que é expressa em porcentagem 182 

de ácido málico, utilizou-se a seguinte fórmula: % ácido málico = (Vg x N x Meq. Ac. x 100) 183 

/ A, onde: Vg = volume de NaOH gasto (mL); N = normalidade da solução de NaOH utilizada 184 

= 0,1 N; Meq. Ac. = miliequivalente ácido, que para o ácido málico é 0,06705; A = volume de 185 

suco utilizado (10 mL). 186 

As análises estatísticas foram realizadas utilizando o programa R (R Core Team, 187 

2014), com o pacote ExpDes (Ferreira et al., 2013). A análise de variância (ANOVA), foi 188 

realizada pelo teste F e, quando significativo, os dados foram submetidos à comparação de 189 

médias pelo teste de Duncan, ao nível de 5% de significância e a análise de regressão 190 

polinomial entre as doses de P-Ca e o crescimento médio final dos ramos (p<0,05). Os dados 191 

relativos à contagem foram transformados através da expressão (x + 1)0,5 e, os valores em 192 

porcentagem, pela expressão arc sen x0,5, em que x é o valor das repetições de cada variável 193 

resposta. Essa transformação foi feita para atender ao pressuposto da homogeneidade de 194 

variância, preconizado pela ANOVA, porém, os resultados são apresentados na escala 195 

original destas variáveis. 196 
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4.1.3 Resultados e Discussão 197 

Em ambas cultivares, plantas tratadas com prohexadiona cálcio (P-Ca) apresentaram 198 

menor comprimento de ramos (Figura 1A e 1B) e taxa de crescimento dos ramos (Figura 1C e 199 

1D) quando comparados ao controle, evidenciando a eficiência do mesmo no controle do 200 

crescimento vegetativo de pereiras ‘Le Conte’ e ‘Smith’. As aplicações de P-Ca uma única 201 

vez na safra ou com reaplicações quando observado o retorno do crescimento vegetativo 202 

reduziram significativamente o crescimento dos ramos comparados às plantas controle nas 203 

duas cultivares. Para a cultivar Le Conte, um surto de crescimento foi observado entre 79 e 93 204 

dias após a plena floração (DAPF) (Figura 1A), sendo necessária a reaplicação do 205 

fitorregulador aos 93 DAPF nas doses de 100 e 200 mg L-1, com as quais a taxa de 206 

crescimento dos ramos foi maior do que as demais (Figura 1B). Mesmo com a diminuição da 207 

taxa de crescimento após a reaplicação do fitorregulador, ao final do ciclo, não houve 208 

diferenças significativas no comprimento final dos ramos entre os tratamentos com e sem a 209 

reaplicação para pereiras ‘Le Conte’.  210 

Já para pereiras ‘Smith’, foram observados diferentes surtos de crescimento entre as 211 

doses de P-Ca, sendo necessária uma segunda aplicação da dose de 100 mg L-1 aos 48 DAPF 212 

e, posteriormente, uma terceira aplicação aos 90 DAPF. Para as doses de 200 e 300 mg L-1, 213 

uma segunda aplicação foi necessária aos 76 DAPF e, para a de 400 mg L-1, aos 90 DAPF. 214 

Em pereiras ‘Smith’, a diminuição da taxa de crescimento após as reaplicações (Figura 1D) 215 

surtiu diferenças significativas entre tratamentos com e sem reaplicação no comprimento final 216 

dos ramos (Figura 1B). 217 

De acordo com Paulson et al. (2005), a P-Ca exerce um controle significativo do 218 

desenvolvimento da parte aérea de pereiras, mas não apresenta efeito tão persistente como em 219 

macieiras, em que controla o crescimento vegetativo ao longo de todo o ciclo. O mesmo foi 220 

observado por Hawerroth et al. (2012), em cujo estudo, pereiras tratadas com diferentes doses 221 
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de P-Ca aos 20 e posteriormente aos 50 DAPF tiveram maior taxa de crescimento dos ramos 222 

entre a colheita e a poda hibernal em relação as plantas controle. Essa maior taxa de 223 

crescimento foi atríbuida a competição de maior número de ramos por fotoassimilados nas 224 

plantas controle em relação as tratadas com P-Ca. A maior taxa de crescimento neste período 225 

também pode ser explicada por um surto de crescimento após a degradação do fitorregulador 226 

em função da degradação relativamente alta da P-Ca (Owens & Stover, 1999).  227 

Resultados semelhantes aos observados na cultivar Le Conte foram observados por 228 

Einhorn et al. (2014), em pereiras ‘d’Anjou’ tratadas com 250 mg L-1 de P-Ca, as quais 229 

apresentaram retorno no crescimento de ramos aproximadamente aos 90 DAPF, requerendo 230 

uma segunda aplicação, porém, ao final do ciclo o comprimento de ramos não diferenciou 231 

entre plantas que receberam apenas uma aplicação de P-Ca, indicando que, mesmo ocorrendo 232 

o retorno de crescimento a aplicação adicional seria desnecessária. Taxas de crescimento 233 

semelhantes as obtidas neste trabalho foram observadas por Pasa & Einhorn (2014), onde 234 

ramos de pereiras ‘d’Anjou’ submetidos a P-Ca, tiveram um segundo surto de crescimento 235 

aproximadamente aos 90 DAPF, prolongando-se até os 130 DAPF. Nesse mesmo estudo, os 236 

autores observaram que, quando reaplicado o fitorregulador, houve redução na taxa de 237 

crescimento e no crescimento final dos ramos significativa em relação a ramos sem 238 

reaplicação do fitorregulador, o mesmo obtido para a cultivar ‘Smith’. 239 

No presente estudo, a redução do comprimento final dos ramos pelo uso de P-Ca, 240 

variou de 32,68 a 63,57% e de 20,41 a 56,72%, para ‘Le Conte’ e ‘Smith’ respectivamente 241 

(Tabela 1), sendo os maiores valores de redução observadas conforme se aumentou a dose, 242 

uma vez que o efeito do aumento da dose (considerando a faixa de doses testadas) na redução 243 

do comprimento de ramos mostrou-se linear para ambas as cultivares (Figuras 2A e 2B). 244 

Resultados semelhantes foram encontrados em pereiras ‘Hosui’, em que, plantas submetidas a 245 

diferentes doses de P-Ca apresentaram redução do comprimento dos ramos aos 146 DAPF 246 
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entre ≈31 e 50% e uma redução linear da massa de ramos podados, em função do aumento das 247 

doses de P-Ca (Hawerroth et al., 2012). Para pereiras ‘Le Conte’ a reaplicação da P-Ca, não 248 

teve efeitos significativos em comparação as mesmas dosagens sem a reaplicação. Já para 249 

pereiras ‘Smith’ a reaplicação do fitorregulador apresentou diferenças significativas no 250 

crescimento final dos ramos comparado as mesmas dosagens sem reaplicação. Segundo Pasa 251 

& Einhorn (2014), ramos de pereiras ‘d’Anjou’ tratados com 250 mg L-1 P-Ca quando os 252 

ramos tinham entre 2,5 e 5 cm, com e sem reaplicação, tiveram redução de 28 e 41% 253 

respectivamente, ao final do ciclo. 254 

Plantas de ambas as cultivares apresentaram menor crescimento total de ramos para 255 

todas as doses testadas em comparação às plantas controle (Tabela 1). Para ‘Le Conte’, a 256 

maior redução no crescimento total de ramos foi observada na dose de 400 mg L-1, com e sem 257 

reaplicação, (60 e 55,31%, respectivamente). Resultado semelhante foi observado para 258 

‘Smith’, com redução de 57,94 e 47,7% na dose de 400 mg L-1, com e sem reaplicação, 259 

respectivamente, sendo que a dose de 400 mg L-1 (RC) não diferiu de 300 mg L-1 (RC).   Na 260 

cultivar Le Conte, as reaplicações do fitorregulador quando observado o retorno do 261 

desenvolvimento, não surtiram efeitos significativos para esta variável. Já para ‘Smith’, o 262 

controle do crescimento vegetativo teve efeitos positivos com tratamentos com reaplicação 263 

em comparação aos aplicados uma única vez na safra, tendo um controle entre 18,86 e 264 

47,72% em plantas com uma única aplicação, e entre 31,09 a 57,94% para tratamentos com 265 

múltiplas aplicações do fitorregulador, ambas comparadas a plantas controle.  266 

Conforme apresentando anteriormente, P-Ca foi efetivo na diminuição do crescimento 267 

final e total de ramos, indicando que a sua aplicação reduz significativamente a formação de 268 

fortes drenos vegetativos e, consequentemente, reduz o crescimento excessivo do dossel. 269 

Resultados semelhantes na redução do crescimento vegetativo foram relatados em diversas 270 

cultivares de pereiras (Costa et al., 2004; Rademacher, 2004; Smit et al., 2005; Hawerroth et 271 
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al., 2012; Einhorn et al., 2014; Pasa & Einhorn, 2014). Rademacher (2004), afirma que o 272 

controle do crescimento vegetativo é importante porque a copa das plantas frutíferas deve ser 273 

suficientemente aberta para permitir a melhor interceptação da radiação solar, melhorando a 274 

qualidade das frutas. Além disso, o excesso do crescimento vegetativo, exerce efeito negativo 275 

sobre a produtividade e controle de doenças (Miller & Tworkoski, 2003). Segundo Paulson et 276 

al. (2005), o crescimento vegetativo excessivo, gera um dossel muito denso, dificultando a 277 

eficiente penetração de defensivos agrícolas no interior do dossel, e consequentemente, pode 278 

resultar em perdas de frutos em função de danos causados por insetos e doenças que não são 279 

controlados eficientemente.  280 

As aplicações de P-Ca em pereiras ‘Le Conte’ e ‘Smith’ também surtiram efeitos 281 

positivos no controle do crescimento anual da área de secção transversal do tronco (ASTT) 282 

em relação a plantas controle (Tabela 1). Para pereiras ‘Le Conte’, os melhores resultados 283 

foram encontrados para as doses de 300 e 400 mg L-1, com e sem reaplicação, onde o controle 284 

chegou a 28,24% na dose de 400 mg L-1 e 26,05% para a dose de 300 mg L-1, não 285 

apresentando diferença significativa entre as duas doses. Para a cultivar Smith, o melhor 286 

resultado foi encontrado para a dose de 400 mg L-1 com reaplicação, onde a redução do 287 

incremento em relação ao controle chegou a 29,23%, já para a dose de 400 mg L-1 sem 288 

reaplicação a redução foi de 18,21%, não diferindo das doses de 100, 200 e 300 mg L-1 com 289 

reaplicação e da dose de 300 mg L-1 sem reaplicação. Diferenças significativas entre as 290 

mesmas dosagens com e sem reaplicação foram encontradas apenas na cultivar Smith para a 291 

dose de 400 mg L-1. Esse menor incremento da área de secção transversal do tronco está 292 

diretamente relacionado a diminuição do crescimento total de ramos e o crescimento médio 293 

final dos ramos, sendo que, diferenças estatísticas semelhantes foram encontradas entre os 294 

tratamentos para as três variáveis. Redução no incremento da ASTT, foi encontrado também 295 

por Pasa (2014), o qual observou redução da ASTT em pereiras ‘William’s’ mas não em 296 
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‘Carrick’ e ‘Packham’s’. Segundo esse autor, o fato do crescimento do tronco ser pouco 297 

afetado em relação aos ramos, indica que a redução no crescimento nos ramos não foi tão 298 

impactante, a ponto de parar completamente o crescimento da planta. Nesse caso, a produção 299 

da planta poderia ser prejudicada pela falta de fornecimento de carboidratos para frutas e 300 

formação de estruturas produtivas. Redução na ASTT em resposta à aplicação de P-Ca 301 

também foi encontrado por Medjdoub et al. (2004) para macieiras ‘Smoothee Golden 302 

Delicious’. 303 

A aplicação das diferentes doses de P-Ca com e sem reaplicação não afetou a 304 

frutificação efetiva em ambas as cultivares (Tabela 2). Na cultivar Le Conte, plantas 305 

submetidas a P-Ca tiveram menores valores médios de frutificação efetiva, mas sem diferença 306 

estatística entre os tratamentos. Resultados semelhantes foram observados para outras 307 

cultvares de pereira (Asin et al., 2007; Sugar et al., 2004) e macieira (Duyvelshoff & Cline, 308 

2013). O contrário foi observado por Einhorn et al. (2014), em trabalho com pereiras 309 

‘d’Anjou’, os quais observaram que a aplicação de 250 mg L-1 P-Ca aumentou a frutificação 310 

efetiva; e outras cultivares (Medjdoub et al., 2005; Greene, 2007, 2008). Segundo Greene 311 

(2008), o incremento na frutificação efetiva está mais relacionado a uma redução na abscisão 312 

dos frutos, do que a um maior número de frutos por planta inicialmente, sendo a aplicação do 313 

fitoregulador recomendada duas a três semanas após a plena floração, para a diminuição da 314 

abscisão de frutos (Vercammen & Gomand, 2008). No presente estudo, a ausência de 315 

diferenças significativas da frutificação efetiva das plantas tratadas com P-Ca, pode estar 316 

relacionada ao baixo número de frutos por planta na safra 2013-2014 (Tabela 2), sendo que, 317 

mesmo nas plantas controle, a distribuição dos fotoassimilados para os frutos foi suficiente 318 

para que não houvesse maior abscisão de frutos. O potencial da P-Ca em aumentar a 319 

frutificação efetiva pode ser atribuído a sua ação interferindo no metabolismo de etileno 320 

(Rademacher, 2004), o qual exerce papel essencial na abscisão de frutos (Gepstein & Kieber, 321 
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2013). O fato de que a frutificação efetiva não ser aumentada em resposta ao tratamento com 322 

P-Ca indica a complexidade do processo e os múltiplos fatores que o modulam, como, 323 

respostas genotípicas/sensibilidade ao etileno, equilíbrio hormonal, produção de anos 324 

anteriores, épocas de aplicação de P-Ca e condições ambientais antes, durante e após as 325 

aplicações (Stover & Greene, 2005). 326 

Para o número de frutos por planta, as diferentes dosagens de P-Ca, com e sem 327 

reaplicação, não surtiram efeitos significativos para ambas cultivares em relação a plantas 328 

controle (Tabela 2). Sugar et al. (2004) observaram que diversas cultivares de pereiras 329 

submetidas a aplicações de P-Ca não tiveram o número de frutos por planta afetados em 330 

relação a plantas controle. Adicionalmente, Einhorn et al. (2014), observaram que o número 331 

de frutos por planta em dois dos três anos de experimento com aplicação de P-Ca em pereiras 332 

‘d’Anjou’ não foi afetado em relação a plantas controle. Já Hawerroth et al. (2012), 333 

observaram que plantas submetidas a aplicação de P-Ca obtiveram um maior número de 334 

frutos por planta do que plantas controle, atribuindo isso ao rápido crescimento vegetativo, 335 

que competiu com o desenvolvimento dos frutos observados em plantas controle, o que pode 336 

ter determinado maior abscisão de frutos neste tratamento. 337 

Pereiras ‘Le Conte’ não apresentaram diferença significativa entre os tratamentos para 338 

o retorno da floração (Tabela 2), o mesmo encontrado por Sugar et al. (2004) em pereiras 339 

‘Bartlett’ e ‘Anjou’, em que plantas submetidas a aplicações de P-Ca não apresentaram 340 

diferença significativa em comparação a plantas controle e também para pereiras ‘Blanquilla’ 341 

(Asin et al., 2007). Já para a cultivar Smith, foi observado um menor retorno da floração em 342 

plantas que o fitorregulador foi aplicado, menos para as doses de 400 mg L-1 sem reaplicação 343 

e 200 mg L-1 com reaplicação. Essa redução do retorno da floração variou de 41,93% para a 344 

dose de 300 mg L-1 sem reaplicação a ≈32% para as doses de 100 e 400 mg L-1 com 345 

reaplicação. Redução no retorno da floração foi observado em pereiras ‘d’Anjou’ (Einhorn et 346 
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al, 2014) e macieiras (Greene, 2008). Segundo o último autor, o princípio de que há uma 347 

relação inversa entre a frutificação efetiva e o retorno da floração é falso, sendo que plantas 348 

que não tiveram uma maior frutificação efetiva pela aplicação do P-Ca apresentaram mesmo 349 

assim menor retorno da floração em comparação a plantas controle, resultado semelhante ao 350 

encontrado no presente estudo para a cultivar Smith. No entanto, Rademacher et al. (2004), 351 

observou que redução no retorno da floração em pereiras ‘Conference’ induzidas pelo P-Ca, 352 

não acarretaram em menores produções.  353 

O diâmetro médio dos frutos ao longo da safra de pereiras ‘Le Conte’ e ‘Smith’ 354 

(Figura 3A e 3B, respectivamente) e a massa média dos frutos (Tabela 2) não foram afetadas 355 

pelas aplicações de P-Ca. Resultados semelhantes para a massa média dos frutos foi 356 

observado por Einhorn et al. (2014), em que em duas de três safras de plantas tratadas com P-357 

Ca não tiveram variação nesta variável. Os mesmos autores observaram que em uma das três 358 

safras a massa média dos frutos foi afetada negativamente com a aplicação do fitorregulador, 359 

porém, esse resultado foi atribuído pelo menos em parte ao maior número de frutos das 360 

plantas tratadas com P-Ca. Resultado semelhtante foi encontrado por Smit et al. (2005), onde 361 

a massa média dos frutos de pereiras ‘Rosemarie’ tratadas com P-Ca tiveram menores valores 362 

do que plantas controle.  No entanto, Hawerroth et al. (2012) observou que a massa média e o 363 

diâmetro médio dos frutos de pereiras ‘Hosui’ tratadas com P-Ca, apresentaram um aumento 364 

linear em função do aumento da disponibilidade de fotoassimilados aos frutos. Da mesma 365 

forma as diferentes doses de P-Ca com e sem reaplicação em pereiras ‘Le Conte’ e ‘Smtih’ 366 

não alteraram a produção por planta e a produção estimada (Tabela 2), o mesmo foi 367 

encontrado para outras cultivares como ‘Conference’ (Rademacher et al., 2004), ‘Blanquilla’ 368 

(Asin et al., 2007) e ‘d’Anjou’ (Einhorn et al., 2014). 369 

Independente da dose com e sem reaplicação, a P-Ca não alterou os atributos 370 

qualitativos (firmeza, sólidos solúveis e acidez titulável) dos frutos de pereiras ‘Le Conte’ e 371 
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‘Smith’ no momento da colheita (Tabela 3). Resultados semelhantes para a firmeza de polpa, 372 

foram encontrados por Einhorn et al. (2014), onde pereiras ‘d’Anjou’ submetidas a aplicações 373 

de P-Ca não apresentaram diferença significativa em comparação a plantas controle. Em 374 

contrapartida, Hawerroth et al. (2012) observou que pereiras ‘Hosui’ submetidas a diferentes 375 

doses de P-Ca apresentaram aumento linear da firmeza conforme o aumento da dose de P-Ca. 376 

O conteúdo de sólidos solúveis no presente estudo não foi afetado pelas aplicações de P-Ca, o 377 

mesmo encontrado para pereiras ‘Rosemarie’, ‘Forelle’ e ‘Packham’s Triumph’ (Smit et al., 378 

2005). A acidez titulável não foi afetada pelas aplicações de P-Ca, o mesmo encontrado por 379 

Hawerroth et al. (2012).  380 

A avaliação pós-colheita dos frutos de pereiras tratadas com P-Ca com e sem 381 

reaplicação foi possível apenas com frutos de pereiras ‘Le Conte’ (Tabela 4), sendo que os 382 

frutos de pereiras ‘Smith’ quando submetidos ao armazenamento em câmara fria 383 

apresentaram oxidação da polpa quase na totalidade dos frutos, tornando os mesmos inviáveis 384 

para o consumo. A qualidade dos frutos de pereiras ‘Le Conte’ tratadas com P-Ca após 385 

armazenamento a frio por 30 dias não foi afetada. Costa et al. (2004) e Einhorn et al. (2014) 386 

encontraram resultados semelhantes para frutos de pereiras ‘Bartlett’ e ‘d’Anjou’, 387 

respectivamente. Aos 60 dias após armazenamento a frio, frutos de pereiras ‘Le Conte’ 388 

tratadas com P-Ca na dose de 400 mg L-1 com e sem reaplicação, apresentaram uma maior 389 

firmeza comparados a frutos de plantas controle, porem a acidez titulável não foi afetada. 390 

Resultados semelhantes foram encontrados em trabalho com pereiras ‘Hosui’ onde o aumento 391 

das concentrações de P-Ca aumentou linearmente a firmeza de polpa, não afetando a acidez 392 

titulável (Hawerroth et al., 2012). Após armazenamento a frio por 60 dias, o conteúdo de 393 

sólidos solúveis totais foi reduzido para todas as dosagens acima de 200 mg L-1 com e sem 394 

aplicação, sendo que as doses de 200 mg L-1 sem reaplicação e 300 e 400 mg L-1 com 395 

reaplicação apresentaram diferença significativa na resposta em relação a frutos de plantas 396 
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controle. Esses resultados corroboram com os de Medjdoub et al. (2004), que observaram que 397 

o conteúdo de sólidos solúveis totais foi o único parâmetro qualitativo afetado pela P-Ca em 398 

macieiras ‘Smoothee Golden Delicious’ e os de Hawerroth et al. (2012), onde frutos de 399 

pereiras ‘Hosui’ tratadas com P-Ca apresentaram um menor teor de sólidos solúveis totais 400 

pelo aumento das concentrações do fitorregulador, com menor conteúdo para a dose de 550 g 401 

ha-1. O contrário foi observado por Einhorn et al. (2014). As reduções de sólidos solúveis 402 

totais, associadas ao aumento da firmeza de polpa em algumas doses aos 60 dias de 403 

armazenamento, podem indicar um atraso na maturação dos frutos pelo uso da P-Ca.  404 

4.1.4 Conclusões 405 

1. O uso de prohexadiona cálcio, independente da dosagem utilizada, controla o 406 

crescimento vegetativo de pereiras ‘Le Conte’ e ‘Smith’, não sendo necessária a reaplicação 407 

do fitorregulador ao longo da safra em pereiras ‘Le Conte’. 408 

2. A prohexadiona cálcio não afeta a produção de pereiras ‘Le Conte’ e ‘Smith’, mas o 409 

retorno da floração na cultivar Smith é afetado negativamente. 410 

3. O uso de prohexadiona cálcio não afeta a qualidade dos frutos no momento da 411 

colheita em ambas cultivares. 412 
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 504 

Figura 1. Efeito de tratamentos com diferentes doses de P-Ca no crescimento anual dos 505 

ramos de pereiras ‘Le Conte’ (A) e ‘Smith’ (B) e na taxa de crescimento diário dos ramos de 506 

‘Le Conte’ (C) e ‘Smith’ (D), na safra 2013-2014. Círculo sobre o eixo “x” representa a 507 

primeira aplicação de P-Ca; símbolo de soma (+) representa a segunda aplicação de P-Ca, nas 508 

concentrações de 100 e 200 mg L-1, para ‘Le Conte’ (A e C) e  para ‘Smith’ na concentração 509 

de 100 mg L-1 (Figuras B e D); traço (-) representa a segunda aplicação de P-Ca, nas 510 

concentrações de 200 e 300 mg L-1 para ‘Smith’ (Figuras B e D); símbolo de multiplicação 511 

(x) para ‘Smith’ representa uma segunda aplicação de P-Ca, na concentração de 400 mg L-1 e 512 

uma terceira aplicação para a concentração de 100 mg L-1 (Figuras B e D). Asteriscos no topo 513 

das figuras, representam diferenças significativas entre os tratamentos pelo teste de Duncan, a 514 

5% de probabilidade. Barras verticais representam o erro padrão. 515 
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 516 

Figura 2. Comprimento médio final dos ramos de pereiras ‘Le Conte’ (A) e ‘Smith’ (B), em 517 

função da aplicação das diferentes doses de P-Ca uma única vez na safra.  518 
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 519 

Figura 3. Crescimento médio dos frutos na safra 2013-2014 em pereiras ‘Le Conte’ (A) e 520 

‘Smith’ (B) tratadas com diferentes doses de P-Ca. Barras verticais representam o erro padrão. 521 
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Tabela 1. Comprimento total de ramos, comprimento médio dos ramos e incremento da área 522 

de secção transversal do tronco (ASTT) em pereiras ‘Le Conte’ e ‘Smith’ tratadas com 523 

diferentes doses de P-Ca, na safra 2013-2014.(1) 524 

Tratamentos 

Comprimento total de 

ramos (cm cm-2)(2) 

Comprimento médio 

dos ramos (cm)(3) 

Incremento da 

ASTT (cm-2)(4) 

'Le Conte' 

Controle 40,70 a 67,60 a 24,68 a 

100 mg.L-1 P-Ca 30,05 b 45,51 b 22,68 b 

200 mg.L-1 P-Ca 29,57 bc 44,46 b 21,35 bc 

300 mg.L-1 P-Ca 23,04 d 28,68 c 18,29 d 

400 mg.L-1 P-Ca 18,19 e 26,65 c 19,24 cd 

100 mg.L-1 P-Ca (RC)  27,96 bc 37,88 b 21,16 bc 

200 mg.L-1 P-Ca (RC) 27,30 c 37,50 b 20,67 bc 

300 mg.L-1 P-Ca (RC) 21,11 d 25,92 c 18,25 d 

400 mg.L-1 P-Ca (RC) 16,29 e 24,63 c 17,71 d 

CV (%) 7,20 17,95 7,41 

P>F <0,0001 <0,0001 <0,0001 

'Smith' 

Controle 39,92 a 122,43 a 26,58 a 

100 mg.L-1 P-Ca 32,39 b 97,44 b 24,52 b 

200 mg.L-1 P-Ca 27,73 c 91,43 c 23,71 bc 

300 mg.L-1 P-Ca 23,42 d 79,75 d 22,43 cd 

400 mg.L-1 P-Ca 20,87 e 69,31 e 21,74 d 

100 mg.L-1 P-Ca (RC)  27,51 c 80,79 d 23,11 bcd 

200 mg.L-1 P-Ca (RC) 19,24 ef 69,22 e 22,71 cd 

300 mg.L-1 P-Ca (RC) 18,17 fg 64,04 e 21,40 d 

400 mg.L-1 P-Ca (RC) 16,79 g 52,99 f 18,81 e 

CV (%) 5,67 5,32 5,58 

P>F <0,0001 <0,0001 <0,0001 
(1) Médias seguidas de letras iguais, nas colunas, não diferem significativamente pelo teste de 525 

Duncan, a 5% de probabilidade. 526 

(2) Comprimento total das novas brotações (crescimento dos ramos da safra) em relação a área 527 

de secção transversal dos ramos primários a 10 cm da união do mesmo ao tronco. 528 

(3) Comprimento médio final dos 10 ramos marcados ao final da safra. 529 

(4) Crescimento anual da área de secção transversal do tronco (ASTT). 530 
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 Tabela 2. Frutificação efetiva (FE), número de frutos por planta (NFP), retorno da floração 531 

(RF), produção por planta (PP), massa média dos frutos (MF) e produção estimada (PE), em 532 

pereiras ‘Le Conte’ e ‘Smith’ tratadas com diferentes doses de P-Ca.(1) 533 

 (1) Médias sem letras, nas colunas, não diferem significativamente pelo teste de Duncan, a 5% 534 

de probabilidade. 535 

(2) Avaliado no ano seguinte as aplicações de P-Ca, na plena floração das cultivares, expresso 536 

em número de cachos florais por planta. 537 

  Frutificação   Produção 

Tratamentos FE (%) NFP RF(2)   PP (kg) MF (g) 

PE  

(Mg ha-1) 

'Le Conte' 

Controle 64,55 93,0 773,8 

 

19,13 201,41 26,36 

100 mg.L-1 P-Ca 58,10 100,2 802,0 

 

20,26 222,44 34,25 

200 mg.L-1 P-Ca 59,94 86,8 693,6 

 

16,31 182,06 21,99 

300 mg.L-1 P-Ca 53,23 83,4 809,4 

 

16,86 200,08 21,20 

400 mg.L-1 P-Ca 55,36 82,6 667,0 

 

15,12 184,59 20,67 

100 mg.L-1 P-Ca (RC)  60,69 80,6 727,0 

 

16,50 201,36 22,88 

200 mg.L-1 P-Ca (RC) 56,71 88,0 805,2 

 

18,38 205,29 25,10 

300 mg.L-1 P-Ca (RC) 55,47 95,4 622,4 

 

17,47 176,19 24,00 

400 mg.L-1 P-Ca (RC) 59,85 98,0 764,2 

 

18,45 182,97 26,69 

CV (%) 16,78 10,73 9,88   15,82 11,39 15,82 

P>F 0,5897 0,7598 0,4169   0,1533 0,0543 0,1533 

'Smith' 

Controle 96,92 33,8 328,2 a   6,85 204,70 9,51 

100 mg.L-1 P-Ca 97,01 56,4 193,8 b   11,25 205,39 15,61 

200 mg.L-1 P-Ca 97,71 51,6 196,8 b   10,10 196,02 14,01 

300 mg.L-1 P-Ca 99,62 59,6 190,6 b   10,57 188,90 14,67 

400 mg.L-1 P-Ca 98,26 65,4 239,2 ab   12,09 192,38 16,78 

100 mg.L-1 P-Ca (RC)  99,56 54,8 223,6 b   11,93 202,76 16,55 

200 mg.L-1 P-Ca (RC) 96,00 58,8 278,2 ab   10,38 203,44 14,41 

300 mg.L-1 P-Ca (RC) 99,62 57,0 196,2 b   10,27 191,42 14,26 

400 mg.L-1 P-Ca (RC) 100,00 52,8 223,0 b   10,61 200,98 14,73 

CV (%) 12,22 15,54 15,26   22,08 8,76 22,08 

P>F 0,8787 0,2240 0,0495   0,0553 0,7883 0,0553 
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Tabela 3. Firmeza (N), Sólidos solúveis totais (SST) e acidez titulável (AT) dos frutos de 538 

pereiras ‘Le Conte’ e ‘Smith’ no momento da colheita, tratadas com diferentes doses de P-539 

Ca.(1) 540 

  'Le Conte'  

 

'Smith' 

Tratamentos 

Firmeza                                              

(N) 

SST 

(oBrix) 

AT (% ácido 

málico)  

 

Firmeza 

(N) 

SST 

(oBrix) 

AT (% ácido 

málico) 

Controle 66,31 11,18 0,264  

 

56,55 10,82 0,413 

100 mg.L-1 P-Ca 67,50 11,18 0,285  

 

57,66 10,14 0,412 

200 mg.L-1 P-Ca 67,41 11,14 0,263  

 

57,60 10,30 0,381 

300 mg.L-1 P-Ca 68,82 10,76 0,301  

 

57,47 10,04 0,369 

400 mg.L-1 P-Ca 68,97 10,56 0,276  

 

57,62 10,02 0,396 

100 mg.L-1 P-Ca (RC)  67,17 11,00 0,302  

 

57,94 10,43 0,444 

200 mg.L-1 P-Ca (RC) 68,68 10,96 0,271  

 

58,00 11,00 0,395 

300 mg.L-1 P-Ca (RC) 66,69 11,02 0,286  

 

57,94 10,80 0,418 

400 mg.L-1 P-Ca (RC) 64,86 10,74 0,278  

 

58,31 10,84 0,414 

CV (%) 3,82 4,64 16,03  

 

1,82 6,1 12,81 

P>F 0,2575 0,5100 0,8416  

 

0,3740 0,1156 0,5106 
(1) Médias sem letras, nas colunas, não diferem significativamente pelo teste de Duncan, a 5% 541 

de probabilidade. 542 
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Tabela 4. Firmeza (N), sólidos solúveis totais (SST) e acidez titulável (AT) dos frutos, aos 30 543 

e aos 60 dias após armazenamento em câmara fria (0 ± 1°C e UR de 90%), de pereiras ‘Le 544 

Conte’ tratadas com diferentes doses de P-Ca.(1) 545 

  30 dias + 3 dias   60 dias + 3 dias 

Tratamentos 

Firmeza 

(N) 

SST 

(oBrix) 

AT (% ácido 

málico)   

Firmeza 

(N) 

SST 

(oBrix) 

AT (% ácido 

málico) 

Controle 54,41 11,20 0,272   34,20 bc 11,16 a 0,296 abc 

100 mg.L-1 P-Ca 52,30 11,32 0,295   32,78 c 11,38 a 0,345 a 

200 mg.L-1 P-Ca 55,03 10,68 0,267   33,46 c 10,15 c 0,269 c 

300 mg.L-1 P-Ca 53,76 10,32 0,256   34,43 bc 10,48 abc 0,336 ab 

400 mg.L-1 P-Ca 55,75 10,30 0,267   36,36 a 10,80 abc 0,259 c 

100 mg.L-1 P-Ca (RC)  56,53 10,84 0,257   35,79 ab 11,10 ab 0,347 a 

200 mg.L-1 P-Ca (RC) 53,97 10,50 0,282   34,04 bc 10,64 abc 0,300 abc 

300 mg.L-1 P-Ca (RC) 52,26 10,86 0,284   33,99 bc 10,22 bc 0,312 abc 

400 mg.L-1 P-Ca (RC) 53,75 10,48 0,267   37,01 a 10,07 c 0,283 bc 

CV (%) 6,23 5,24 10,9   3,76 5,95 12,59 

P>F 0,5302 0,0635 0,5027   0,0001 0,0172 0,0050 
(1) Médias seguidas de letras iguais ou sem letras, nas colunas, não diferem significativamente 546 

pelo teste de Duncan, a 5% de probabilidade. 547 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Artigo 2. Controle do crescimento vegetativo e produção de pereiras 

‘Shinseiki’ pelo uso de prohexadiona cálcio e poda de raiz 
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Controle do crescimento vegetativo e produção de pereiras ‘Shinseiki’ pelo uso de 1 

prohexadiona cálcio e poda de raiz  2 

Bruno Carra(1), José Carlos Fachinello(1), Daniel Spagnol(1), Everton Sozo de Abreu(1) e 3 

Mateus da Silveira Pasa(2) 4 

(1) Universidade Federal de Pelotas, Departamento de Fitotecnia, Fruticultura de Clima 5 

Temperado, Caixa Postal 354, CEP 96010-900 Capão do Leão, RS. E-mail: 6 

brunocarra@hotmail.com, jfachi@ufpel.edu.br, spagnol.agro@hotmail.com, 7 

sozodeabreu@hotmail.com (2) Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa 8 

Catarina, Estação Experimental de São Joaquim, Rua João Araújo Lima, 102, CEP 88600-000 9 

São Joaquim, SC. E-mail: mateuspasa@epagri.sc.gov.br 10 

Resumo – O objetivo deste trabalho foi de avaliar o efeito do fitorregulador prohexadiona 11 

cálcio (P-Ca) e da poda de raiz no controle do crescimento vegetativo, capacidade produtiva e 12 

qualidade dos frutos de pereiras ’Shinseiki’, nas condições climáticas do Sul do Brasil. O 13 

experimento foi realizado durante os anos de 2013-2014, em pomar de pereiras com 15 anos 14 

de idade, conduzido em líder central, em espaçamento 2x5 m com a cultivar Shinseiki, 15 

enxertada sobre portaenxerto vigoroso (Pyrus calleryana). Foram aplicadas duas doses de P-16 

Ca (300 e 600 mg L-1), duas intensidades de poda de raiz (um e dois lados da planta) e ambas 17 

as técnicas associadas (P-Ca a 300 mg L-1 + poda de raiz em um lado da planta). Foram 18 

avaliadas variáveis referentes ao crescimento vegetativo, capacidade produtiva e qualidade 19 

dos frutos. O uso das duas técnicas foi efetivo no controle do crescimento vegetativo das 20 

pereiras ‘Shinseiki’ em relação ao controle, reduzindo o crescimento dos ramos e a 21 

necessidade de poda verde e de poda hibernal, pela redução do número e da massa total de 22 

ramos podados. O uso de P-Ca foi o mais eficaz no controle do crescimento vegetativo, 23 

contudo, na dose de 600 mg L-1, causou uma menor produção comparada com as demais. 24 
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Termos para indexação: Pyrus pyrifolia, produtividade, crescimento vegetativo, 25 

fitorregulador, retorno da floração. 26 

Vegetative growth control and yield of 'Shinseiki' pear by the use of prohexadione-27 

calcium and root pruning  28 

Abstract – The objective of this work was to evaluate the effect of plant growth regulator 29 

prohexadione calcium (P-Ca) and root pruning on vegetative growth control, production 30 

capacity and fruit quality of ‘Shinseiki’ pear trees in climatic conditions in southern Brazil. 31 

The experiment was conducted during the years of 2013-2015, in pear orchard with fifteen-32 

year-old, conducted in central leader, at 2x5 m spacing with the cultivar Shinseiki, grafted on 33 

vigorous rootstock (Pyrus calleryana). It was applied two doses of P-Ca (300 and 600 mg L-34 

1), two root pruning intensities (one and two sides of the plant) and both techniques (P-Ca 300 35 

mg L-1 + root pruning one side of the plant). The variables evaluated were: the vegetative 36 

growth, the capacity production and the fruit quality in postharvest. The use of both 37 

techniques was effective in the control of vegetative growth of pear 'Shinseiki' compared to 38 

the control; they reduced the growth of the shoots and the need for green and winter pruning 39 

by reducing the number and the total mass of pruned shoots. The use of P-Ca was the most 40 

effective on vegetative growth control, however, the dose of 600 mg L-1 caused a lower 41 

production compared to the others. 42 

Index terms: Pyrus pyrifolia, yield, vegetative growth, plant growth regulator, return bloom 43 

4.2.1 Introdução 44 

A pera (Pyrus spp.) é uma fruta de grande aceitação e importância no mercado 45 

internacional sendo produzida em diversos países. É a fruta importada em maior quantidade 46 

pelo Brasil, segundo dados de Food and Agriculture Organization of the United Nations 47 

(2015), em 2011, o volume importado dessa fruta foi de aproximadamente 210,3 mil 48 

toneladas, o que corresponde a cerca de 90% do consumo interno do país. Assim, é possível 49 
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constatar que a cultura da pereira constitui uma importante oportunidade para os produtores 50 

brasileiros, porém, para que isso ocorra, alguns entraves que impossibilitam produções 51 

economicamente satisfatórias devem ser solucionados.  52 

De acordo com Fioravanço (2007), a pera está entre as frutíferas de clima temperado 53 

de menor expressão produtiva no Brasil. Hawerroth et al. (2012), atribuem o reduzido cultivo 54 

da pereira no Brasil a problemas relacionados à baixa produtividade, dentre os quais se 55 

destacam a baixa frutificação efetiva e o prolongado período juvenil nas condições 56 

edafoclimáticas do país. Segundo os mesmos, no Sul do Brasil, essas condições são 57 

caracterizadas pela alta precipitação, altas temperaturas no período de crescimento e períodos 58 

hibernais curtos e insuficiente acúmulo de frio hibernal. Isso favorece o maior crescimento 59 

vegetativo da cultura, principalmente quando utilizados portaenxertos vigorosos. Em estudos 60 

sobre o hábito de frutificação e produção das cultivares Carrick, Packham’s e William’s sobre 61 

diferentes portaenxertos, foi observado que a formação de gemas florais, as estruturas de 62 

produção e a eficiência produtiva dessas cultivares, em geral, são inversamente proporcionais 63 

ao vigor induzido pelos portaenxertos (Pasa et al., 2011).  64 

O controle do crescimento vegetativo é necessário para prevenir o excesso de ramos 65 

no interior da copa e o sombreamento, tendo assim uma maior interceptação da radiação solar, 66 

melhorando a qualidade das frutas (Rademacher, 2004). Além disso, o excesso de 67 

crescimento vegetativo exerce efeito negativo sobre a produtividade (Pasa et al., 2011), e 68 

sobre o controle de doenças e pragas, devido à diminuição da eficiência de aplicações 69 

sanitárias (Miller & Tworkoski, 2003) e aumento do custo da poda (Hawerroth et al., 2012). 70 

Segundo Rufato et al. (2012), o crescimento da pereira e de outras frutíferas é influenciado 71 

por fenômenos de competição por fotoassimilados entre a parte vegetativa e órgãos de 72 

frutificação. Os ramos, brotos e folhas são drenos mais fortes de fotoassimilados durante a 73 

fase inicial de crescimento da planta após o período da dormência, o que prejudica toda a 74 
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parte reprodutiva, como a formação de gemas floríferas e frutos. Para que se tenha uma 75 

produção economicamente satisfatória e melhoria da qualidade dos frutos, deve-se utilizar 76 

técnicas de manejo que promovam o adequado balanço entre o crescimento vegetativo e a 77 

frutificação (Sharma et al., 2009), principalmente em cultivares copa e portaenxertos 78 

vigorosos. 79 

As principais técnicas para o controle do crescimento vegetativo em frutíferas são o 80 

arqueamento de ramos, a poda e o uso de portaenxertos de baixo vigor. O arqueamento dos 81 

ramos induz a diminuição do crescimento das brotações nas porções terminais dos ramos, por 82 

diminuir a dominância apical (Hawerroth & Petri, 2011). No Brasil, os estudos sobre 83 

portaenxertos ananizantes são recentes, e há poucas opções disponíveis para a produção 84 

comercial de pereiras no país, principalmente pereiras asiáticas (Hawerroth et al., 2012). O 85 

controle do crescimento vegetativo pela poda verde e pela poda hibernal é essencial para 86 

garantir a produtividade do pomar e otimizar a qualidade dos frutos (Cline et al., 2008). 87 

Porém, tanto a poda verde, quanto a hibernal podem acarretar um aumento nos custos de 88 

produção da cultura da pereira. O uso de fitorreguladores e da poda de raiz surgem como 89 

alternativas para reduzir o crescimento excessivo da cultura da pereira, permitindo assim 90 

melhor equilíbrio entre o crescimento vegetativo e a frutificação.  91 

A P-Ca é um inibidor da síntese de giberelinas de baixa toxidade e persistência 92 

limitada, sendo metabolizado de 6 a 7 semanas após a aplicação (Evans et al., 1999; Owens & 93 

Stover, 1999; Rademacher, 2004) e utilizado para o controle do crescimento vegetativo de 94 

diversas culturas. Quando aplicado durante os estágios iniciais de crescimento vegetativo, o 95 

P-Ca reduz os níveis de GA1 (altamente ativa), acumulando o seu precursor, a GA20 96 

(inativa), nos tecidos vegetais (Evans et al., 1999). Ao contrário, aplicações no final do ciclo 97 

podem acarretar uma promoção do crescimento vegetativo, protegendo endogenamente GAs 98 

ativas de serem metabolicamente inativadas (Rademacher, 2004). Estudos demonstram a 99 
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eficiência do P-Ca no controle do crescimento vegetativo de diversas cultivares de pereiras 100 

(Sugar et al., 2004; Asín et al., 2007; Hawerroth et al., 2012; Einhorn et al., 2014; Pasa & 101 

Einhorn, 2014).  102 

A poda de raiz consiste na redução da área radicular das plantas, reduzindo o fluxo de 103 

nutrientes, água e hormônios para a parte superior dela e, assim, limitando seu crescimento. 104 

Sendo o principal hormônio sintetizado nas raízes a citocinina, que é responsável pela divisão 105 

e alongamento celular (Fosket & Kieber, 2013). Segundo Rodriguez-Gamir et al. (2010), a 106 

poda de raiz é uma ferramenta eficiente para o controle do crescimento vegetativo, já que a 107 

transpiração da planta é reduzida. Diversos autores observaram uma redução no número e 108 

crescimento de ramos de pereiras submetidas à poda de raiz (Vercammen et al., 2005; Asín et 109 

al., 2007; Maas, 2008) e também constataram maior número de gemas florais e produções 110 

regulares (Vercammen et al., 2005). Maas (2008) observou uma menor retirada de ramos, 111 

maior produção e menor variabilidade da qualidade dos frutos em comparação a plantas 112 

submetidas a incisões anelares no tronco. O mesmo também constatou que, quando a poda de 113 

raiz é utilizada para o controle do crescimento vegetativo, nenhum ou apenas pequenos efeitos 114 

benéficos podem ser obtidos pela utilização de reguladores de crescimento. Adicionalmente, 115 

em pomares submetidos à poda de raiz, possivelmente será necessária a utilização de 116 

irrigação. De acordo com Janssens et al. (2011),  a poda de raiz diminui o volume de solo em 117 

que as plantas podem extrair água, levando, assim, a um esgotamento mais rápido da água em 118 

condições secas. 119 

O objetivo deste trabalho foi de avaliar o efeito do fitorregulador prohexadiona cálcio 120 

(P-Ca) e da poda de raiz no controle do crescimento vegetativo, capacidade produtiva e 121 

qualidade dos frutos de pereiras ’Shinseiki’, nas condições climáticas do Sul do Brasil. 122 
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4.2.2 Material e Métodos 123 

O experimento foi realizado em pomar do Centro Agropecuário da Palma, 124 

Universidade Federal de Pelotas, no município de Capão do Leão, RS (Latitude 31º 52’ 00" S; 125 

Longitude 52º 21’ 24" W Greenwich; Altitude: 13,24m.) na safra de 2013/2014. Segundo a 126 

classificação climática de Köppen, a região em estudo apresenta clima Cfa, subtropical 127 

úmido, com precipitação média anual de 1.367 mm, temperatura média anual de 17,8oC, 128 

umidade relativa anual de 80,7%, e média de 321 horas de frio (HF) abaixo de 7,2oC durante 129 

o inverno, conforme dados disponibilizados pela Estação Agroclimática de Pelotas (Embrapa, 130 

2015).  131 

O experimento foi instalado em pomar de quinze anos, de pereiras ‘Shinseiki’ (Pyrus 132 

pyrifolia (Burm) Nakai), enxertadas sobre o portaenxerto P. calleryana. O pomar utilizado 133 

apresenta espaçamento entre plantas de 2 m e entre filas de 5 m, totalizando 1000 plantas ha-1, 134 

que estão conduzidas no sistema de líder central. Os tratos culturais ao longo da execução do 135 

experimento foram: adubação com base em análise de solo, crescimento de ramos do ano e 136 

produtividade esperada; arqueamento de ramos; tratamentos fitossanitários, quando 137 

necessários e controle de plantas daninhas. 138 

O delineamento experimental utilizado foi o de casualização por blocos, com quatro 139 

repetições, tendo como unidade experimental uma planta, com uma planta de bordadura em 140 

ambos os lados. As plantas foram selecionadas pela uniformidade e tamanho (volume da 141 

copa) e, em seguida, agrupadas em blocos com base na circunferência do tronco, mensurado a 142 

25 cm do solo. 143 

Ao final do período hibernal do ano de 2013, as plantas foram podadas e, depois de 144 

transcorridos 15 dias, foi aplicado Erger a 5%, adicionado a 5% de nitrato de cálcio, para 145 

indução e uniformização da brotação e floração. Os tratamentos consistiram de: 1) Controle: 146 

sem aplicação; 2) poda de raiz em um lado da planta; 3) poda de raiz nos dois lados da planta; 147 
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4) P-Ca 300 mg L-1 de i.a.; 5) P-Ca 600 mg L-1 de i.a.; 6) P-Ca 300 mg L-1 de i.a. + poda de 148 

raiz em um lado da planta. Todos os tratamentos com P-Ca receberam aplicação quando os 149 

ramos apresentavam 2,5-5 cm. Como fonte de P-Ca, foi utilizado o produto comercial 150 

Viviful® (Iharabras S.A. Indústrias Químicas), que contém 27,5% de ingrediente ativo, sendo 151 

esse aplicado juntamente com o surfactante Silwet® L-77 Ag, na dose de 0,5 mL L-1 (0,05%). 152 

A poda de raiz foi realizada no final do mês de agosto, durante o período de dormência, duas 153 

a três semanas antes do início da floração.  154 

As aplicações das diferentes doses de P-Ca foram realizadas por aspersão, com 155 

pulverizador costal Jacto (pressão de trabalho de 40 psi). Por ocasião da aplicação, o limite de 156 

volume aplicado foi o ponto de escorrimento, totalizando em média 1.000 L ha-1 de calda. 157 

Para a poda de raiz foi utilizado implemento agrícola provido de lâmina, acoplado atrator. A 158 

lâmina foi regulada a profundidade de corte de 50 cm e a uma distância de 50 cm do tronco da 159 

planta. 160 

O crescimento dos ramos foi registrado quinzenalmente em 10 ramos de um ano de 161 

idade com diâmetros semelhantes, previamente selecionados. Os ramos foram marcados nos 162 

diferentes quadrantes da planta, a uma altura semelhante entre si, no momento da primeira 163 

aplicação. Da mesma forma, 10 frutos por planta foram marcados para medições quinzenais 164 

de seu diâmetro. O crescimento dos ramos foi mensurado até o final do ciclo vegetativo e o 165 

dos frutos até o momento da colheita. A taxa de crescimento médio dos ramos (mm dia-1) foi 166 

calculada usando os dados quinzenais referentes ao crescimento dos ramos. O crescimento 167 

anual da área de secção transversal do tronco (ASTT) de cada planta também foi aferido. Para 168 

tal, mediu-se no início e no final do ciclo a circunferência do tronco a 25 cm do solo, subtraiu-169 

se o valor final pelo inicial e, após, calculou-se o incremento da ASTT expressa em cm-2. 170 

Na plena floração, foi contado o número de cachos florais por planta. Após a queda 171 

natural dos frutos, 30-40 dias após a plena floração (DAPF), foram contados os frutos 172 
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restantes em cada unidade experimental e foi calculada a frutificação efetiva (%). A plena 173 

floração, em 2013, ocorreu no dia 09 de outubro. Após avaliar a frutificação efetiva, foi 174 

realizado o raleio dos frutos, deixando dois a três frutos por cacho floral. O retorno da 175 

floração que deveria ser analisado no ano seguinte à aplicação dos tratamentos na plena 176 

floração não foi contabilizado, em função do abortamento quase total das gemas floríferas 177 

devido à insuficiência de acúmulo de horas de frio na região de Pelotas no inverno de 2014 178 

(260 h), ao passo que no inverno anterior foi de 464 h (Embrapa, 2015).  179 

Foram realizadas a poda verde e a poda hibernal das plantas. Nos dois momentos, foi 180 

contado o número de ramos podados e mensurada a massa média dos mesmos e na poda 181 

hibernal realizado também a mensuração dos mesmos. A poda verde foi realizada na segunda 182 

quinzena de Dezembro, aproximadamente 60 DAPF (momento em que ocorre a diferenciação 183 

das gemas). Na ocasião, foram cortados todos os ramos verticalizados no interior da copa, 184 

deixando duas gemas (≈ 10 cm) para diferenciação das mesmas. A poda hibernal foi realizada 185 

no final do período da dormência das plantas, na safra de 2013/2014, sendo retirados ramos 186 

vigorosos, verticalizados (que apresentaram retorno do crescimento vegetativo após a poda 187 

verde) e mal posicionados na copa. 188 

A colheita foi realizada no calendário comercial, no dia 23 de janeiro de 2014 (106 189 

DAPF). O total de frutos por planta foi contado e, após isso, foi colhida no mínimo uma 190 

amostra homogênea de 50 frutos por planta, sendo os mesmos pesados. A produção por planta 191 

(Kg), produção estimada (Mg ha-1) e massa média dos frutos (g) foram calculadas com base 192 

nos frutos colhidos. Foram selecionados 10 frutos por unidade experimental para 193 

determinação dos atributos qualitativos das frutas no momento da colheita. Adicionalmente, o 194 

restante dos frutos foi armazenado em câmara fria (0 ± 1°C e UR de 90%), onde 195 

permaneceram 30 e 55 dias. Para fins de simulação das condições de comercialização, os 196 
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frutos retirados da câmara fria permaneceram em temperatura ambiente (20± 1°C e UR de 65-197 

70%) por três dias antes da avaliação. 198 

Os atributos qualitativos dos frutos analisados foram: firmeza (F), sólidos solúveis 199 

totais (SST) e acidez titulável (AT). Para análise da firmeza, retirou-se a epiderme em lados 200 

opostos de cada fruto e, após isso, utilizando-se um penetrômetro de bancada digital, com 201 

uma ponteira de diâmetro de 8 mm, foi feita a medida da firmeza em ambos os lados de cada 202 

fruto.  O valor foi expresso em Newton (N). Para a aferição dos sólidos solúveis totais (SST), 203 

foram colocadas gotas de suco recém preparado no prisma do refratômetro manual modelo 204 

Atago PAL-1, e, em seguida, realizada a leitura, expressa em oBrix. A acidez titulável (AT) 205 

foi mensurada por titulação do suco misturado à água destilada a uma razão de 1:10, com 206 

solução de NaOH 0,1 N a um ponto final de pH 8,1 utilizando um pH Metro Digital 207 

microprocessado modelo DLA-pH. Para o cálculo da mesma, que é expressa em porcentagem 208 

de ácido málico, utilizou-se a seguinte fórmula: % ácido málico = (Vg x N x Meq. Ac. x 100) 209 

/ A, onde: Vg = volume de NaOH gasto (mL); N = normalidade da solução de NaOH utilizada 210 

= 0,1 N; Meq. Ac. = miliequivalente ácido, que para o ácido málico é 0,06705; A = volume de 211 

suco utilizado (10 mL). 212 

As análises estatísticas foram realizadas, utilizando o programa R (R Core Team, 213 

2014), com o pacote ExpDes (Ferreira et al., 2013). A análise de variância (ANOVA), foi 214 

realizada pelo teste F, e, quando significativo, os dados foram submetidos à comparação de 215 

médias pelo teste de Duncan, ao nível de 5% de significância. Os dados relativos à contagem 216 

foram transformados através da expressão (x + 1)0,5 e, os valores em porcentagem, pela 217 

expressão arc sen x0,5, em que x é o valor das repetições de cada variável resposta. Essa 218 

transformação foi feita para atender ao pressuposto da homogeneidade de variância, 219 

preconizado pela ANOVA, porém, os resultados são apresentados na escala original destas 220 

variáveis. 221 
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4.2.3 Resultados e Discussão 222 

Todos os tratamentos utilizados reduziram o crescimento médio de ramos em relação 223 

ao controle a partir de 35 DAPF (Figura 1A). Ramos das plantas submetidas à poda de raiz 224 

em um e dois lados (PR1L e PR2L, respectivamente) apresentaram menor redução no 225 

crescimento (30,64% e 24,08%, respectivamente) do que as tratadas com 300 mg L-1, 600 mg 226 

L-1 P-Ca e PR1L + P-Ca 300 mg L-1 (75,15%, 77,34% e 71,85%, respectivamente), em 227 

relação às plantas controle. A taxa de crescimento foi afetada significativamente apenas aos 228 

36 e 51 DAPF, onde os ramos de todos os tratamentos apresentaram menor taxa de 229 

crescimento de ramos que os ramos das plantas controle aos 52 DAPF (Figura 1B).   230 

O controle do crescimento vegetativo pelo uso de P-Ca mostrou-se eficiente durante 231 

toda safra, sendo que, plantas com aplicação do fitorregulador permaneceram com o 232 

comprimento médio dos ramos semelhante ao do momento da aplicação (Figura 1A). Plantas 233 

submetidas a PR1L e PR2L apresentaram juntamente com plantas controle um segundo surto 234 

na taxa de crescimento dos ramos entre 21 e 63 DAPF (Figura 1B). Mesmo apresentando 235 

menor taxa de crescimento e menor crescimento médio de ramos, plantas submetidas à poda 236 

de raiz não tiveram diferença significativa aos 36 DAPF, comparadas a plantas controle. Após 237 

36 DAPF, plantas submetidas à poda de raiz tiveram o crescimento médio dos ramos e a taxa 238 

de crescimento dos ramos reduzidos (Figura 1A e 1B, respectivamente), diferindo 239 

significativamente em relação a plantas controle aos 51 DAPF. No presente estudo, plantas 240 

tratadas com P-Ca não apresentaram surto de crescimento entre a colheita de frutos e a poda 241 

hibernal, diferente do encontrado por Hawerroth et al. (2012).  242 

Os resultados com a aplicação de P-Ca no presente estudo evidenciam a efetividade 243 

desse fitorregulador no controle do crescimento vegetativo de pereiras ‘Shinseiki’. Diversos 244 

autores relataram redução do crescimento vegetativo em pereiras pelo uso de P-Ca (Costa et 245 

al., 2004; Rademacher, 2004; Smit et al., 2005; Hawerroth et al., 2012; Einhorn et al., 2014; 246 
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Pasa & Einhorn, 2014). Resultados semelhantes ao efeito da P-Ca foram encontrados em 247 

pereiras ‘Hosui’, em que plantas submetidas a diferentes doses de P-Ca apresentaram redução 248 

do comprimento dos ramos aos 146 DAPF entre ≈31 e 50% comparadas a plantas controle 249 

(Hawerroth et al., 2012). Adicionalmente, Einhorn et al. (2014) obteve uma redução de até 250 

70% no crescimento de ramos de pereiras ‘d’Anjou’ tratadas com P-Ca uma única vez.  251 

Plantas submetidas à poda de raiz apresentaram redução no crescimento dos ramos 252 

menos drástica em relação aos demais tratamentos, variando de 24,08% (PRL1) a 30,64% 253 

(PR2L) (Tabela 1). Os mesmos não diferiram significativamente entre si. Diversos trabalhos 254 

com poda de raiz em pereiras vêm sendo realizados para verificar a eficiência no controle do 255 

crescimento vegetativo e as consequências da mesma na absorção de água e nutrientes 256 

(Vercammen et al. 2005; Asin et al. 2007; Maas 2008; Janssens et al. 2011; Wang et al. 257 

2014a, 2014b). Resultados semelhantes ao presente estudo foram encontrados por Asin et al. 258 

(2007), onde pereiras ‘Blanquilla’ submetidas à poda de raiz em ambos os lados (40 cm do 259 

tronco e a 40 cm de profundidade) apresentaram redução de 25% no crescimento dos ramos. 260 

Já Vercammen et al. (2005), em trabalho com pereiras ‘Conference’, observaram que plantas 261 

submetidas à poda de raiz em um lado por dois anos consecutivos e em dois lados em um 262 

único ano apresentaram 27% e 44% de redução no crescimento vegetativo, respectivamente. 263 

Em estudo de dois anos desenvolvido por Wang et al. (2014b), pereiras submetidas à poda de 264 

raiz em ambos os lados (30 cm de profundidade e 40 cm do tronco) apresentaram uma 265 

redução de 72% no comprimento total da parte aérea. A redução do crescimento vegetativo de 266 

pereiras submetidas à poda de raiz pode estar relacionada a uma menor absorção de água pela 267 

planta, em função do menor volume de solo que as raízes ocupam (Janssens et al., 2011) e a 268 

uma menor absorção de nutrientes (Wang et al., 2014a.). 269 

No presente estudo, quando a poda de raiz foi combinada à aplicação de P-Ca, não se 270 

observou efeito sinérgico, sendo que os valores de crescimento dos ramos foram semelhantes 271 
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aos tratamentos com aplicação de P-Ca unicamente. O contrário foi observado por Maas 272 

(2008), que em trabalho com pereiras ‘Conference’ submetidas à poda de raiz e P-Ca, 273 

constatou que, a combinação de poda de raiz e reguladores de crescimento não se mostrou 274 

superior ao uso da poda de raiz unicamente.  275 

Para a variável incremento anual da área de secção do tronco (ASTT), todos os 276 

tratamentos foram eficazes na redução do mesmo (Tabela 1), variando de 26,62% para PR1L 277 

e 43,01% para P-Ca 600 mg L-1. Plantas tratadas com P-Ca 600 mg L-1 apresentaram a maior 278 

redução da ASTT, juntamente com PR1L + P-Ca 300 mg L-1. Não houve diferença 279 

significativa entre as doses de P-Ca, as quais apresentaram uma redução de ≈ 40% na ASTT 280 

em relação a plantas controle. Redução no incremento da ASTT em resposta à aplicação de P-281 

Ca também foi encontrada em macieiras ‘Smoothee Golden Delicious’ (Medjdoub et al., 282 

2004), assim como por Pasa (2014), o qual observou redução da ASTT em pereiras 283 

‘William’s’, mas não em ‘Carrick’ e ‘Packham’s’. Segundo esse autor, o fato do crescimento 284 

do tronco ser pouco afetado em relação aos ramos indica que a redução no crescimento dos 285 

ramos não foi tão impactante a ponto de parar completamente o crescimento da planta. Nesse 286 

caso, a produção da planta poderia ser prejudicada pela falta de fornecimento de carboidratos 287 

para frutas e formação de estruturas produtivas. Pereiras submetidas a PR1L e PR2L tiveram 288 

uma redução de 26,62% e 34,7%, respectivamente, em relação a plantas controle. As mesmas 289 

apresentaram diferença estatística entre si, tendo a PR2L uma redução semelhante à dose de 290 

300 mg L-1 de P-Ca. Resultados semelhantes foram encontrados para macieiras (Ferree & 291 

Rhodus, 1993; Ferree & Knee, 1997). Segundo Ferree & Knee (1997), nos primeiros 5 anos 292 

de poda de raiz, macieiras ‘Golden Delicious’ tiveram uma redução de 14% no incremento da 293 

ASTT e, no sexto ano, de 22%.  294 

Na poda verde, plantas submetidas à poda de raiz e tratadas com P-Ca apresentaram 295 

menor número e massa de ramos podados por planta em relação ao controle (Tabela 2). Essa 296 
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redução foi mais evidente em pereiras tratadas com P-Ca: redução de ≈ 67% no número de 297 

ramos podados por planta e ≈ 74% na massa de ramos podados por planta, esses dois não 298 

diferindo estatisticamente entre si. Em trabalho com pereiras ‘Hosui’, a redução da massa de 299 

ramos podados (poda hibernal) por planta, pelo uso de P-Ca, variou de 28,6 a 63% em relação 300 

a plantas controle, enquanto a redução do número de ramos podados variou de 39,3 a 66,7% 301 

(Hawerroth et al., 2012). Plantas submetidas à poda de raiz apresentaram uma redução 302 

intermediária no número e na massa de ramos podados, reduzindo 31,2 e 39,2% o número de 303 

ramos podados por planta para PR1L e PR2L, respectivamente, e 36,1 e 45,1% a massa de 304 

ramos podados por planta para PR1L e PR2L, respectivamente. Esses resultados são 305 

semelhantes aos obtidos por Wang et al. (2014b), em cujo estudo, pereiras submetidas à poda 306 

de raiz tiveram uma redução de 72 e 43% no crescimento total dos ramos e no número de 307 

ramos por planta, respectivamente. Outros autores também observaram redução no 308 

crescimento vegetativo de pereiras submetidas à poda de raiz (Vercammen et al., 2005; Asin 309 

et al., 2007; Maas, 2008).  310 

Resultados significativos também foram observados para as variáveis número, massa e 311 

comprimento total de ramos podados por planta na poda hibernal (Tabela 2). O número de 312 

ramos podados foi menor nos tratamentos com P-Ca (300 e 600 mgL-1) e PR1L + 600 mgL-1. 313 

Para a variável massa de ramos podados, o menor valor foi observado com PR1L + 300 mgL-314 

1, seguido dos tratamentos com P-Ca (300 e 600 mgL-1) e PR (1L e 2L). Essa foi a única 315 

variável onde a PR + P-Ca apresentou diferença significativa em relação aos tratamentos com 316 

aplicação de P-Ca unicamente, demonstrando serem mínimos os efeitos da combinação de 317 

ambas as técnicas no controle do crescimento vegetativo de pereiras, conforme observado por 318 

Mass (2008). Já para a variável comprimento total de ramos podados, a maior redução foi 319 

observada nos tratamentos PR1L + 600 mgL-1 e PCa 600 mgL-1, os quais não diferenciaram 320 

de P-Ca 300 mgL-1 (Tabela 2).  321 
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A diminuição do número, da massa e do comprimento total de ramos podados em 322 

pereiras ‘Shinseiki’, em resposta à poda de raiz e à aplicação da prohexadiona cálcio indicam 323 

que estes dois métodos de controle do crescimento vegetativo minimizam a formação de 324 

fortes drenos vegetativos, reduzindo assim o crescimento excessivo do dossel da planta e, 325 

consequentemente, reduzindo a necessidade de poda verde e hibernal. Resultados semelhantes 326 

na redução do crescimento vegetativo foram relatados em diversas cultivares de pereiras pelo 327 

uso da P-Ca (Costa et al., 2004; Rademacher, 2004; Smit et al., 2005; Hawerroth et al., 2012; 328 

Einhorn et al., 2014; Pasa & Einhorn, 2014) e poda de raiz (Vercammen et al., 2005; Asin et 329 

al., 2007; Maas, 2008; Wang et al., 2014b). Rademacher (2004), afirma que o controle do 330 

crescimento vegetativo é importante porque a copa das plantas frutíferas deve ser 331 

suficientemente aberta para permitir a melhor interceptação da radiação solar, melhorando 332 

assim a qualidade das frutas. Além disso, o excesso do crescimento vegetativo exerce efeito 333 

negativo sobre a produtividade e controle de doenças (Miller & Tworkoski, 2003). Segundo 334 

Paulson et al. (2005), o crescimento vegetativo excessivo gera um dossel muito denso, 335 

dificultando a eficiente penetração de defensivos agrícolas no interior do dossel e, 336 

consequentemente, pode resultar em perda de frutos em função de danos causados por insetos 337 

e doenças que não são controlados eficientemente. Além disso, esses resultados mostram que, 338 

tanto a aplicação de P-Ca quanto a poda de raízes, reduzem a necessidade de poda, a qual é 339 

importante componente dos custos em pomares de pereira, representando aproximadamente 340 

14% dos custos variáveis totais (Seavert et al., 2005).  341 

Tanto a poda de raiz, quanto a aplicação de P-Ca em pereiras ‘Shinseiki’ não afetaram 342 

a frutificação efetiva e o número de frutos antes e após o raleio em relação a plantas controle. 343 

Resultados semelhantes foram encontrados para aplicações de P-Ca (Sugar et al., 2004) e 344 

poda de raiz (Asin et al., 2007), onde a frutificação efetiva e o número de frutos por planta 345 

não foram alterados significativamente pelos tratamentos. O contrário foi observado por 346 
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Einhorn et al. (2014), que em trabalho com pereiras ‘d’Anjou’, demonstraram que a aplicação 347 

de 250 mg L-1 P-Ca aumentou a frutificação efetiva. Os mesmos autores observaram também 348 

que o número de frutos por planta em dois de três anos de experimento não foi afetado em 349 

relação a plantas controle. Já, Hawerroth et al. (2012) observaram que plantas submetidas à 350 

aplicação de P-Ca obtiveram um maior número de frutos por planta do que plantas controle, 351 

atribuindo isso ao rápido crescimento vegetativo, que competiu com o desenvolvimento dos 352 

frutos observados em plantas controle, o que pode ter determinado maior abscisão de frutos 353 

neste tratamento.  354 

O diâmetro médio dos frutos ao longo da safra e o diâmetro final dos frutos de pereiras 355 

‘Shinseiki’ (Figura 2 e Tabela 3, respectivamente) não foram afetados pela poda de raiz e pela 356 

aplicação de P-Ca em relação a plantas controle, mesmo sendo observado valor inferior da 357 

massa de fruto para o tratamento com ambas as técnicas (PR1L + P-Ca 300 mg L-1). Os 358 

resultados do presente estudo não corroboram os encontrados por Hawerroth et al. (2012), que 359 

em trabalho com pereiras ‘Hosui’, observaram um aumento linear do diâmetro dos frutos de 360 

plantas tratadas com P-Ca. Os mesmos autores obtiveram também um aumento linear na 361 

massa média de frutos em função da aplicação da P-Ca. No presente estudo, pereiras 362 

submetidas à poda de raiz em um dos lados da planta juntamente com a aplicação de 300 mg 363 

L-1 de P-Ca apresentaram menor massa média de frutos comparadas aos demais tratamentos, 364 

evidenciando que ambas as técnicas juntas afetam negativamente o tamanho dos frutos. De 365 

forma semelhante, Wang et al. (2014b) observaram que pereiras submetidas à poda de raiz 366 

apresentaram menor massa média de frutos em relação a plantas controle. Adicionalmente, 367 

Smit et al. (2005) observaram que a massa média dos frutos de pereiras ‘Rosemarie’ tratadas 368 

com P-Ca tiveram menores valores do que plantas controle, contrariando resultados obtidos 369 

por Maas (2008), em que pereiras ‘Conference’ submetidas à poda de raiz e à poda de raiz + 370 

P-Ca, não diferiram significativamente entre si na massa média de frutos. Essa menor massa 371 
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média de frutos em plantas submetidas à poda de raiz + aplicação da P-Ca está relacionada à 372 

restrição do crescimento vegetativo proporcionado pelo uso de ambas as técnicas juntas, o que 373 

limitou a capacidade de produção de fotoassimilados e a sua disponibilização aos frutos. 374 

O único tratamento que apresentou efeito negativo na produção por planta (Kg) e 375 

produção estimada (Mg ha-1) foi a dose de 600 mg L-1 de P-Ca, não diferindo apenas dos 376 

tratamentos com poda de raiz em um lado da planta e poda de raiz em um lado da planta + 377 

300 mg L-1 de P-Ca (Tabela 3). Essa dose causou uma redução de 32,64% para a produção 378 

por planta e produção estimada em relação a plantas controle. Resultados semelhantes foram 379 

encontrados por Hawerroth et al. (2012), onde pereiras ‘Hosui’ submetidas a doses superiores 380 

a 584 mg L-1 de P-Ca apresentaram redução na produção por planta. Os mesmos autores 381 

afirmam que a redução da produção por planta, com concentrações de P-Ca superiores a 584 382 

mg L-1, está relacionada à restrição do crescimento vegetativo proporcionada pelo 383 

fitorregulador, o que limitou a capacidade de produção de fotoassimilados pela planta e o 384 

consequente aporte aos frutos. No entanto, resultados contrários foram observados em 385 

pereiras ‘Conference’ (Rademacher et al., 2004), ‘Blanquilla’ (Asin et al., 2007) e ‘d’Anjou’ 386 

(Einhorn et al., 2014) em que o fitorregulador P-Ca não reduziu significativamente a 387 

produção por planta. No presente estudo, a produção por planta e a produção estimada não 388 

foram afetadas pela poda de raiz. Resultados semelhantes foram observados em pereiras 389 

‘Conference’, em que plantas submetidas à poda de raiz em um e nos dois lados não 390 

apresentaram redução da produção em comparação a plantas controle (Vercammen et al., 391 

2005) e em pereiras ‘Blanquilla’ (Asin et al., 2007). O contrário foi observado por Wang et al. 392 

(2014b), em cujo estudo, plantas submetidas à poda de raiz apresentaram redução na produção 393 

no primeiro ano em relação a plantas controle, mas tendo posteriormente aumento no retorno 394 

da produção em relação a plantas controle. 395 
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Pereiras ‘Shinseiki’ submetidas à poda de raiz e à aplicação da P-Ca apresentaram 396 

diferença significativa apenas no conteúdo de sólidos solúveis totais no momento da colheita, 397 

permanecendo a firmeza e a acidez titulável inalteradas em função dos tratamentos (Tabela 4). 398 

Resultados semelhantes aos encontrados no presente estudo para firmeza de polpa foram 399 

encontrados por Einhorn et al. (2014), onde pereiras ‘d’Anjou’ submetidas a aplicações de P-400 

Ca não apresentaram diferença significativa para a variável firmeza de fruto em comparação a 401 

plantas controle. Da mesma forma, Smit et al. (2005) observaram que pereiras ‘Rosemarie’, 402 

‘Forelle’ e ‘Packham’s Triumph’ tratadas com P-Ca não tiveram a firmeza de frutos alterada 403 

em relação a plantas controle, em concordância com o observado no presente estudo. 404 

Já, para a variável conteúdo de sólidos solúveis totais, frutos das plantas submetidas à 405 

poda de raiz em um e dois lados da planta apresentaram maior teor de sólidos solúveis totais 406 

em comparação aos demais tratamentos, exceto P-Ca 600 mg L-1, e a plantas controle. Da 407 

mesma forma, Vercammen et al. (2005) observaram maior teor de sólidos solúveis totais em 408 

frutos de plantas submetidas à poda de raiz. Segundo os mesmos, esse maior conteúdo de 409 

sólidos solúveis totais, juntamente com firmeza reduzida dos frutos, em relação a plantas 410 

controle, indicam uma maturação mais rápida dos frutos e uma colheita antecipada dos 411 

mesmos. O maior teor de sólidos solúveis totais em frutos de pereiras submetidas à poda de 412 

raiz pode também estar ligado ao menor volume de raízes das plantas, resultando na redução 413 

da translocação de água para as frutas no momento da maturação, aumentando com isso a 414 

concentração de sólidos solúveis totais. Pasa et al. (2012), em trabalho realizado com 415 

diferentes portaenxertos, observaram que portaenxertos menos vigorosos originaram frutos 416 

com um maior teor de sólidos solúveis totais em relação a portaenxertos mais vigorosos. A 417 

acidez titulável dos frutos não foi afetada por nem um dos tratamentos. O mesmo foi 418 

observado por Hawerroth et al. (2012), em pereiras ‘Hosui’ tratadas com P-Ca e, por Ferree et 419 

al. (1999), em videiras submetidas à poda de raiz. 420 
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Os frutos de plantas submetidas à poda de raiz e à aplicação de P-Ca apresentaram 421 

diferença significativa para as variáveis firmeza e conteúdo de sólidos solúveis totais, mas não 422 

para a acidez titulável, em relação a plantas controle após 30 dias de armazenamento a frio 423 

(Tabela 5). Maior firmeza de frutos foi encontrada em plantas submetidas à poda de raiz e à 424 

aplicação de P-Ca em relação a plantas controle, sendo que o único tratamento que não 425 

apresentou diferença significativa em relação ao controle foi a PR1L + P-Ca 300 mg L-1. O 426 

conteúdo de sólidos solúveis totais após 30 dias de armazenamento a frio foi maior em plantas 427 

com poda de raiz em um dos lados em relação a plantas controle e PR1L + P-Ca 300 mg L-1.  428 

Após 55 dias de armazenamento a frio, o maior valor de firmeza de frutos foi 429 

observado no tratamento P-Ca 300 mg L-1, o qual não diferenciou apenas de P-Ca 600 mg L-1. 430 

O teor de sólidos solúveis totais foi maior nos frutos dos tratamentos PR1L e P-Ca 600 mg L-431 

1, os quais não diferenciaram de PR2L e P-Ca 300 mg L-1 (Tabela 5). Essa maior firmeza de 432 

frutos de pereiras tratadas com P-Ca aos 30 e 55 dias de armazenamento sugere que os 433 

mesmos podem ser armazenados por um maior período de tempo em relação a frutos de 434 

plantas controle.  435 

4.2.4 Conclusões 436 

1. O uso da poda de raiz e da prohexadiona cálcio controla o crescimento vegetativo 437 

de pereiras ‘Shinseiki’, reduzindo a necessidade de poda verde e hibernal.  438 

2. O controle do crescimento vegetativo pelo uso da prohexadiona cálcio afeta 439 

negativamente a capacidade produtiva de pereiras ‘Shinseiki’ na dose de 600 mg L-1.  440 

3. A poda de raiz em um lado da planta + 300 mg L-1 de prohexadiona cálcio reduz a 441 

massa média dos frutos. 442 

4. A poda de raiz aumenta o conteúdo de sólidos solúveis totais em peras ‘Shinseiki’ 443 

no momento da colheita, enquanto que a prohexadiona cálcio aumenta a capacidade de 444 

armazenamento das mesmas pelo aumento da firmeza após 30 e 55 dias de armazenamento. 445 
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 552 

Figura 1. Efeito da poda de raiz 1 e 2 lados da planta (PR1L e PR2L, respectivamente), da 553 

aplicação de P-Ca nas doses de 300 e 600 mg L-1 e da PR1L + P-Ca 300 mg L-1 no 554 

crescimento anual dos ramos (A) e na taxa de crescimento diário dos ramos de pereiras 555 

‘Shinseiki’, na safra 2013-2014. Círculo sobre o eixo “x” aos 6 dias após a plena floração 556 

representa a aplicação de P-Ca. Asteriscos no topo das figuras representam diferenças 557 

significativas entre tratamentos pelo teste de Duncan, a 5% de probabilidade. Barras verticais 558 

representam o erro padrão. 559 
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 560 

Figura 2. Crescimento médio dos frutos na safra 2013-2014 em pereiras ‘Shinseiki’ 561 

submetidas a poda de raiz 1 e 2 lados (PR1L e PR2L, respectivamente), prohexadiona cálcio 562 

nas doses de 300 e 600 mg L-1 e a PR1L + P-Ca 300 mg L-1. Barras verticais representam o 563 

erro padrão. 564 

 565 

Tabela 1. Comprimento médio final dos ramos e incremento da área de secção transversal do 566 

tronco (ASTT) em pereiras ‘Shinseiki’ submetidas a poda de raiz 1 e 2 lados da planta (PR1L 567 

e PR2L, respectivamente) e a diferentes doses de P-Ca.(1)
 568 

Tratamento 

Comprimento médio final dos ramos 

(cm)(2) 

Incremento da ASTT 

(cm-2)(3) 

Controle 34,60 a 16,08 a 

PR 1L 24,00 b 11,80 b 

PR 2L 26,27 b 10,50 c 

P-Ca 300 mg L-1 8,60 c 9,91 cd 

P-Ca 600 mg L-1 7,84 c 9,15 d 

PR 1L + P-Ca 300 mg L-1 9,74 c 9,52 d 

CV (%) 23,16 5,14 

P>F <0,0001 <0,0001 
(1) Médias seguidas de letras iguais, nas colunas, não diferem significativamente pelo teste de 569 

Duncan, a 5% de probabilidade. 570 

(2) Comprimento médio final dos 10 ramos marcados ao final da safra. 571 

(3) Crescimento anual da área de secção transversal do tronco (ASTT). 572 
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Tabela 2. Número de ramos podados por planta (NRP/P) e massa de ramos podados por 573 

planta (MRP/P) na poda verde e hibernal e comprimento total de ramos podados por planta 574 

(CRP/P) na poda hibernal em pereiras ‘Shinseiki’ submetidas a poda de raiz 1 e 2 lados da 575 

planta (PR1L e PR2L, respectivamente) e a diferentes doses de P-Ca.(1) 576 

  Poda verde   Poda hibernal 

Tratamento NRP/P MRP/P (g)   NRP/P MRP/P (g) CRP/P (cm) 

Controle 68,3 a 1747,5 a   30,0 a 599,0 a 1220,75 a 

PR 1L 47,0 b 1117,0 b   24,0 a 416,5 b 720,25 b 

PR 2L 41,5 b 960,0 b   22,8 a 424,5 b 818,25 b 

P-Ca 300 mg L-1 24,5 c 494,8 c   15,0 b 328,0 c 602,75 bc 

P-Ca 600 mg L-1 21,3 c 434,0 c   9,8 b 317,0 c 472,75 c 

PR 1L + P-Ca 300 mg L-1 20,3 c 417,0 c   11,0 b 245,5 d 409,75 c 

CV (%) 6,36 12,34   12,79 10,20 19,76 

P>F <0,0001 <0,0001   0,0001 <0,0001 <0,0001 
(1) Médias seguidas de letras iguais, nas colunas, não diferem significativamente pelo teste de 577 

Duncan, a 5% de probabilidade. 578 
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Tabela 3. Frutificação efetiva (FE), número de frutos por planta antes do raleio (NFP-AR), 579 

número de frutos por planta depois do raleio (NFP-DR), diâmetro médio dos frutos (DMF), 580 

massa média dos frutos (MF), produção por planta (PP) e produção estimada (PE) em pereiras 581 

‘Shinseiki’ submetidas a poda de raiz 1 e 2 lados da planta (PR1L e PR2L, respectivamente) e 582 

a diferentes doses de P-Ca. (1) 583 

Tratamento FE (%) NFP-AR NFP-DR 

DMF 

(mm) MF (g) PP (Kg) 

PE 

(Mg.ha-1) 

Controle 95,28 317,8 220,5 71,47 172,93 a 38,14 a 38,14 a 

PR 1L 91,89 255,3 178,3 74,90 171,42 a 32,54 ab 32,54 ab 

PR 2L 90,54 328,8 206,0 72,23 178,79 a 37,97 a 37,97 a 

P-Ca 300 mg L-1 89,49 287,3 211,3 72,78 169,67 a 38,47 a 38,47 a 

P-Ca 600 mg L-1 91,91 216,0 137,0 73,44 168,51 a 25,69 b 25,69 b 

PR 1L + P-Ca 300 mg L-1 93,96 303,3 184,0 68,40 152,83 b 29,94 ab 29,94 ab 

CV (%) 15,18 12,45 12,55 4,94 5,15 15,99 15,99 

P>F 0,9275 0,2625 0,1856 0,2437 0,0165 0,0193 0,0193 
(1) Médias seguidas de letras iguais ou sem letras, nas colunas, não diferem significativamente 584 

pelo teste de Duncan, a 5% de probabilidade. 585 



97 
 

 

Tabela 4. Firmeza (N), sólidos solúveis totais (SST) e acidez titulável (AT) dos frutos de 586 

pereiras ‘Shinseiki’ no momento da colheita, submetidas a poda de raiz 1 e 2 lados da planta 587 

(PR1L e PR2L, respectivamente) e a diferentes doses de P-Ca. (1) 588 

Tratamento Firmeza (N) SST (oBrix) AT (% ácido málico) 

Controle 43,57 10,10 b 0,110 

PR 1L 41,70 11,23 a 0,124 

PR 2L 41,71 11,03 a 0,110 

P-Ca 300 mg L-1 43,26 10,13 b 0,106 

P-Ca 600 mg L-1 43,23 10,70 ab 0,101 

PR 1L + P-Ca 300 mg L-1 42,02 10,08 b 0,096 

CV (%) 2,97 4,57 13,61 

P>F 0,1636 0,0103 0,1885 
(1) Médias seguidas de letras iguais ou sem letras, nas colunas, não diferem significativamente 589 

pelo teste de Duncan, a 5% de probabilidade. 590 
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Tabela 5. Firmeza (N), sólidos solúveis totais (SST) e acidez titulável (AT) dos frutos, aos 30 591 

e aos 55 dias após armazenamento em câmara fria (0 ± 1°C e UR de 90%), de pereiras 592 

‘Shinseiki’ submetidas a poda de raiz 1 e 2 lados da planta (PR1L e PR2L, respectivamente) e 593 

a diferentes doses de P-Ca. (1) 594 

  30 dias + 3 dias   55 dias + 3 dias 

Tratamento 

Firmeza 

(N) 

SST 

(oBrix) 

AT (% ácido 

málico)   

Firmeza 

(N) 

SST 

(oBrix) 

AT (% ácido 

málico) 

Controle 35,43 c 10,65 b 0,108   33,96 cd 11,43 b 0,138 

PR 1L 40,35 ab 11,60 a 0,117   34,03 cd 12,33 a 0,150 

PR 2L 39,38 a 11,13 ab 0,111   33,45 d 12,08 ab 0,133 

P-Ca 300 mg L-1 43,49 a 11,08 ab 0,096   41,12 a 11,85 ab 0,141 

P-Ca 600 mg L-1 43,14 a 11,10 ab 0,109   39,67 ab 12,43 a 0,150 

PR 1L + P-Ca 300 mg L-1 38,08 bc 10,50 b 0,105   36,85 bc 11,43 b 0,131 

CV (%) 5,19 4,16 15,74   5,33 3,51 16,03 

P>F 0,0005 0,0495 0,6724   0,0001 0,0127 0,7441 
(1) Médias seguidas de letras iguais ou sem letras, nas colunas, não diferem significativamente 595 

pelo teste de Duncan, a 5% de probabilidade. 596 
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5 Considerações finais 

 

Nos últimos anos, há grande esforço da pesquisa internacional para encontrar 

técnicas para o controle do crescimento vegetativo em pereiras. A P-Ca e a poda de 

raiz são técnicas que proporcionam a redução do crescimento vegetativo em 

pereiras, reduzindo o crescimento dos ramos e consequentemente a necessidade de 

poda (verde e hibernal). O uso dessas técnicas de controle do crescimento 

vegetativo é importante para a obtenção de produções regulares e economicamente 

sustentáveis aos produtores. Além disso, podem ser utilizadas para controlar o vigor 

das plantas em anos de baixa produtividade da cultura. A sua utilização futura ainda 

depende de estudos sobre doses e épocas de aplicação da P-Ca e da intensidade e 

da época da poda de raiz nas principais cultivares produzidas e sobre o cálculo 

custo x benefício das mesmas. Estudos sobre a utilização de ambas as técnicas em 

pomares adensados sobre portaenxertos de médio vigor também são importantes 

para produção rentável da cultura. 

Os resultados do presente estudo evidenciam que tanto a P-Ca quanto a 

poda de raiz são eficientes no controle vegetativo de pereiras, seja a P-Ca aplicada 

uma única vez ou múltiplas aplicações por safra e a poda de raiz tanto em um como 

nos dois lados da planta.  Nesse contexto, as mesmas são ferramentas potenciais 

para o manejo do crescimento vegetativo em pomares de pereiras.  

A redução no retorno da floração observada na cultivar Smith em resposta à 

aplicação da prohexadiona cálcio, não está totalmente elucidada. Recomenda-se a 

realização de estudos adicionais com o uso de fitorreguladores para que esse 

problema seja superado, definindo o produto, diferentes doses e período de 

aplicação de determinado produto. A menor massa média de frutos de pereiras 

‘Shinseiki’ com aplicação de 300 mg L-1 de P-Ca + poda de raiz em um dos lados da 

planta evidencia efeito sinérgico negativo deste tratamento no tamanho dos frutos e 

que estudos sobre a combinação de ambas devem ser realizados com intuito de 

averiguar melhor a resposta das plantas a este tratamento, podendo ser utilizado 

também fitorreguladores para o aumento do tamanho de frutos. O uso da dose de 

600 mg L-1 de P-Ca em pereiras ‘Shinseiki’ não é viável, sendo que a mesma 

acarretou menor produção por planta, não diferindo significativamente no 

crescimento de ramos em relação a dose de 300 mg L-1 de P-Ca. 
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Os resultados obtidos no presente estudo com a poda de raiz e aplicação de 

P-Ca são promissores, mas estudos adicionais testando diferentes épocas e 

intensidades (diferentes profundidades e distâncias do tronco) de poda de raiz e 

diferentes épocas e doses de P-Ca, além de outras cultivares e regiões com 

diferentes condições edafoclimáticas são necessários, para que se tenha resultados 

concretos sobre ambas. 
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Anexo A – Dados Climáticos da região de Pelotas, RS/Brasil, na estação de 

crescimento de 2013/2014 

 

 

Fonte: Estação Agroclimatológica de Pelotas Convênio Embrapa / UFPel / INMET. Pelotas, 
RS/Brasil. 
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Anexo B – Efeito da prohexadiona cálcio na redução do crescimento 

vegetativo em pereiras ‘Le Conte’ e ‘Smith’ na safra 2013/2014 
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Anexo C – Efeito da prohexadiona cálcio (P-Ca) e da poda de raiz (PR) na 

redução do crescimento vegetativo em pereiras ‘Shinseiki’ na safra 2013/2014 
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Anexo D – Frutos de pereiras ‘Le Conte’, ‘Smith’ e ‘Shinseiki’ na safra 

2013/2014 

 

 


