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Resumo 

Avaliaram-se aspectos vegetativos e produtivos de pereira Rocha‟ / Sydo no 5º ano conduzida 

em Eixo, Palmeta com 3 eixos, Solaxe e Tatura. Não se efectuou monda de frutos. A produtividade 

apresentou grandes aumentos comparativamente a 2010 e foi de no Eixo 88 tha
-1

, Palmeta 66 tha
-1

, 

Solaxe 76 tha
-1

, Tatura 84 tha
-1

. A Palmeta foi o sistema cujos ramos apresentaram menor área 

seccional e comprimento, menor vingamento e produção e menor queda de frutos, no entanto, foi 

apresentou maior percentagem (52%) de fruta com calibre superior a 60 mm. Os calibres médios nos 

sistemas em Eixo, Solaxe a Tatura (50,1, 50,2 e 48,3 mm) foram semelhantes e estaticamente 

diferentes do sistema em Palmeta (53,6 mm). Registaram-se maiores valores de TSS dos frutos no 

sistema em Palmeta (12,1 %) e Tatura (11,7%) e menores nos sistemas em Eixo (11,6%) e Solaxe 

(11,2 %). Verificou-se a ausência de efeito da prohexadiona de cálcio (150 g ha
-1

) no número e 

comprimento de verdascas e no diâmetro dos frutos, as diferenças verificadas foram função dos 

sistemas de condução. No 5º ano, o pomar já apresentava rendimento líquido positivo, não 

considerando o calibre e o TSS, o sistema mais rentável é o Eixo e o menos rentável é o Palmeta. 

 

Palavras-chave: Eixo, Palmeta, prohexadiona-Cálcio, Pyrus communis, Solaxe, Tatura 
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Abstract 

Title: Training systems and prohexadione-calcium effect on vegetative growth and yield of 

„Rocha‟ pear 

 

Vegetative and reproductive aspects of 5 year old orchard of Rocha 'pear on Sydo rootstock 

trained in Vertical Axis, Palmette with 3 axes, Solaxe and Tatura systems were evaluated. Yield per 

hectare showed a large increase in 2011 compared with 2010, Vertical axis yield 88 tha
-1

, Palmette 66 

tha
-1

, Solaxe 76 tha
-1

and Tatura 84 tha
-1

. Fruit thinning was not done.  Palmette was the system 

whose branches had lower cross-sectional area and length, lower fruit production and lower fruit set 

and fruit drop, however it was the only one with the highest percentage (52%) of fruit diameter greater 

than 60 mm. Average fruit diameter was similar for Vertical Axis, Solaxe and Tatura (50.1, 50.2 and 

48.3 mm) and statistically different for the Palmette system (53.6 mm). Highest values of TSS of the 

fruits were observed for the Palmette (12.1%) and Tatura (11.7%) and lowest for the vertical axis 

(11.6%) and Solaxe systems (11.2%). Prohexadione-calcium (150 gha
-1

) did not have an effect on the 

number, length and diameter of crowned brindles; the observed differences were due to the training 

systems. In the 5th year, the orchard has had positive net income, not considering fruit size and TSS, 

the most profitable is the Vertical Axis and the less profitable is the Palmette system. 

 

Keywords: Palmette, prohexadione-Calcium, Pyrus communis, Solaxe, Tatura, Vertical Axis 
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Extended abstract 

 Title: Training systems and prohexadione-calcium effect on vegetative growth and yield of 

„Rocha‟ pear 

 

„Rocha‟ pear is one product of the fruit sector with a positive trade balance. This product has a 

large share of the value of agricultural exports (45 million euro), developing a strategy of quality 

differentiation and positioning in the international market. 

In the western region, which produces more than 90% of Rocha pear orchard have been 

intensified in recent years, with the aim of increasing productivity and improving the quality of the fruit, 

and more knowledge about the behavior of this cultivar nontraditional training systems is needed. 

Within this Framework the project AGRO nº 938 “The maintenance of specificity and profitability 

of Rocha pear (DOP) and Alcobaça apple (IPG)”, "A manutenção de especificidade e o aumento da 

rentabilidade da pêra Rocha do Oeste (DOP) e da maçã de Alcobaça (IPG)”, aiming to analyze 

training systems performance, costs, yield and quality of fruits. One of the experimental unities was 

installed in Sociedade Agrícola Terra da Eira in Peral, Cadaval, in the year of 2006, where four 

training systems Vertical Axis, Palmette with 3 axes, Solaxe and Tatura systems were established. 

A master‟s thesis in 2010 on training systems in Rocha pear – evaluation of production, 

qualitative and economic aspects Comporta (2010) analyzed vegetative and reproductive aspects of 

four training systems, in this work we intend to continue this evaluation. Prohexadione- calcium 

(Regalis) a growth regulator that reduces vigor was applied at 150 g ha
-1

 to the trained in the four 

training systems to know its effect on shoot growth and fruit quality.  

Concerning pruning, the results did not showed differences among the training systems.  

Trunk sectional area was higher in tree for the Palmette system comparing with the other 

systems as the result of its lower tree density (1.2 x 4.0 m)  

Canopy volumes were significantly different (p<0,001) among systems, the highest volume was 

observed in Vertical Axis and Tatura (3.6 and 3.5 m
3
, respectively) and the lowest in Palmette (1.7 m

3
) 

Solaxe trees has an in-between value of 3.1 m
3
). 

In general, the systems with shoots with highest branch sectional area and length had more 

flower buds and set more fruits, however this is not a proportional result. Fruit set was lower for the 

Palmette system comparing with the other 3 systems, but June drop was also the lowest, that is a 

much higher capacity to retain the fruits. 

The treatment with prohexadione-calcium (150 gha
-1

) did not have an effect on the number, 

length and diameter of crowned brindles, and the observed differences were due to the training 

systems. This absence of answer may be due to out of time application, too late to have the supposed 

effect; probably one application is not enough, since the treatment must be repeated several times 

with approximately fifteen days intervals. 

Branches orientation (north, south, east and west) didn‟t show significant differences which reveal 

a correct management of the orchard.   

Productivity show increases in 2011 when compared with 2010, in 2011 Vertical axis yielded 88 

tha
-1

, Palmette 66 tha
-1

, Solaxe 76 tha
-1

and Tatura 84 tha
-1

. Fruit thinning was not done, resulting in 
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fruit with poor size. The percentage of fruits with diameter > 60 mm was for Vertical axis was 33%, 

Palmette 52%, Solaxe 45% and Tatura 31%. This is due to the inability of the trees to supply 

photoassimilates to many sinks (fruits) limiting fruit growth.  Besides, these high yields had negative 

effects on qualitative parameters of the fruits which had low TSS and TA. Fruit qualitative analyses 

demonstrated small differences between training systems. Highest values of TSS of the fruits were 

observed for the Palmette (12.1%) and Tatura (11.7%) and lowest for the vertical axis (11.6%) and 

Solaxe systems (11.2%), and concerning malic acid the highest values were for Tatura (1.5 gL
-1

) and 

Palmette (1.6 gL
-1

) and the lowest for Vertical Axis (1.3 gL
-1

) and Solaxe (1.3 gL
-1

). These results 

stress the importance of fruit thinning. The other parameters showed a high homogeneity in the 

orchard, independently of the training system. 

The economy analysis shows that in the fifth year the orchard had a positive net income, which 

didn‟t happen in 2010. In 2011 the Vertical axis had the highest net return 16762€/ha, followed by 

Solaxe 15784€/ha, Tatura 14189€/ha and Palmette 6451€/he. However, it is important to point out that 

that this figures did not considered fruit quality (fruit size and TSS), when considered the results can 

be drastically different. 

 

Keywords: Palmette, prohexadione-Calcium, Pyrus communis, Solaxe, Tatura, Vertical Axis 
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1. Introdução 

 Um dos produtos do sector frutícola, em que a Balança Comercial é positiva, é a pêra 

Rocha. Este produto apresenta uma quota importante do valor das exportações agrícolas (45 

milhões de euro), desenvolvendo uma estratégia de diferenciação e posicionamento de qualidade 

no mercado internacional (em mais de 20 países, com especial relevância o Reino Unido, a 

França e o Brasil) (GPP, 2010). De acordo com o este relatório, o peso do valor das exportações 

de pêra no sector agrícola aumentou de 7% em 2000 para 9% em 2009, as exportações têm sido 

um objectivo crescente da produção nacional, representando 30% do total. No entanto, para 

algumas OPs, esta percentagem é muito superior. 

 Na região Oeste, onde se produz mais de 90% de pêra Rocha os sistemas de condução 

das árvores mais comuns são o Eixo Central Revestido nos pomares mais recentes, e o Vaso e a 

Guia Modificada nos pomares mais antigos. A intensificação cultural que se tem registado nos 

últimos anos, com o objectivo de incrementar a produtividade e melhorar a qualidade dos frutos, 

leva a que se procure mais conhecimento sobre o comportamento desta cultivar noutras formas de 

condução. O projecto AGRO nº 938 “A manutenção de especificidade e o aumento da 

rentabilidade da pêra rocha do Oeste (DOP) e da maçã de Alcobaça (IPG)”, surgiu com o objectivo 

de avaliar a performance de alguns sistemas de condução, analisar os custos, a produção e sua 

qualidade, nas condições edafo-climáticas da região de produção.  

 No âmbito deste projecto, foi instalado na Sociedade Agrícola Terra da Eira no Peral, 

Cadaval, no ano de 2006, um pomar com 4 sistemas de condução: Tatura, Palmeta de 3 Eixos, 

Eixo Central e Solaxe.  Em última análise pretende-se determinar qual o sistema de condução que 

permite ao produtor um pomar que apresente elevadas produtividades com boas características 

qualitativas, tornando-se necessário avaliar o comportamento da pereira „Rocha‟ nos quatro 

sistemas de condução por um período de tempo razoável. 

 Os resultados relativos ao 4ª ano encontram-se na dissertação de Mestrado em 

Engenharia Agronómica (ISA) de Comporta (2010). Neste trabalho pretende-se continuar esta 

avaliação relativa ao 5ª ano analisando os aspectos produtivos, qualitativos dos quatro sistemas. 

Paralelamente, pretendeu-se estudar a acção do regulador de crescimento prohexidiona-cálcio – 

(Regalis), nos quatro sistemas de condução instalados. Por um lado, o crescimento dos ramos não 

é semelhante nos diferentes sistemas de condução, por outro a aplicação da prohexadiona-cálcio 

que provoca reduções significativas no crescimento e retenção de um maior número de frutos na 

árvore, tem um efeito muito dependente da cultivar, dose e número de tratamentos. Os efeitos da 

prohexidiona-cálcio na produção (quantidade e qualidade) estão muito dependentes da relação: 

número de frutos deixados na árvore / quantidade de fotoassimilados disponíveis, podendo 

repercutir-se na produção do ano, assim como na indução floral, com consequências na floração 

do ano seguinte. Pretende-se avaliar estes efeitos no comportamento da pereira nos quatro 

sistemas de forma a obter dados sobre o interesse da aplicação deste produto, em particular no 

contexto actual, dado que o produto parece criar uma maior resistência por parte da planta a 

microrganismos patogénicos como fungos e bactérias como o fogo bacteriano (Costa et al., 2002; 

Buban, 2006; Molly et al., 2009). 
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2. Revisão bibliográfica  

 2.1. Importância dos sistemas de condução 

A intercepção de luz pelas fruteiras é um factor de extrema importância, já que este se 

relaciona directamente com a produção, como se pode ver no exemplo em macieira da figura 1. A 

intercepção e distribuição da luz num pomar dependem de i) sistema de condução (arquitectura 

das árvores); ii) do design do pomar (orientação das linhas, número de árvores, altura das árvores, 

forma da copa) e das iii) práticas culturais como a poda e operações complementares (empas, 

inclinações e outras). Assim torna-se relevante a escolha do sistema de condução e das 

tecnologias a adoptar na concepção de um pomar para que a radiação interceptada seja 

maximizada de forma a maximizar a produção e qualidade da fruta. Embora a maioria dos 

exemplos ilustrativos destes aspectos tenha sido publicado em grande parte para macieira, os 

resultados e conclusões são válidos em pereira. 

 

Figura 1 - Resumo da relação entre produção de macieira e intercepção total de luz no pomar a 
meio do ciclo a partir trabalhos de vários autores (Wünsche e Lakso (2000)) 

 

 Trabalhos realizados durante vários anos, indicam que a intercepção da luz varia com os 

diferentes sistemas de condução, o trabalho de Hampson et al., 2004 ilustra bem este aspecto 

(figura 2). O sistema em Y ou Tatura intercepta mais luz do que o sistema em Eixo neste exemplo 

e em muitos outros citados na literatura. Em pereira „Conference‟ enxertada em marmeleiro A, 

Kapple e Brownlee (2001) compararam a performance de 4 sistemas de condução em relação ao 

crescimento e produção nos quatro primeiros anos verificando que o sistema em Y era o que 

conduzia a maior intercepção da luz, maiores produções mas menores calibres.  
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Figura 2 - Médias de 4 anos de árvores em várias densidades nos sistemas em Eixo e em Y. 
Medições em Agosto após a paragem de crescimento dos ramos. Médias do 6º ao 10º ano de 
plantação. A intercepção foi diferente a partir do 6º ano mas não variou entre as cultivares de 
macieira „Royal Gala‟ e „Summerland McIntosh‟. Círculos fechados Eixo, círculos abertos sistema 
em Y (Hampson et al., (2004) 

Outro exemplo ilustrativo é o apresentado na figura 3 (Jung e Choi, 2010). A penetração 

da luz na copa varia consoante os sistemas de condução (figura 3 A), as árvores conduzidas em 

Solaxe ou Eixo Modificado tem menos ramos laterais e um comprimento total dos ramos menor, 

recebem mais luz do que as árvores conduzidas em Eixo Central, registando-se uma correlação 

negativa entre o comprimento dos ramos e a penetração da luz aliás já muito documentada (figura 

3 B). 

 

Figura 3 - Penetração da luz (A – figura no topo) e correlação (B – figura em baixo) entre 
comprimento total dos ramos laterais e penetração da luz em macieiras „Fuji‟ em diferentes 
sistemas de condução em meados de Agosto. LT  - Eixo central, MLT Eixo modificado, SS - Fuso 
estreito, S – Solaxe (LT, Leader Type; MLT, Modified Leader Type; SS, Slender Spindle; S, 
Solaxe). Macieiras com 15 anos enxertadas em M26. Figura de Jung e Choi (2010).  
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Nos últimos anos tem-se assistido a uma intensificação da cultura da pereira, onde o papel 

dos sistemas de condução tem uma grande relevância (Sansavini et al., 2008). Segundo Costes et 

al., (2006) os pomares intensivos visam: “uma maturação do pomar e a produção máxima de fruta 

dentro de poucos anos, uma boa captura da luz de modo a optimizar os ganhos de carbono e a 

produção de fruta por hectare, uma distribuição equilibrada da luz interceptada dentro da copa da 

árvore minimizando a heterogeneidade do crescimento vegetativo e qualidade da fruta, e a gestão 

da forma da árvore e da carga da fruta com o mínimo de poda”.  

O objectivo actual é maximizar a eficiência de produtiva através de um equilíbrio entre 

intercepção da luz e eficiência das operações culturais (Hoying e Robinson 2006). O melhor 

sistema de condução será aquele em que se conseguirá uma produção rápida elevada e de 

qualidade, uma boa penetração da luz em todas as partes da planta, um bom controlo da altura e 

distribuição dos ramos das árvores e uma facilidade de acesso aos frutos na colheita. 

 

 2.2. Sistemas de condução usados em pomares intensivos 

Na revisão bibliográfica da dissertação de Mestrado de Comporta (2010) foram 

apresentados de um modo aprofundado os sistemas de condução mais usuais para pereiras em 

pomares intensivos. No quadro 1 resumem-se os aspectos mais relevantes de cada sistema 

descritos por Comporta (2010).  Estes sistemas variam não só na arquitectura das árvores mas na 

densidade de plantação e altura das árvores.  

Vários autores, como por exemplo Elkins (2008), têm apresentado trabalhos na óptica do 

fruticultor, isto é sobre os resultados económicos, produção versus mão-de-obra utilizada nas 

operações culturais, anos de amortização do investimento e esforço tecnológico requerido 

(conhecimento). Em pereiras „Conference‟, Asín et al., (2005a) comparam estes aspectos em 

cinco sistemas de condução intensivos com 2133 a 5333 árvores por hectare em Lérida e Girona, 

durante os cinco primeiros anos de pomar. O Tatura e o Eixo Central com árvores pré-formadas 

produziram mais do que o controlo (Eixo Central com árvores de vareta). O Tatura com dois 

braços atingiu uma produção acumulada de 130 toneladas/ha enquanto nas árvores controlo a 

produção acumulada foi de 52 toneladas/ha. Por outro lado o sistema Tatura requereu maior 

investimento e custos de poda mais elevados. O Tatura revelou-se o mais caro e o controlo o mais 

barato. Não se observaram diferenças entre os sistemas em relação à qualidade da fruta.  

 Para se conseguirem pomares intensivos é necessário ter em conta o vigor da cultivar, do 

porta-enxerto e a fertilidade do solo. A utilização de porta-enxertos ananicantes como marmeleiro 

C ou o Sydo tem possibilitado a diminuição do espaçamento entre as árvores e o aumento da 

densidade. No entanto, frequentemente é necessário recorrer ou a técnicas de controlo de vigor 

como a poda, empas, inclinações incisões anelares ou poda de raízes ou em alternativa a 

reguladores de crescimento de forma a se obter um equilíbrio entre vegetação e frutificação.  

 

 



5 
 

Quadro 1 – Características dos diversos sistemas de condução em pereiras. Descritos em 
intensivepear.com (2011) e vários autores 
 

Sistema 
Densidade 

(árvores/ha) 

Compasso 

(m x m) 

Altura 

árvores 

(m) 

Referências 

 

Eixo Central Revestido 

 

2000 

 

3 - 5 x 1 - 2 

 

2 - 3 

 

Intensive.com 

Eixo Vertical 1000 - 2500 4 - 5 x 1 - 2 ≤ 3 Lespinasse e Delort (1986) 

Eixo Delgado 2000 - 5000 3 - 5 x 1 - 1,5 2 - 3 Wertheim (1985) 

Super Eixo > 4000 > 3 x 0,8 2 - 3 Intensive.com 

Eixo Duplo 3000 3 - 4 x 1 - 1,2 _ Musacchi (2008) 

Palmeta 700 - 1500 _ _ Corelli-Grappadelli (2000) 

Sebes em “V” 2000 3,5 x 1,25 2 

 

Van den Ende e Kenez (1985); 

Lakso et al. (1989) 

Tatura Aberto 2000 - 5000 4 - 4,5 x 0,5 - 1 - 
Van den Ende e Kenez (1985; 

2005); Lasko et al. (1989) 

 

  

 2.3. O excesso de vigor e as formas de controlo 

  

 Um dos problemas do excesso de vigor é a produção de giberelinas pelas folhas jovens e 

partes da árvore que se encontram em crescimento e que conduzem à inibição da diferenciação 

floral (Greene, 1999). Da mesma forma, o autor, explica que as árvores mais vigorosas 

apresentam mais ramagem o que causa um maior ensombramento no interior da copa, levando a 

que o número de gomos florais diminua e consequentemente a floração seja mais reduzida e a 

distribuição das flores se apresente preferencialmente na parte exterior da copa, onde há uma 

maior incidência da luz. 

 Relativamente à qualidade dos frutos, árvores vigorosas, normalmente, produzem frutos 

de qualidade inferior, com uma coloração que não alcança os padrões desejáveis e com uma 

menor capacidade de armazenamento, sobretudo no caso da macieira. 

 Desta forma, se depreende que a manutenção de uma boa relação entre o crescimento 

vegetativo e a formação de fruta é uma das ferramentas chave na produção fruteira. Um bom 

controlo vegetativo permite manter produções elevadas, com pouca alternância, boa qualidade 

dos frutos e ainda prolongar a vida produtiva das árvores implantadas (Ramirez et al., 2003) ou 

como refere Costes et al., (2006) para um eficiente gestão de um pomar de pereiras, a redução do 

crescimento dos ramos é um dos mais importantes aspectos agronómicos a alcançar. 

 O controlo de vigor pode ser realizado através de inúmeras técnicas, como a escolha de 

porta-enxertos ananicantes, a poda de troncos e raízes, a incisão anelar, a criação de planos de 

fertilização e rega que promovam a frutificação, a aplicação de reguladores de crescimento, entre 
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outros. Este problema é mais pertinente em regiões ou países onde porta-enxertos ananicantes 

não estão disponíveis. 

 Segundo Greene (1999) “um elevado número de técnicas de controlo de crescimento 

estão disponíveis, contudo todas elas apresentam falhas”.  

 A selecção de porta-enxertos ananicantes adequados à cultivar de interesse e à zona de 

implantação do pomar (condições climáticas e solo) é uma prática comum, contudo é 

extremamente complicado arranjar um porta-enxertos que satisfaça todas as necessidades do 

agricultor. No caso especifico da pereira, a situação agrava-se já que as pereiras não são 

compatíveis com um elevado número de porta-enxertos. O que faz com que o produtor opte por 

determinadas características na escolha do porta-enxerto e conjugue outras técnicas para 

alcançar os objectivos desejados. 

 

 2.3.1. A poda e operações complementares 

 

A poda de inverno que consiste na supressão das partes vegetativas com ou sem gomos 

florais durante o período de dormência tem vários objectivos que se prendem-se com a promoção 

da penetração da luz no interior da copa e circulação do ar, com a necessidade de definir e manter 

a estrutura das árvores, com o rápido estabelecimento do equilíbrio entre o crescimento vegetativo 

e a frutificação, com a redução do tempo de entrada em produção, com a melhoria da qualidade 

da fruta, com a prevenção do fenómeno da alternância, com o aumento do vingamento dos frutos 

e possibilidade destes desenvolverem melhor coloração e por fim com o aumento da facilidade de 

execução das operações culturais. 

A poda de verão ou em verde corresponde as operações realizadas durante o período de 

actividade vegetativo. O objectivo da poda de verão é eliminar alguns ramos que se encontram em 

crescimento, permitindo que os fotoassimilados que estavam a ser consumidos por estes ramos 

se dirijam para os frutos, levando a um aumento do tamanho destes; e diminuindo o 

ensombramento na árvore, o que permite uma melhor coloração da fruta. Contudo Asín et al., 

(2007) referem que a poda de verão não deverá ser usada como táctica de controlo de 

crescimento já que penaliza a floração seguinte e consequentemente reduz a produção.  

É também importante mencionar que quanto mais intensa for a poda, mais opostos serão 

os seus efeitos relativamente ao que seria esperado. Desta forma a redução do tamanho da 

árvore será favorável, inicialmente, contudo o crescimento localizado será ainda mais vigoroso, o 

que irá resultar numa diminuição do vingamento, do calibre dos frutos e qualidade dos mesmos e 

ainda da produtividade no geral.  

Inclinações, empas e outras operações complementares à poda são técnicas que 

posicionam os ramos na horizontal, o que afecta a distribuição das auxinas, citocininas, giberelinas 

e outros compostos como aminoácidos e sorbitol, e que conduzem a um efeito na inibição 

correlativa dos gomos, resultando numa distribuição do crescimento vegetativo por vários pontos e 

simultaneamente num aumento da indução floral, isto é ao aumento a proporção de gomos florais 

(Jackson, 2003).  
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A poda, como outros trabalhos mais especializados, apresentam ainda algumas 

dificuldades acrescidas, a escassez de mão-de-obra e os custos associados a esta tarefa, e em 

particular na poda, a necessidade de mão-de-obra com maior qualificação. 

 

2.3.2. A poda de raízes 

 

A poda de raízes leva a uma diminuição do crescimento quando este é vigoroso, conduz 

também a uma paragem precoce do crescimento e a um aumento da diferenciação floral 

(Vercammen, et al., 2005; Maas, 2008). Contudo a par da sua eficiência, a poda de raízes provoca 

uma redução do tamanho dos frutos, pode levar a uma diminuição da ancoragem da árvore e pode 

comprometer a “saúde” da árvore a longo prazo. 

 

2.3.3. As incisões anelares 

 

A incisão anelar é uma técnica de manipulação do crescimento e gestão das capacidade 

produtiva das fruteiras, na qual o tronco principal das árvores é sujeito a um corte, ou dois cortes 

distanciados alguns centímetros um do outro e em lados opostos do tronco. Os efeitos desta 

técnica são variáveis, desde a ausência de resposta ao tratamento, a respostas que se 

repercutem por vários ciclos vegetativos, a respostas que podem conduzir à morte da planta, e a 

casos de êxito (Goren et al., 2004; Theron e Steyn, 2008). Segundo estes autores, a variabilidade 

dos efeitos depende de diversos parâmetros, como o tipo de incisão (largura do corte e local), 

época do ciclo em que se realiza a incisão, as condições ambientais que afectam a cicatrização, a 

espécie e a cultivar, o estado fisiológico da árvore, como a idade, vigor, carga e “saúde”.  

A incisão anelar conduz à acumulação de assimilados acima do corte e ao 

depauperamento das reservas de hidratos de carbono nos órgãos abaixo da incisão, em especial 

nas raízes. A técnica ainda afecta as hormonas e o equilíbrio entre elas. O transporte polar das 

auxinas é afectado, as citocininas também parecem ser afectadas, apesar de serem produzidas 

nas raízes e transportadas por via xilémica, as giberelinas podem sofrer um aumento temporário, 

sendo que todas estas acções apresentam consequências no crescimento e desenvolvimento das 

árvores.  

Em pereira „Bartlett‟, Ingels (2000, 2002) mostrou o efeito da incisão anelar no controlo do 

vigor e no vingamento, para além destes efeitos Reynolds et al., (2005 a, b) mostrou o efeito em 

pereiras positivo no aumento da indução floral. Segundo Strydom (1998) este efeitos dependem 

da época em que se realiza a operação, assim a época óptima é 2 semanas antes da floração 

para o controlo do vigor, 2 semanas após a floração para melhorar o vingamento e 1 a 5 semanas 

após a floração para melhorar a floração do ano seguinte. Em pereira „Rocha‟ com 8 anos 

enxertada em BA29, Sousa (2006); Sousa et al., (2008) também verificaram efeitos no 

crescimento dos ramos que chegou a uma redução de 42% mas não se verificaram efeito no 

vingamento e na produção. 
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2.3.4. Outras técnicas culturais 

 

Sansavini et al., (2008) descreve as relações entre os vários factores implicados nos 

pomares intensivos. A criação de planos de rega e fertilização que criem um balanço positivo em 

termos de frutificação, floração na estação seguinte e crescimento vegetativo é extremamente 

complexo e exige conhecimento e inter-ligação de inúmeros factores, como análises de solo 

constantes, conhecimento das necessidades da árvore e porta-enxerto como conjunto, 

acompanhamento constante do desenvolvimento, condições climáticas, estado do solo, relação 

entre estes factores e outros, visto que qualquer erro pode conduzir a uma redução na produção 

ou em casos mais extremos ao declínio do pomar.  

 

2.3.5. Os reguladores de crescimento 

 

 Os reguladores de crescimento ou fitoreguladores sintéticos são compostos químicos 

produzidos artificialmente, que quando aplicados às plantas podem provocar efeitos semelhantes 

aos provocados pelas hormonas naturais. 

 Por sua vez, as hormonas vegetais são compostos orgânicos naturais produzidos pelas 

plantas em resposta a um estímulo inerente à própria planta ou ao ambiente externo. Estes 

compostos podem dirigir-se para locais de consumo bem definidos, transportando consigo as mais 

diversas informações, que conduzem a reacções generalizadas ou muito específicas das plantas. 

As hormonas vegetais actuam em muito baixas concentrações e normalmente a sua acção está 

associada ou conjugada com outra ou outras hormonas. A maioria das hormonas apresenta 

múltiplos efeitos passíveis de ocorrer consoante o órgão ao qual se dirigem, a concentração de 

outras hormonas no tecido em que vão actuar, a espécie de planta, a altura do ciclo em que 

actuam e a dose e época de aplicação. 

Relativamente aos reguladores de crescimento, existem diversas alternativas no mercado. 

Curry e William (1983), Greene, (1986) e Steffens e Wang, (1986), referem alguns reguladores de 

crescimento, que actuavam inibindo a biossíntese das giberelinas o cloromequato, a daminozida e 

o paclobutrazol. Contudo estes produtos apresentavam níveis de persistência elevados nas 

árvores e graves problemas toxicológicos, o que originou uma preocupação por parte do público 

pela utilização destes reguladores, levando-os a ser retirados do mercado.  

A aplicação da substância activa Prohexadiona-cálcio, de nome comercial – Regalis, 

surgiu mais recentemente como uma alternativa e tendo sido efectuado no âmbito desta 

dissertação um ensaio neste pomar. Assim iremos aprofundar alguns aspectos pertinentes da 

utilização deste regulador de crescimento.  

 

 2.3.5.1. Prohexadiona-Cálcio 

 A prohexadiona-cálcio é um regulador de crescimento pertencente à família das 

ciclohexanotrionas, de fórmula química C10H10CaO5. 
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Figura 4 – Representação esquemática da molécula de prohexadiona-cálcio (Evans et al., 1999) 

 

A substância activa, prohexadiona-cálcio foi patenteada pela Kumiai Chemical Industry 

Co., sendo registado o seu uso para controlo do crescimento do arroz no Japão. Posteriormente 

foi desenvolvida nos Estados Unidos e em alguns países europeus pela BASF Corp. e registado o 

seu uso nas maçãs e amendoins nos Estados Unidos  e nas maçãs na Europa. (Evans et al., 

1999; Rademacher, 1999). A molécula possui uma estrutura muito semelhante à do ácido-2-

oxoglutárico e à do ácido ascórbico (figura 5). 

 

 

Figura 5 – Esquema ilustrativo das semelhanças entre a molécula de prohexadiona-cálcio, 

o ácido-2-oxoglutárico e o ácido ascórbico (Rademacher, 1999) 

 

 A prohexadiona-cálcio inibe a biossíntese das giberelinas (GAs) ver figura 6. Este 

processo é o resultado da estrutura da prohexadiona-cálcio se assemelhar muito ao ácido-2-

oxoglutárico, sendo este o co-substrato da hidroxilação catalítica deoxigenásica envolvida nas 

últimas fases da biossíntese das giberelinas (reacção denominada de 3 beta-hidroxilação de GA20 

em GA1), desta forma as enzimas que requerem o ácido-2-oxoglutárico são bloqueadas pela 

prohexadiona-cálcio. Como consequência directa, uma quantidade inferior de giberelinas 

biologicamente activas são formadas, levando a uma redução do crescimento longitudinal dos 

ramos e consequentemente a uma compactação das árvores (Evans et al., 1999; Rademacher, 

1999). 

 Este regulador de crescimento ainda actua em outras duas vertentes, a inibição da 

produção de etileno (figura 7) e a interferência com o metabolismo dos flavonóides (figura 8) 

(Rademacher, 1999). A redução da formação de etileno é consequência do bloqueio da enzima 

ACC oxidásica, resultado este, da semelhança da prohexadiona-cálcio com o acido ascórbico, o 

co-substrato da enzima ACC oxidase. Desta forma o vingamento dos frutos é incrementado e a 

queda fisiológica dos frutos é reduzida. 
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Figura 6 – Esquema ilustrativo dos locais onde se manifesta a acção da prohexadiona-cálcio na 
biossíntese de giberelinas (Rademacher, 1999) 
 

  

Figura 7 – Esquema ilustrativo da acção da prohexadiona-cálcio no mecanismo de formação do 
etileno (Rademacher, 1999) 
 

 A interferência no metabolismo dos flavonóides é o resultado da inibição da acção da 

enzima flavenona 3-hidroxilase, que desta forma provoca um aumento da concentração da 

luteoliflavina nos tecidos das plantas tratadas. Deste modo é criada uma maior resistência por 

parte da planta a microorganismos patogénicos como fungos (pedrado e oídio) e bactérias como o 

fogo bacteriano (Molly et al., 2009). 
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Figura 8 – Esquema ilustrativo da acção da prohexadiona-cálcio no metabolismo dos flavonóides 
(Rademacher, 1999) 
 

 A absorção da prohexadiona-cálcio é essencialmente feita pelas folhas da planta e o seu 

transporte é maioritariamente sistémico. Segundo Evans et al., (1997;1999), ”Tipicamente, apenas 

os rebentos tratados são afectados” pela acção deste regulador de crescimento. Afirmando ainda 

o autor que a “prohexadiona-cálcio não persiste na planta, ou afecta directamente o crescimento 

vegetativo da planta na estação seguinte” à realização do tratamento.  

 O tempo que medeia entre a aplicação da prohexadiona-cálcio e a sua absorção pela 

planta variam com diversos factores, como as condições ambientais na altura da aplicação (tais 

como a temperatura, humidade relativa, vento, entre outros) ou as doses aplicadas ou ainda a 

cultivar à qual se faz o tratamento, contudo, em média são necessárias quatro horas. O tempo 

necessário para que se dê a translocação deste regulador pela planta cerca de oito horas (Evans 

et al., 1999). 

 A eficiência da prohexadiona-cálcio na redução do crescimento dos ramos está 

relacionada com a dose, com o vigor, a idade da planta e a sensibilidade da cultivar. 

 Deckers e Schoofs (2004) conduziram um ensaio num pomar em plena produção da 

cultivar „Doyenné du Comice‟ enxertada MA e num pomar de cinco anos da cultivar „Conference‟ 

enxertada em Ma. Todas as árvores foram sujeitas ao mesmo tipo de tratamento, variando este 

dos 75 g s.a./ha por tratamento aos 200 g s.a./ha. Os tratamentos iniciaram-se após a floração e 

foram decorrendo até à queda de Junho. Em Julho foram realizados tratamentos com o intuito de 

impedir o crescimento dos ramos. Os resultados obtidos demonstram a diferença de 

comportamento das cultivares em relação ao tratamento com prohexadiona-cálcio, permitindo aos 

autores afirmar que “a redução do crescimento dos ramos na cultivar „Doyenné du Comice‟ é muito 

superior à da cultivar „Conference‟‟‟.  

 A aplicação da prohexadiona-cálcio apresenta uma maior eficácia quando o tratamento é 

realizado no período em que o crescimento dos ramos está entre os 5 cm e 10 cm, após este valor 

verifica-se um decréscimo na acção deste regulador. Rademacher (2004) afirma que “o controlo 

do crescimento dos ramos tem de ser realizado mesmo no inicio do crescimento destes”, já que 

depois das ”giberelinas se formarem nos pontos em crescimento activo, a prohexadiona-cálcio 
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pode inibir mesmo a sua degradação, o que paradoxalmente, leva a uma intensificação do 

alongamento dos ramos”. 

 Maas (2005) aborda a questão do crescimento dos ramos em Julho, defendendo que não 

se deve fazer nenhum tratamento com prohexadiona-cálcio quando as árvores entram em 

crescimento nesta altura. O autor começa por expor a elevada probabilidade do crescimento dos 

ramos no verão ocorrer, em especial quando as árvores são tratadas com Regalis. Este 

tratamento faz com que uma parte considerável dos gomos florais terminais se perca, o que pode 

explicar o motivo da diminuição da floração na estação seguinte das árvores tratadas. 

Alternativamente o autor sugere a adopção de métodos mecânicos para controlo do crescimento 

nesta fase.  

 Em relação às características eco-toxicológicas, a prohexadiona-cálcio apresenta forte 

degradação fotoquímica, ausência de toxicidade para minhocas, peixes, pássaros e algas verdes, 

acção inofensiva com abelhas, rápida degradação no solo e na planta, muito fraca toxicidade 

aguda e crónica para o Homem e muito rápida degradação no meio ambiente. 

 

 2.3.5.2. Casos de estudo: resultados da aplicação da prohexadiona-cálcio em pereira 

e macieira 

 Asín e Dalmou (2005b) realizaram um ensaio em pomares de pereiras „Conference‟ e 

„Blanquilla‟ em duas regiões de Espanha, Girona e Lérida, no período que decorreu entre 2000 e 

2002, com o objectivo avaliar a possibilidade de adopção da prohexadiona-cálcio como um 

regulador de crescimento para pereiras e o estabelecimento das doses óptimas. O regulador de 

crescimento foi testado em cinco experiências, variando a dose da substância activa dos 100 g/ha 

aos 400 g/ha e a frequência de realização dos tratamentos entre as 3 e 6 aplicações. 

 A aplicação da prohexadiona-cálcio provocou reduções significativas no crescimento, em 

qualquer uma das situações. Contudo a intensidade das reduções foram variáveis entre cultivares 

e tratamentos. Desta forma, a redução do crescimento na cultivar „Blanquilla‟ rondou os 30% quer 

em termos de crescimento dos ramos, quer em termos de crescimento total, estes resultados 

foram semelhantes em todas as experiências.  Na cultivar „Conference‟ houve maior variabilidade 

de resultados, variando a redução do crescimento dos ramos entre os 19 e 53% e não havendo 

registo de variações no comprimento total. 

 A redução do número de corimbos no ano seguinte à realização do tratamento com 

prohexadiona-cálcio foi observada nas duas cultivares. Os autores chamam a atenção para o facto 

da redução na floração seguinte, não dever ser sempre interpretada como uma consequência 

negativa da realização do tratamento, já que nem sempre é sinónimo de uma redução na 

produção.  

 Afirmando que “nos três anos em que se realizou o ensaio com prohexadiona-cálcio na 

cultivar „Conference‟, foram observadas reduções do número de corimbos/árvore, o que implica 

reduções do número de frutos/árvore, mas não se verificaram reduções na produção expressa em 

termos de kg/árvore, devido a um aumento compensatório no tamanho dos frutos”. 
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 Relativamente ao fruto, os autores verificaram que na maioria das experiências em que foi 

aplicado o Regalis, o fruto apresentava um aumento do tamanho comparativamente às árvores 

não tratadas. Situação que pensam que seja consequência de uma redução da competição pelos 

fotoassímilados entre frutos e crescimento vegetativo.  

 Verificaram também que a dose máxima aplicável de Regalis por estação, que permitisse 

uma redução significativa e não causasse uma redução na floração do ano seguinte, era de, 

aproximadamente 4 kg/ha para a cultivar „Conference‟ e de 6 kg/ha para a cultivar „Blanquilla‟. Os 

autores explicam que estes limites foram seleccionados com o intuito de optimizar a regulação do 

crescimento vegetativo e prevenir ou minimizar a redução da floração. Estes limites devem ser 

tomados como recomendações e ajustados a cada situação. 

 Do mesmo modo que determinaram os limites máximos aplicáveis, também 

estabeleceram os limites mínimos. Para a cultivar „Blanquilla‟ a dose mínima de Regalis deve 

variar entre 1,25 e 1,75 kg/ha, já para a cultivar „Conference‟ deve ser entre 1 e 1,25 kg/ha, tendo 

em conta o vigor e a evolução do crescimento.  

 Asin e Dalmou (2005b) concluíram, desta forma, que a prohexadiona-cálcio pode ser um 

bom instrumento para controlo do crescimento dos pomares de peras, tendo sempre em atenção 

as diferenças de sensibilidade das cultivares. 

 

Rademacher (2004) demonstra igualmente que o efeito negativo da aplicação de 

prohexadiona-cálcio na floração seguinte é mais pronunciado quando as doses aplicadas são 

acima do limite crítico, assim estabelece que na cultivar „Blanquilla‟ o tratamento não deve exceder 

400 g de s.a./ha, independentemente do elevado vigor que esta cultivar apresenta, já que até à 

dose indicada, a redução na floração é de aproximadamente 5%, o que corresponde a um nível 

aceitável, acima deste valor, já não é suportável.  

  

 Smit et al., (2005) investigaram as diferenças na resposta ao tratamento com 

prohexadiona-cálcio de seis cultivares de pereiras („Rosemarie‟, „Forelle‟, „Packham‟s Triumph‟, 

„Flamingo‟, „Early Bon Chretien‟ e „Golden Russet Bosc‟), submetendo-as a tratamentos que 

variaram entre os 50 e 250 mg/L e entre uma e três aplicações. 

 Os resultados evidenciaram o que muitos outros autores antes haviam afirmado, a 

prohexadiona-cálcio reduziu o crescimento de todas as cultivares, contudo a magnitude da 

resposta foi variável. Esta variação na resposta das cultivares aos tratamentos levou os autores a 

estabelecerem três categorias de acordo com a sensibilidade.  

 Assim na categoria 1 encontravam-se as cultivares altamente sensíveis à prohexadiona-

cálcio a baixas e médias concentrações (dos 50 aos 150 mg/L). Nesta categoria as cultivares 

apresentavam a particularidade de a partir dos 150 mg/L não reduzirem mais o seu crescimento, 

ou seja, não havia maior redução do crescimento caso a concentração do tratamento fosse 

superior. 

 As cultivares „Rosemarie‟ e „Golden Russet Bosc‟ pertencem à categoria 1. 
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 Na categoria 2 encontravam-se as cultivares que respondiam melhor a elevadas 

concentrações, como „Packham‟s Triumph‟, „Flamingo‟ e „Early Bon Chretien‟.  

  Smit et al (2005) sugerem também que as cultivares „Abbé Fetel‟ e „Conference‟ 

provavelmente também fariam parte da categoria 2. 

 À categoria 3 pertencem as cultivares que respondem mal ou não apresentam qualquer 

resposta à prohexadiona-cálcio, mesmo que a concentração seja elevada. A pereira „Forelle‟ 

pertence a esta categoria. 

 

 Zadravec et al., (2008), no seu ensaio em maçãs „Gala‟ evidenciam, que o efeito de 

redução de crescimento é incrementado com o aumento da concentração e com o número de 

tratamentos. Basak e Krzewinska (2006), no ensaio realizado em macieiras, expõem o efeito o 

residual da aplicação da prohexadiona-cálcio no ano seguinte, afirmando “Na estação seguinte, as 

árvores tratadas demonstraram um crescimento menos vigoroso que as que não foram tratadas”. 

Este resultado não é apoiado por outros autores. Como explica Rademacher (2004) “devido à 

relativamente rápida degradação da prohexadiona-cálcio nas plantas, os efeitos residuais na 

estação seguinte são altamente improváveis”. 

  

 Ramirez et al., (2003) realizaram um estudo num pomar de maçãs „Royal Gala‟, na 

primavera-verão de 2002 na cidade mexicana, Guadalupe. Neste ensaio as árvores foram sujeitas 

a um único tratamento, com quatro diferentes concentrações (0 mg/L; 125 mg/L; 175 mg/L e 250 

mg/L). 

 

Quadro 2 – Comparação do crescimento dos troncos, distância entre-nós e número de folhas por 
tronco entre testemunha e três concentrações de Prohexadiona-cálcio (Ramirez et al, 2003) 
. 

Tratamento Crescimento dos 

ramos (cm) 

Distância entre-nós 

(mm) 

Número de folhas 

por ramo 

Testemunha 35 a 27,0 a 12 a 

Pca (mg/L) 

 125 11 b 19,6 b 9 b 

175 9 b 18,2 b 8 b 

250 5 c 14,5 c 9 b 

Valores com a mesma letra, por coluna, são estatisticamente iguais de acordo com o teste 
de Duncan a P≤0,01. 

 

Os valores apresentados no quadro evidenciam uma redução do crescimento vegetativo, 

“condição que origina uma redistribuição dos fotoassimilados disponíveis pelas flores e frutos 

recentemente formados, o que conduz a um aumento do teor de sólidos solúveis (TSS) dos 

frutos”. 
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Quadro 3 – Comparação de alguns parâmetros qualitativos em maçãs e da produção por árvore 
entre testemunha e três concentrações de prohexadiona-cálcio (Ramirez et al, 2003). 
 

Tratamento Peso (g) Rácio (L/D) TSS( ºBrix) Firmeza (kgcm
-2

) Produção/árvore 

Testemunha 150 a 0,93 a 13,24 a 6,28 b 54,46 c 

Pca (mg/L)      

125 147 a 0,87 a 10,46 b 8,16 a 61,02 b 

175 145 a 0,92 a 9,98 b 7,66 a 63,02 b 

250 146 a 0,88 a 9,66 b 8,04 a 69,70 a 

Valores com a mesma letra, por coluna, são estatisticamente iguais de acordo com o teste 
de Duncan a P≤0,01. 
 

 Contrariamente a Asin e Dalmou (2005b), Ramirez et al., (2003), verificaram uma 

tendência dos frutos se apresentarem com menor tamanho e rácio (L/D) nas árvores tratadas, 

situação que os autores julgam ser consequência da competição de um maior número de frutos, 

que ficaram retidos nas árvores, pelos fotoassimilados disponíveis. 

 Ramirez et al., (2003) afirmam ” o produtor de maçãs procura que a sua fruta à colheita 

tenha um bom teor de sólidos solúveis totais e boa firmeza. Estas características pomológicas 

foram observadas nos frutos das árvores que foram tratadas com prohexadiona-cálcio. Estas 

condições são as ideais quando se pretende conservar a fruta em atmosfera controlada”. Assim os 

autores concluem que qualquer que seja a concentração (125 mg/L; 175 mg/L e 250 mg/L) com 

que se realiza o tratamento, a redução do crescimento, o aumento do teor de sólidos solúveis 

totais do fruto, o aumento da produção por árvore e as características apresentadas pelo fruto são 

notáveis.  

 Rademacher (2004) contrariamente a Ramirez et al., (2003) menciona a ausência de 

efeitos significativos nos parâmetros referentes à qualidade dos frutos como o teor de sólidos 

solúveis, a firmeza, a acidez, entre outros. Sugar et al., (2002) abordam a questão da importância 

da monda, demonstrando que utilizando prohexadiona-cálcio, há uma diminuição da queda dos 

frutos, o que conduz a uma diminuição do calibre. Desta forma os autores referem a importância 

de mondar as árvores para que se mantenha o calibre desejado. Rademacher (2004) expõe 

também a possibilidade de usar a prohexadiona-cálcio para “evitar” o fenómeno de alternância a 

que as árvores estão sujeitas, explicando que ao usar esta s.a., a queda dos frutos será menor, o 

que permitirá ao produtor num ano de baixa produção diminuir a queda natural dos frutos. O autor 

chama a atenção para o uso consciencioso da prohexadiona-cálcio com este intuito, já que um 

uso abusivo vai afectar a qualidade da fruta e da floração seguinte, e obrigar ao recurso da 

monda, o que vai provocar um acréscimo aos custos do pomar. 

 Basak e Krzewinska (2006), no ensaio realizado em macieiras, expõem o efeito o residual 

da aplicação da prohexadiona-cálcio no ano seguinte, afirmando “Na estação seguinte, as árvores 

tratadas demonstraram um crescimento menos vigoroso que as que não foram tratadas”. 

Zadravec et al., (2008), no seu ensaio em maçãs „Gala‟ evidenciam, que o efeito de redução de 

crescimento é incrementado com o aumento da concentração e com o número de tratamentos. 
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 Maas (2008) compara diversas estratégias de controlo de crescimento (poda de raízes, 

incisão dos troncos e aplicação de reguladores de crescimento (prohexadiona-cálcio e etefão) em 

diferentes combinações e conclui, que quando usadas técnicas mecânicas, os reguladores de 

crescimento não apresentam ou apresentam um efeito insignificante na redução do crescimento. 

 

 Podemos concluir que a aplicação da prohexadiona-cálcio provoca reduções significativas 

no crescimento e retenção de um maior número de frutos na árvore, este efeito está dependente 

da cultivar, dose e número de tratamentos. Os efeitos na produção (quantidade e qualidade) estão 

muito dependentes da relação: o número de frutos deixados na árvore / quantidade de 

fotoassimilados disponíveis, assim a monda tem um papel crucial.  

 A redução do número de corimbos no ano seguinte à realização do tratamento com 

prohexadiona-cálcio foi observada sobretudo quando a dose aplicada se situa acima de um nível 

crítico, este limiar depende em grande parte da cultivar. 
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3. Material e métodos 

O presente trabalho desenvolveu-se na unidade experimental da Sociedade Agrícola Terra 

da Eira, na freguesia de Peral, no concelho de Cadaval. O ensaio decorreu no ano de 2011, tendo 

sido iniciados os trabalhos práticos no dia 4 de Fevereiro e terminado no dia 17 de Agosto. 

3.1. Caracterização do pomar  

A plantação do pomar em causa realizou-se em Março de 2006, tomando a orientação 

Norte-Sul para determinação das linhas do pomar. 

O pomar apresenta um hectare de área, sendo a grande maioria ocupada pela cultivar 

Rocha clone 2, enxertada em marmeleiro Sydo (porta-enxerto ananicante e precoce), a restante 

área (3,5%) é composta por pereira Rocha clone 4 enxertada em marmeleiro Sydo.  

 

Nas entrelinhas é adoptado o sistema de não mobilização com recurso ao enrelvamento 

semeado de uma mistura de gramíneas e leguminosas. Na linha as infestantes são combatidas 

através da aplicação de herbicida não residual. 

Na protecção da cultura contra pragas e doenças, sejam elas chave ou ocasionais, a 

exploração recorre a produtos admitidos em modo de protecção integrada. 

O sistema de rega encontra-se a 0,45 metros de profundidade, apresentando duas linhas 

distanciadas 0,45 metros das linhas das árvores, com gotejadores auto-compensantes, com 

distanciamento de 1 metro e com débito de 2L/hora. 

 

A parcela do pomar destinado ao estudo é constituída por dois blocos (cada bloco 

apresenta duas linhas de árvores) e entre estes encontra-se uma linha de pereiras da cultivar 

Rocha em sistema de Eixo conforme figura do Anexo A. 

Cada bloco apresenta quatro sistemas de condução (Eixo, Palmeta de três eixos, Solaxe e 

Tatura), sendo diferente a ordem pela qual estes se encontram dispostos em cada bloco, esta 

situação foi premeditada e tem como objectivo apresentar resultados o mais fidedignos possíveis. 

 

O sistema em Eixo ocupa uma área de 0,06 ha, e apresenta um compasso de 4 m x 1 m, 

o que lhe confere uma densidades de plantação da ordem das 2500 plantas/ha.  

O sistema de condução Solaxe ocupa uma área de 0,055 ha, com compasso de 4 m x 1 

m, o que faz com que a densidade de plantação seja da ordem das 2500 árvores/ha, à 

semelhança do sistema em Eixo.  

O sistema em Tatura ocupa uma área de 0,05 ha e apresenta um compasso de 4 m x 0,8 

m dando densidades de plantação da ordem das 3125 árvores/ha.  

A condução em Palmeta de três eixos ocupa uma área de 0,055 ha e apresenta um 

compasso de 4 m x 1,2 m, o que conduz a densidades da ordem das 2083 árvores/ha.  
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A textura do solo é franco-argilosa, sendo o seu conteúdo em matéria orgânica baixo, da 

ordem dos 0,94%.  

As condições climáticas (temperatura média mensal e precipitação mensal acumulada) 

foram recolhidas através dos serviços agrometeorológicos do portal COTHN, estação da Sobrena 

e são apresentadas no Anexo B. 

 

3.2. Recolha de dados 

Na globalidade, o ensaio é constituído por 80 árvores, contudo em alguns casos a recolha 

de dados não se estendeu às 80 árvores, mas apenas a um conjunto destas. Considerou-se 10 

árvores por sistema (Eixo, Palmeta, Solaxe e Tatura) em cada um dos dois blocos (I e II). 

A numeração das árvores seguiu a orientação do pomar Norte-Sul, encontrando-se na 

zona Norte a entrada para a parcela. As árvores haviam sido marcadas, no ano de 2010 quando 

iniciou o seu ensaio, com tinta de água 20 cm acima da enxertia. 

Nesta marca, no dia 4 de Fevereiro, foram medidos o diâmetro longitudinal e transversal 

(mm) de cada uma das 80 árvores. Posteriormente foi calculado o diâmetro médio e a AST (área 

seccional do tronco) através da seguinte fórmula: AST (cm
2
) = π (d / 20 )

2
 

A 11 de Março foi realizada a poda às árvores marcadas, sendo cronometrado o tempo de 

poda e pesada a lenha de cada sistema. 

A 23 de Março foram seleccionados e marcados 4 ramos em cada uma das 80 árvores. A 

selecção destes ramos foi feita de acordo com alguns critérios: cada ramo deveria estar num 

ponto cardeal (1 - Norte, 2 - Sul, 3 - Este, 4 - Oeste), os quatro ramos deveriam estar, dentro do 

possível, no mesmo plano, ter aproximadamente o mesmo diâmetro, e estar a uma altura fácil de 

trabalhar. Na marcação dos ramos usou-se fita sinalizadora.  

Os dados recolhidos foram: diâmetro (mm) a 5 cm da inserção do ramo com o tronco, com 

recurso a uma craveira e o comprimento do ramo com recurso a uma fita métrica. 

 

A avaliação do desenvolvimento das copas foi realizada nos dias 20 de Maio e 02 de 

Agosto, no inicio do crescimento e quando este já havia cessado, respectivamente. 

Para a avaliação do desenvolvimento das copas foram medidas as larguras paralelas (Lpl) 

(cm) e perpendiculares (Lpp) (cm) à linha e as alturas do chão ao inicio da copa (Hi) (cm) e do 

chão ate ao topo da copa (Hmáx) (cm). 

As medições foram realizadas com uma cana de 2 m, marcada de 5 em 5 cm. 

A partir dos valores recolhidos foi possível calcular o volume médio das copas de cada 

sistema nas duas datas.  

O modelo elíptico do cone foi o utilizado neste cálculo, através da seguinte fórmula (Wright 

et al., 2006)  

 

Volume copa ( m
3 
) = ( 1 / 12 ) π Lpl Lpp h 

sendo h = Hmáx – Hi 
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Para verificar se existiam diferenças nas formas das copas entre os sistemas, aplicou-se a 

seguinte fórmula: Forma copa = h / (( Lpl + Lpp ) / 2 ) 

No dia 23 de Março foi realizada a contagem dos corimbos de cada um dos quatro ramos, 

previamente seleccionados. 

A contagem dos frutos vingados repartiu-se por duas datas, a 18 de Abril, o número total 

de frutos que vingaram (FruVinAb), e a 14 Junho o número de frutos que permaneceram na 

árvore, para desta forma se estabelecer a quantidade de frutos que se perderam na queda natural.  

A 20 de Maio foi aplicado o Regalis, regulador de crescimento cuja substância activa é a 

prohexadiona-cálcio. O Regalis foi aplicado numa dose de 1,5 kg / ha (s.a. 150 g/ha) em 3 árvores 

por sistema e bloco, assim em cada bloco existiam 3 árvores tratadas, 3 árvores de testemunha e 

4 de bordadura (entre as árvores tratadas e as testemunhas). 

 

 

 

 

Figura 9. (A) Aplicação de prohexadiona-cálcio nas árvores do estudo. (B) Pormenor das 

gotas nas folhas 

 

Na avaliação da acção do regulador foram realizadas medições aos diâmetros de 4 frutos 

por árvore, quer nas tratadas quer nas testemunhas. Estes frutos haviam sido previamente 

marcados com fita azul no pedúnculo para facilitar a sua visualização e encontravam-se nos 

A 

B 
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ramos que também haviam sido marcados, esta situação pretendia apenas facilitar o trabalho, já 

que os números que correspondiam aos ramos também correspondiam aos frutos, desta forma o 

fruto 1 correspondia ao fruto que se encontrava a Norte, o 2 a Sul, o 3 a Este e o 4 a Oeste, em 

cada uma das árvores. As medições foram nos seguintes dias: 01 de Junho, 14 de Junho, 04 de 

Julho, 15 de Julho, 02 de Agosto e 17 de Agosto. 

 

Figura 10. Marcação da fruta nas árvores do estudo 

 

 Além do controlo do diâmetro dos frutos, foram também contadas as verdascas das 

árvores testemunha e tratadas, assim verdascas com dimensões que fossem até aos 30 cm eram 

as desejáveis, dos 30 aos 60 cm eram aceitáveis, e acima de 60 cm era necessário recorrer à 

poda. A contagem das verdascas foi realizada a 02 de Agosto. 

 

A colheita foi realizada a 17 de Agosto, e nesta fase foram contados e pesados a 

totalidade dos frutos de cada árvore (árvores tratadas com regulador de crescimento Regalis (3) e 

as testemunha (3) por sistema e por bloco).  

 Para cada uma das árvores atrás mencionadas foram ainda contados e pesados os frutos 

por cada ramo marcado, com o intuito de verificar se existiam diferenças na produção tendo em 

conta a orientação dos ramos. 

 No cálculo da produtividade foi realizado através da área seccional dos ramos (ASR) 

através da seguinte fórmula: ASR (cm
2
) = π ( d / 20 )

2
, 

 
em que d representa a média do diâmetro 

de cada um dos ramos marcados. 

 Para o cálculo do rendimento da colheita, considerou-se o peso da fruta, em kg de cada 

sistema, e a densidade de plantação no hectare de cada sistema.  

 

 Dos frutos colhidos foram retirados aleatoriamente 25 frutos por sistema e bloco, para a 

realização da análise qualitativa. 

 A análise qualitativa foi realizada no dia 18 de Agosto e consistiu na avaliação da massa, 

diâmetro, dureza da polpa, teor de sólidos solúveis e acidez total. 

 A massa da fruta foi determinada por pesagem directa numa balança digital. A medição do 

diâmetro foi realizada com o auxílio de uma craveira manual. 
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 A avaliação da dureza da polpa foi feita com a um penetrómetro manual com ponteiro de 

0,8 mm, acoplado a um suporte de aço, expressando-se em kg / 0,5cm
2
. Para a avaliação desta 

característica teve de se retirar uma fina camada de epiderme em duas zonas diametralmente 

opostas, sendo que o resultado desta variável é a média das duas medições. 

 De seguida fizeram-se diversos sumos de 5 peras, que foram posteriormente usados na 

determinação do TSS e TA. 

 O teor de sólidos solúveis (TSS) (que quantifica a matéria seca solúvel presente no sumo 

da fruta) foi avaliado com recurso a um refractómetro no qual foi colocada uma gota do sumo 

anteriormente preparado. 

 A acidez titulável exprime-se em g/L, e foi avaliada recorrendo à titulação de um preparado 

de sumo (10ml) e água (10ml) com uma solução de NaOH a 0,1N, com o auxílio de um 

potenciómetro que indicava o pH e temperatura, sendo que o ponto de titulação seria quando o 

potenciómetro indicasse um pH de 8,1. A quantidade de ácido málico presente no sumo expressa 

em g/L= ml de NaOH gasto na titulação x 0,67. 

 

3.3. Análise estatística 

  Para a análise estatística dos dados recorreu-se ao programa Statistix versão 9.0. Os 

dados foram sujeitos a uma análise de variância (ANOVA) a um factor (sistema de condução) e no 

caso do ensaio com Regalis a dois factores (sistema de condução e tratamento com Regalis). 

Sempre que o factor se revelou estatisticamente significativo avaliou-se a diferença entre as 

médias através do teste comparação múltipla de médias de Tukey (α <0,05). 
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4. Resultados 

  O ciclo vegetativo encontra-se esquematizado no quadro 4. O repouso vegetativo terminou 

a 01 de Março, com o pré-abrolhamento das pereiras. O abrolhamento iniciou-se a 08 de Março, 8 

dias após o pré-abrolhamento. O início da floração ocorreu no dia 23 de Março e a 01 de Abril o 

pomar encontrava-se em plena floração. A 12 de Abril deu-se o vingamento. E nos 127 dias que 

se seguiram, até dia 17 de Agosto, altura em que se realizou a colheita, o fruto foi-se 

desenvolvendo. 

Quadro 4 – Datas das fases do ciclo vegetativo da pereira „Rocha‟ na Sociedade Agrícola 

Terra da Eira no ano de 2011 

 

 

 

 

 

 

A poda, tanto em termos de lenha, expressa em kg ou kg por hectare, como em termos de 

tempo, expresso em minutos ou em hora por hectare, não apresentou diferenças significativas 

entre os diversos sistemas, como se mostra no quadro 5 (F = 0,06). No entanto, o peso da lenha 

de poda no caso das árvores do ensaio foi bastante superior no casos da Tatura e Solaxe quanto 

comparado com Eixo e Palmeta.  

A média da lenha de poda foi de 1489 kg por hectare e a média do tempo de poda por 

hectare foi de 38 horas.  

 

Quadro 5 – Lenha de poda e tempo de poda nos quatro sistemas de condução  

Sistema 
Lenha de poda 

(kg)
1
 

Lenha de poda 

(kg/ha)
2
 

Tempo de poda 

(m:s)
 1
 

Tempo de poda 

(h/ha)
2
 

Eixo 5,0 1239 8 min 42s 36 

Palmeta 5,0 1040 8 min 57s 31 

Solaxe 6,7 1682 9 min 46s 40 

Tatura 6,4 1996 8 min 41s 46 

 Média 5,8 1489 9 min 1s 38,3 

EPM 0,6 148,3 41 3,3 

Prob (F) 0,2 0,06 0,7 0,2 

1
 N = valores no conjunto de 10 árvores por sistema de condução e por bloco 

2
 N = Densidade de plantação por hectare de cada tipo de sistema (Eixo = 2500 árvores; 

Palmeta = 2083 árvores; Solaxe = 2500 árvores; Tatura = 3125 árvores) 
 EPM – Erro Padrão da Média 

Letras diferentes na mesma coluna correspondem a médias diferentes Teste de Tukey 
α=0,05. 
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Data 
04 - 

Fevereiro 

01 -

Março 

08 -

Março 

19 - 

Março 

23 - 

Março 

01 - 

Abril 

12 - 

Abril 

16 - 

Abril 

17 - 

Agosto 
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As características das árvores diferiram com os sistemas de condução conforme se 

mostra no quadro 6. A área seccional do tronco, revelou que o sistema em Palmeta era o que 

nesta variável assumia os maiores valores, sendo que os sistemas em Eixo e em Tatura 

assumiam os menores valores. O volume das copas das árvores dos sistemas em Tatura e Eixo 

são semelhantes e são estes os que apresentam uma maior volume de copa. Seguidamente 

aparece o sistema de condução Solaxe e por fim com menor volume de copa surge o sistema em 

Palmeta. A evolução dos volumes das copas entre a primeira medição, em Maio no inicio do 

crescimento, e a segunda, em Agosto quando o crescimento havia cessado foi semelhante, 

mostra que o aumento do volume de copas nos diferentes sistemas foi “proporcional”, verificando-

se as mesmas diferenças nos sistemas de condução descritas em Maio. 

A forma das copas representa o rácio entre a altura das copas e a média das larguras 

(larguras perpendicular e paralela à linha de implantação do pomar). Deste modo quanto mais alto 

for o valor desta variável, maior será a diferença entre a altura e a largura da copa ou seja a copa 

será menos uniforme e compacta, neste caso o sistema em Palmeta é o que aparece com os 

maiores valores tanto em Maio como em Agosto. O menor valor do rácio é sinónimo de uma maior 

compactação das copas ou de maior uniformidade ente altura e largura. Neste caso os sistemas 

em Solaxe e em Tatura são os que apresentam valores mais baixos no mês de Maio e o sistema 

em Tatura no mês de Agosto. Com valores intermédios surge o sistema em Eixo.  

Quadro 6 – AST, volume das copas e forma das copas dos quatro sistemas de condução  

Sistema 
AST 

(cm
2
) 

Volume copas 

Maio (m
3
) 

Volume copas 

Agosto (m
3
) 

Forma copas 

Maio 

Forma copas 

Agosto 

Eixo 22,8 b 2,8 a 3,6 a 2,0 b 1,9 b 

Palmeta 25,3 a 1,4 c 1,7 c 3,0 a 2,9 a 

Solaxe 23,9 ab 1,8 b 3,1 b 1,7 c 1,7 bc 

Tatura 22,5 b 2,7 a 3,5 a 1,7 c 1,7 c 

 Média 23,6 2,2 3,0 2,1 2,1 

EPM 0,63 0,09 0,1 0,06 0,05 

Prob (F) 0,010 < 0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

N = 20 árvores por sistema de condução 
 EPM – Erro Padrão da Média 

AST- Área seccional do tronco 
Letras diferentes na mesma coluna correspondem a médias diferentes. Teste de Tukey 

α=0,05. 
 

A área seccional dos ramos (ASR), como indica o quadro 7 foi superior no sistema em Solaxe 

com valores médios da ordem dos 2,6 cm
2
, e inferior no sistema em Palmeta com valores da 

ordem dos 1,5 cm
2
. Os sistemas em Eixo e Tatura não apresentaram no caso deste parâmetro 

diferenças significativas. 
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O comprimento dos ramos, expresso em cm, foi semelhante para os sistemas em Eixo, 

Solaxe e Tatura, sendo que o sistema em Palmeta apresentou um comprimento dos ramos 

estatisticamente inferior a estes, com um valor médio de 71,4 cm. 

O número de corimbos do sistema em Eixo foi o mais elevado, com uma média de 12,3 

corimbos. O valor mais baixo pertence ao sistema em Palmeta com uma média de 8,5 corimbos. 

A primeira contagem dos frutos vingados realizou-se em Abril, e nesta data verificou-se que o 

sistema em Palmeta era o que apresentava um menor número de frutos vingados, na ordem dos 9 

frutos vingados. Com o maior número de frutos vingados surge o sistema em Solaxe, que não 

difere estatisticamente do sistema em Eixo. 

No mês de Junho verificou-se, novamente, que o sistema em Palmeta era o que apresentava 

um menor valor de frutos vingados, sendo que os restantes sistemas eram semelhantes entre si. 

O número de frutos que caíram foi semelhante nos sistemas em Eixo, Solaxe e Tatura, e 

estatisticamente inferior para o sistema em Palmeta. 

 

Quadro 7 – ASR, comprimento dos ramos, número de corimbos, número de frutos 

vingados e número de frutos que caíram nos quatro sistemas de condução  

Sistema 
ASR 

(cm
2
) 

Comprimento 

ramos (cm) 

Nº 

corimbos 

Nº frutos 

vingados 18 

Abril 

Nº frutos 

vingados 

14 Junho 

Nº frutos que 

caíram 

Eixo 2,1 b 81,9 a 12,2 a 17,4 ab 9,9 a 7,6 a 

Palmeta 1,5 c 71,4 b 8,5 b 8,9 c 5,5 b 3,4 b 

Solaxe 2,6 a 84,7 a 10,6 ab 20,7 a 10,6 a 10,1 a 

Tatura 2,1 b 89,0 a 10,6 ab 15,8 b 8,7 a 7,2 a 

 
Média 2,1 81,7 10,5 15,7 8,6 7,1 

EPM 0,10 2,44 0,65 1,04 0,62 0,82 

Prob (F) < 0,001 < 0,001 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 

N = 20 árvores por sistema de condução 
 EPM – Erro Padrão da Média 

ASR- Área seccional do ramo 
Letras diferentes na mesma coluna correspondem a médias diferentes. Teste de Tukey 

α=0,05. 
 

O número de corimbos por área seccional do ramo (quadro 8) apresentou diferenças 

estatísticas apenas entre o sistema em Eixo e o sistema em Solaxe, apresentando o Eixo valores 

médios de 6,6 corimbos cm
-2 

e o Solaxe de 4,4 corimbos cm
-2

.
.
 

Relativamente ao número de frutos vingados em Abril por área seccional do ramo verificou-se 

que os sistemas em Eixo e Solaxe eram estatisticamente superiores ao sistema em Palmeta. Já 

os frutos vingados em Junho por área seccional do ramo mostravam que apenas o sistema em 

Eixo tinha um número de frutos superior ao sistema em Palmeta. 
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O número de frutos vingados em Abril por corimbo diferiu apenas entre o sistema em Solaxe, 

com valores médios de 2,3 frutos por corimbo, dos sistemas em Palmeta e Tatura, com valores 

médios de 1,6 frutos por corimbo. 

Este mesmo parâmetro foi avaliado no mês de Junho, sendo que nesta fase não se verificou 

qualquer diferença entre os sistemas, sendo o valor médio de aproximadamente 1 fruto por 

corimbo. 

Quadro 8 – Número de corimbos por ASR, número de frutos vingados por ASR e número 

de frutos vingados por corimbo nos quatro sistemas de condução  

Sistema 

Nº  

corimbos / 

ASR 

Nº frutos 

vingados 

Abril / ASR 

Nº frutos 

vingados 

Junho / ASR 

Frutos 

vingados Abril / 

Corimbo 

Frutos vingados 

Junho / Corimbo 

Eixo 6,6 a 8,9 a 5,2 a 1,7 ab 0,9 

Palmeta 5,5 ab 6,4 b 3,8 b 1,6 b 1,0 

Solaxe 4,4 b 8,7 a 4,3 ab 2,3 a 1,1 

Tatura 5,6 ab 8,3 ab 4,7 ab 1,6 b 1,0 

 
Média 5,5 8,1 4,5 1,8 1,0 

EPM 0,38 0,57 0,36 0,16 0,40 

P(F) < 0,001 0,007 0,043 0,024 0,078 

N = 20 árvores por sistema de condução 
 EPM – Erro Padrão da Média 

ASR- Área seccional do ramo 
Letras diferentes na mesma coluna correspondem a médias diferentes. Teste de Tukey 

α=0,05. 
 

 A medição dos diâmetros da fruta foi um dos parâmetros usados para avaliar a acção do 

regulador de crescimento (quadros 9 e 10 e figura 8). O efeito do sistema demonstra que o 

sistema em Palmeta é o que ao longo de todo o tempo apresenta os maiores diâmetros. Nas três 

primeiras datas de medição, este sistema destaca-se do sistema em Tatura, apresentando este 

ultimo os valores mais baixos. A 15 de Julho os sistemas em Tatura e Eixo apresentam diâmetros 

semelhantes e são estatisticamente inferiores ao sistema em Palmeta. Nas duas últimas datas de 

medição, os três sistemas – Eixo, Tatura e Solaxe, apresentam-se estatisticamente semelhantes e 

inferiores ao Palmeta. 

 O efeito do tratamento demonstra diferenças apenas na medição realizada a 1 de Junho, 

em que as árvores sujeitas a tratamento com Regalis apresentaram um valor médio de 28,5 mm 

de diâmetro das peras enquanto as árvores testemunha um valor médio de 27,7 mm, sendo este 

estatisticamente inferior. Este resultado é o oposto do que seria esperado. 

 Relativamente à interacção Sistema - Tratamento, (quadro 10 e figura 8) observou-se que 

a única diferença significativa é no sistema em Palmeta na medição realizada a 2 de Agosto. 

Neste caso os frutos pertencentes às árvores que foram tratadas com Regalis apresentam 

diâmetros superiores aos frutos que se encontram nas árvores testemunha, com diâmetros médios 

de 52,2 mm e 48 mm, respectivamente. Esta situação é resultado do modo de condução e não do 
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tratamento, pelo que se conclui que não houve efeito do tratamento com regulador de crescimento 

nos diâmetros das peras.  

Quadro 9 – Comparação do diâmetro dos frutos nas seis datas de medição entre sistemas 

e árvores testemunha e árvores tratadas com Regalis 

Sistema 
1 de Jun  

(mm) 

14 de Jun  

(mm) 

4 de Jul  

(mm) 

15 de Jul 

(mm) 

2 de Ago 

(mm) 

17 de Ago 

(mm) 

Eixo
1
 28,1 ab 33,4 ab 38,3 ab 41,6 bc 46,9 b 50,1 b 

Palmeta
1
  29 a 34,3 a 40,1 a 44,5 a 50,1 a 53,6 a 

Solaxe
1
 28,1 ab 33,9 ab 38,7 ab 42,7 ab 47,2 b 50,2 b 

Tatura 
1
 27,4 a 32,4 b 37,2 b 40,1 c 45,3 b 48,3 b 

 Prob (F) 0,03 0,03 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 

EPC 0,54 0,6 7 1 1 1,1 
 
Regalis

2
 28,5 a 33,7 38,9 42,7 47,7 50,9 

Testemunha
2
 27,7 b 33,3 38,3 41,8 47,1 50,2 

 Prob (F) 0,03 0,5 0,2 0,2 0,3 0,3 

EPC 0,4 0,5 0,5 0,7 0,7 0,8 
1
 N = 24 frutos por sistema de condução e por bloco 

2
 N = 12 frutos por sistema e por bloco 

EPC – Erro Padrão para Comparação  
Letras diferentes na mesma coluna correspondem a médias diferentes. Teste de Tukey 

α=0,05. 
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                        Datas de medição dos diâmetros dos frutos 

Figura 11 – Gráfico ilustrativo da interacção da influência dos Sistemas de Condução e do 

Tratamento com Regalis (R) ou ausência de tratamento (T). 

 

Com o intuito de averiguar se existiam diferenças no crescimento dos frutos consoante a sua 

posição na árvore, foram escolhidos os frutos nos quatro pontos cardeais, como já havia sido 

referido. Os resultados demonstraram que não existem diferenças significativas no crescimento 

dos frutos consoante a sua posição na árvore, logo não houve influência do quadrante no 

crescimento. (Anexo C). 

Um outro parâmetro usado na avaliação da acção do regulador de crescimento foi a 

contagem do número de verdascas nas árvores tratadas com Regalis e nas árvores testemunha. 

As verdascas que são desejáveis são as que apresentam um comprimento inferior a 30 cm, 

entre os 30 e os 60 cm são aceitáveis e acima dos 60 cm fazem com que seja necessário recorrer 

à poda. Os resultados encontram-se nos quadros 11 e 12.  

Como é observável só existe efeito do sistema no número de verdascas para a classe com 

comprimento inferior a 30 cm. No sistema em Tatura o número de verdascas médio foi de 35, os 

restantes sistema são semelhantes entre si e estatisticamente inferiores. As outras classes de 

comprimento de verdascas não apresentam influência do sistema. 
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O efeito do tratamento não apresentou qualquer diferença entre árvores tratadas e árvores 

testemunha, pelo que o efeito do Regalis no número de verdascas foi nulo para qualquer uma das 

classes. 

No caso da interacção sistema - tratamento, o quadro 12 demonstra que ao nível das 

verdascas com comprimentos entre os 30 e 60 cm e acima dos 60 cm não existem diferenças 

significativas, sendo que em média as árvores apresentam 5 verdascas com comprimento superior 

a 60 cm e 16 verdascas com comprimento entre 30 e 60 cm. 

Relativamente às verdascas que são desejáveis num pomar existem diferenças significativas 

entre o sistema em Tatura que foi submetido ao tratamento com Regalis, com o maior número de 

verdascas, na ordem das 36 e o sistema em Palmeta que não foi sujeito a tratamento com 15 

verdascas em média sendo este o valor mais baixo. 

Estatisticamente o sistema em Solaxe sujeito ao tratamento com Regalis apresenta-se 

inferior, com valores médios de 18,3 ao sistema Tatura tratado com Regalis. Estas diferenças são 

consequência da influência do sistema. Os restantes valores são semelhantes entre si. 

 

Quadro 10 – Comparação do número de verdascas por classe entre sistemas e entre 
modalidades (árvores tratadas e testemunhas) 

 

Sistema 
Nº de 

verdascas 
< 30 cm 

Nº de 
verdascas 
30 – 60 cm 

Nº de 
verdascas 

> 60 cm 

Eixo
1
 22,5 b 12,3 6,3 

Palmeta
1
  18,8 b 11,8 3,1 

Solaxe
1
 19,4 b 18,8 4,9 

Tatura 
1
 35,2 a 19,2 7,0 

  

Prob F < 0,001 0,03 0,1 

EPC 2,3 3,1 1,6 

  

Regalis
2
 15,4 15,4 4,7 

Testemunha
2
 15,7 15,7 6,0 

  

Prob F 0,3 0,9 0,3 

EPC 2,2 2,2 1,2 
1
- N = 6 árvores por sistema de condução e por bloco 

2
- N = 3 árvores por sistema e por bloco 

EPC – Erro Padrão para Comparação.  
Letras diferentes na mesma coluna correspondem a médias diferentes. Teste de Tukey 

α=0,05. 
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Quadro 11 – Comparação do número de verdascas por classe na interacção entre sistemas e 
modalidade (árvores tratadas R e testemunhas T) 

 

Sistema 

Nº de 

verdascas 

< 30 cm 

Nº de 

verdascas 30 

– 60 cm 

Nº de 

verdascas 

> 60 cm 

Eixo R 24,3 abc 10,7 8,0 

Eixo T 20,7 abc 14,0 4,7 

Palmeta R 20,7 abc 12,5 1,0 

Palmeta T 14,8 c 11,0 5,2 

Solaxe R 18,3 bc 18,8 3,5 

Solaxe T 20,5 abc 18,8 6,3 

Tatura R 36,3 a 19,5 6,3 

Tatura T 34,0 ab 18,8 7,7 

  

Média 24,0 15,5 5,3 

EPM 3,64 3,09 1,65 

P (F) 0,001 0,176 0,087 

  N = 6 árvores por sistema de condução. 
 A letra R que precede o nome do sistema refere-se às árvores do sistema que  foram 
tratadas com Regalis; a letra T que precede o nome do sistema refere-se às árvores testemunha 
do sistema 
 EPM – Erro Padrão da Média 

  Letras diferentes na mesma coluna correspondem a médias diferentes. Teste de 
 Tukey α=0,05. 

 

Quando se realizou a colheita, os frutos dos ramos marcados foram contados e pesados, 

para averiguar se existiam diferenças consoante a orientação dos ramos, fez-se o tratamento 

estatístico dos dados que demonstrou a inexistência de diferenças significativas consoante o 

quadrante, tanto em termos de peso como em termos de número de frutos. Assim os ramos 

apresentam em média 10 frutos, sendo o peso médio de 919 g. É possível concluir então que a 

orientação dos ramos não influência a produtividade. (O quadro da produtividade segundo a 

orientação dos ramos encontra-se no Anexo D) 

O quadro 13 demonstra a ausência de diferenças em termos de produtividade (kg/ha), entre 

os sistemas na parcela onde o estudo se realizou. Desta forma em média cada sistema deu 76707 

kg de pêra à colheita, o que representa uma produtividade elevadíssima. 
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Quadro 12 – Produtividade dos quatro sistemas em kg/ha (Dados fornecidos pelo engenheiro 
João Abreu, responsável técnico da sociedade agrícola Terra da Eira) 

Sistema 
Produtividade 

(kg/ha) 

Eixo 80183 

Palmeta 66118 

Solaxe 76228 

Tatura 84301 

 

Média 76707 

EPM 6120,3 

Prob (F) 0,3 

  N = densidade de plantação por hectare de cada tipo de sistema  
  (Eixo = 2500; Palmeta = 2083; Solaxe = 2500; Tatura = 3125) 
  EPM – Erro Padrão da Média 
 

  

A análise dos calibres (quadro 14 e figura 9) demonstra que o sistema em Palmeta é o que 

apresenta uma maior percentagem de fruta com calibre acima dos 60 mm (52%), seguindo-se 

o sistema em Solaxe com 45% e por fim os sistemas em Eixo e Tatura com 33% e 

31%,respectivamente. 

 

 

 

Figura 12 – Histograma das classes de calibre (mm) dos quatro Sistemas de Condução 
(Dados fornecidos pelo engenheiro João Abreu, responsável técnico da sociedade 
agrícola Terra da Eira) 

 

 

Na avaliação qualitativa mediu-se o diâmetro, a dureza, a massa, a acidez titulável (TA) e o 

teor sólidos solúveis (TSS). 
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O diâmetro e a dureza, não apresentam diferenças significativas entre sistemas, sendo os 

valores médios de aproximadamente 54 mm 4,5 kg/0,5cm
2
, respectivamente. 

Relativamente à massa, o sistema em Tatura difere dos sistemas em Palmeta e Solaxe, 

sendo o que apresenta um menor valor de massa, médio de 94,14 g. 

Em relação à acidez titulável, o sistema em Palmeta apresenta os maiores valores com média 

de 1,6 g/L, o sistema em Tatura é semelhante estatisticamente e tem média de 1,5g/L e os 

sistemas Solaxe e Eixo apresentam os menores valores de AT com 1,3 g/L. 

O teor em sólidos solúveis apresentou os maiores valores para o sistema em Palmeta (12,14 

%) e os menores para o sistema em Solaxe (11,18 %). 

Quadro 13 – Comparação análise qualitativa da fruta segundo os diversos sistemas  

Sistema 
Diâmetro

1
 

(mm) 

Dureza
1
 

(kg/0,5cm
2
) 

Massa
1
 (g) AT

2
 g/L TSS

2
 (%) 

Eixo 52,9 4,5 100,2 ab 1,3 b 11,6 bc 

Palmeta 54,8 4,4 111,2 a 1,6 a 12,1 a 

Solaxe 54,5 4,4 108,3 a 1,3 b 11,2 c 

Tatura 53,3 4,7 94,1 b 1,5 a 11,7 ab 

 Média 53,9 4,5 103,5 1,4 11,7 

EPM 0,65 0,07 3,38 0,05 0,14 

Prob (F) 0,094 0,092 0,002 <0,001 0,0001 
1 
- N = 50 frutos por sistema de condução 

2 
- N = 10 sumos por sistema, de 50 peras por sistema de condução 

AT – Acidez Titulável 
TSS – Teor Sólidos Solúveis 

 EPM – Erro Padrão da Média 
Letras diferentes na mesma coluna correspondem a médias diferentes. Teste de Tukey 
α=0,05. 
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5. Discussão de resultados 

Fenologia 

A fenologia da pereira „Rocha‟ foi idêntica em todas as fases, independentemente do sistema 

de condução, todas as árvores deste ensaio se encontravam na mesma parcela e com uma 

grande proximidade, estando todas sujeitas às mesmas condições climáticas e de solo, e aos 

mesmos trabalhos culturais, o que explica o ciclo vegetativo uniforme nas 80 árvores deste ensaio. 

Comparativamente ao ano de 2010, o ano de 2011 apresentou um desenvolvimento mais 

precoce de todo o ciclo. No ano de 2010, o abrolhamento ocorreu 20 dias mais cedo, o 

vingamento 16 dias mais cedo e consequentemente a maturação dos frutos e a colheita ocorreram 

14 dias mais cedo. Em 2011, o período entre a plena floração (1 de Abril) e a colheita (17 de 

Agosto) foi de 138 dias, o que está de acordo com a duração do ciclo da pereira Rocha que varia 

entre os referidos estados fenológicos entre 133 e 138 dias (Alexandre, 2001). 

 

Relativamente aos dados meteorológicos, é possível observar no Anexo B, que a temperatura 

média verificada no período de 2010-2011 a partir de Setembro até Dezembro foi inferior à 

registada no mesmo período de 2009-2010. Esta temperatura inferior registada em 2010-2011 

pode ser a causa da antecipação do ciclo comparativamente a 2009-2010, já que em 2010-2011, 

as necessidades em horas de frio para quebra de dormência foram alcançadas mais cedo. O 

somatório no número de horas com temperaturas menores que 7,2 ºC no período de 15 de 

Outubro e 5 de Fevereiro foi de 631 horas, atingindo-se as 550 horas (necessárias à pereira 

„Rocha‟) no dia 30 de Janeiro de 2011. De Março a Junho 2011 registaram-se temperaturas mais 

elevadas do que em 2010, o que acelerou o desenvolvimento do ciclo.    

A precipitação registada no período de 2010-2011 foi superior à registada em 2009-2010 para 

os meses de Dezembro, Fevereiro e Maio. No ano deste ensaio a precipitação distribui-se de 

Outubro a Maio , sendo que nos restantes meses a quantidade registada foi insignificante. 

 

Poda  

 A poda é uma operação cultural de extrema importância, como já havia sido referido, contudo 

é uma operação que acarreta custos significativos ao produtor e exige mão-de-obra com alguma 

qualificação, que neste momento também apresenta alguma escassez. Desta forma, o sistema 

que menos requeresse a poda seria preferível, contudo dos quatro sistemas que compõe este 

ensaio nenhum se destacou por uma necessidade inferior desta operação, já que os resultados 

demonstram a inexistência de diferenças significativas entre sistemas, tanto ao nível da lenha de 

poda como ao nível do tempo de poda.  

O pomar foi podado pela primeira vez em 2010, e a poda foi realizada pelo responsável 

técnico, o engenheiro João Abreu, e por um trabalhador mais experiente para poderem fazê-lo da 

melhor forma e instruírem os restantes trabalhadores. A diferença entre os pesos de lenha de 

poda e no tempo desta operação,  entre os dois anos é muito grande pois em 2010 foi apenas 

efectuada uma poda muito ligeira. Contudo, e da mesma forma que Comporta (2010), o peso da 
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lenha de poda no sistema Palmeta em 2011 foi menor (1040 kg/ha) do que no sistema Solaxe 

(1682 Kg/ha). No entanto, o mesmo não se verificou em relação ao sistema Tatura, que em 2010 

foi ligeiramente podado apresentado um peso de lenha de poda semelhante ao da Palmeta e já 

em 2011 foi o sistema cujo peso de lenha de poda foi o mais elevado (1996 kg/ha). O sistema 

Palmeta nos dois anos foi o que apresentou menor peso da lenha de poda, como refere Comporta 

(2010) este sistema tem mais verdascas e esporões que se repartem pelos três eixos e menos 

ramificações comparativamente aos outros 3 sistemas. Como mais adiante se refere, a área 

seccional dos ramos e o comprimento destes no sistema em Palmeta foi menor quando 

comparado com os ramos dos outros sistemas.  

O peso da lenha de poda é uma medida indirecta do vigor, há que considerar o peso de lenha 

de poda acumulado durante um período razoável (3 a 5 anos) para se poder inferir sobre as 

diferenças de vigor entre os quatro sistemas. 

 

Características vegetativas  

A área seccional do tronco (ATS) mostrou que o sistema que dispõe de um maior compasso, 

o sistema em Palmeta (4,0 m x 1,2 m), foi o que apresentou maiores valores de AST. Esta 

situação era a esperada, já que com o aumento da densidade de plantação, a AST tende a 

diminuir, desta forma também é perceptível que o sistema em Eixo (4,0 m x 1,0 m) e o sistema 

Tatura (4,0 m x 0,8 m) sejam os que apresentam um menor valor de ATS. A ATS do Solaxe teve 

um valor intermédio entre estas duas situações, apesar do compasso ser igual ao Eixo e Tatura.  

Comparando os resultados com os do ano anterior é possível verificar um aumento da área 

seccional do tronco em todos os sistemas de condução, esta é uma situação normal e é o 

resultado do crescimento anual das árvores. 

A análise da evolução do volume das copas permitiu observar que os 4 sistemas aumentaram 

o volume das copas desde a medição realizada em Maio até à medição em Agosto de uma forma 

“proporcional”, ou seja, tanto em Maio como em Agosto os maiores volumes de copa foram 

registados para os sistemas em Eixo e Tatura, seguindo-se o sistema em Solaxe com volume 

intermédio e por fim com menor volume de copa o sistema em Palmeta. No ano de 2010, 

observaram-se volumes de copa inferiores aos observados em 2011, tanto no início como no fim 

do crescimento.  

À semelhança de 2011, em 2010, também foi o sistema em Palmeta que apresentou os 

menores volumes de copa. O menor volume de copa registado no sistema em Palmeta pode ser 

explicado pela forma que a árvore assume, já que a condução em Palmeta obriga a uma 

diminuição considerável da largura perpendicular à linha de plantação, tendo esta diminuição 

consequências directas no volume. A semelhança entre os sistemas em Eixo, Solaxe e Tatura, 

deve-se ao facto destes sistemas apresentarem árvores com formas mais cónicas, compactas e 

uniformes. Estas características fazem com que os 3 sistemas atrás mencionados apresentem um 

maior aparelho fotossintético, contudo o ensombramento dentro das árvores será maior do que 

nas árvores conduzidas em Palmeta, já que neste último caso mesmo que o adensamento da 

copa seja muito elevado, a “camada” de folhagem é sempre muito inferior à dos outros sistemas, 
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sendo assim a exposição à radiação está muito mais facilitada e o ensombramento torna-se 

mínimo.  

A área seccional e o comprimento dos ramos no sistema em Palmeta foram estatisticamente 

inferiores comparando com os outros sistemas com valores de 1,5 cm
2
 e 71,4 cm, 

respectivamente. O mesmo se verificou com o número de corimbos e frutos vingados por ramo 

nas duas datas. No entanto, este sistema foi o que apresentou uma menor queda de fruta. 

O sistema em Solaxe apresentou o maior valor de ASR (2,61 cm
2
) e com valores intermédios 

surgem os sistemas em Eixo e Tatura. O comprimento dos ramos destes três sistemas foi idêntico, 

assim como o número de corimbos, frutos vingados em Junho e frutos que caíram. Há que referir 

que na contagem dos frutos vingados em Abril o sistema em Solaxe tinha uma média de 20,7 

frutos vingados por ramo, enquanto o sistema em Tatura tinha em média 15,8 frutos vingados por 

ramo, valor estatisticamente diferente enquanto o número de corimbos no Eixo apresentou um 

valor intermédio destes não sendo estatisticamente diferente. 

Daqui se depreende que maiores ASR e maiores comprimentos dos ramos, apresentem um 

maior número de corimbos e consequentemente de frutos vingados, demonstrando a influência 

destes parâmetros na produtividade potencial, no entanto a maior carga por ramo a que estes três 

sistemas estão sujeitos, fez com que sejam os que apresentem uma maior queda de fruta.  

 

Características produtivas 

O número de corimbos por ASR foi inferior no sistema em Solaxe e teve o valor mais alto no 

sistema em Eixo, os outros sistemas apresentaram valores intermédios. Quanto ao número de 

frutos vingados por ASR, tanto em Abril como em Junho, o sistema em Palmeta registou os 

menores valores e o sistema em Eixo os maiores valores.  

Os frutos vingados em Abril por corimbo são superiores no sistema em Solaxe, e inferiores no 

sistema em Tatura e em Palmeta, após a primeira queda de frutos, a contagem de frutos vingados 

em Junho por corimbo não mostra diferença entre sistemas.  

No ano de 2010, a área seccional dos ramos apresentou resultados “proporcionais” aos 

registados em 2011, ou seja, os valores mais elevados pertenciam ao sistema em Solaxe, os 

valores intermédios correspondiam aos sistemas em Eixo e Tatura e por último surgia o sistema 

em Palmeta com os valores mais baixos. 

Os números de corimbos e frutos vingados por área seccional do ramo, não apresentaram 

diferenças estatísticas entre sistemas em 2010, sendo as médias de 4,8 e 3,4 frutos por cm
2
, 

respectivamente. Estes valores são inferiores aos registados em 2011, que foram de 5,5 e 4,5 

frutos por cm
2
, respectivamente, isto é o vingamento em 2011 foi superior ao vingamento em 

2010. 

 

Tratamento com Prohexadiona-cálcio  

A medição do diâmetro de 4 frutos por árvore tinha como principal objectivo avaliar a acção do 

regulador de crescimento, prohexadiona-cálcio nos diferentes sistemas de condução. 
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Os resultados podem-se resumir, no caso da influência do sistema no diâmetro da fruta, o 

sistema em Palmeta é o que apresenta maiores diâmetros das pêras em qualquer data de 

medição. No caso do efeito do tratamento com prohexadiona-cálcio a única diferença é verificada 

a 01 de Junho, em que as árvores sujeitas ao tratamento com Regalis são as que apresentam 

frutos com maior diâmetro. Por fim o efeito da interacção sistema – tratamento apresenta apenas 

uma situação em que se verificam diferenças estatísticas dos frutos pertencentes às árvores 

conduzidas em Palmeta, em que as árvores tratadas apresentaram maiores diâmetros que as 

árvores não tratadas com Regalis do mesmo modo de condução. 

Este acontecimento é precisamente o oposto do que seria esperado, já que a substância activa 

presente neste regulador de crescimento, a prohexadiona-cálcio, tende a reter os frutos na árvore, 

diminuindo assim a queda normal da fruta, o que provoca um aumento da carga e faz com que 

tenha de haver uma maior repartição dos fotoassimilados pelos frutos, tornando desta forma os 

frutos mais pequenos, caso não haja monda de fruta, que foi o verificado no presente ensaio. 

Assim seria de esperar frutos menores em todas as árvores tratadas, o que não se verificou. Daqui 

se pode concluir que o regulador de crescimento não teve qualquer influência neste parâmetro e 

que as diferenças verificadas nos diâmetros da fruta são resultado do sistema de condução, em 

particular no caso da Palmeta que apresentou menores produções e consequentemente maiores 

calibres. 

Os resultados referentes à orientação dos frutos nas árvores, referentes aos quatro 

quadrantes, revelam a inexistência de diferenças no desenvolvimento dos frutos. A orientação das 

linhas, o espaçamento tanto na linha como na entrelinha e toda a concepção do pomar no geral 

fazem com que, em especial, a exposição à radiação seja uniforme em qualquer quadrante, de tal 

modo que não se verificam frutos com diferente desenvolvimento, maior ou menor, em algum dos 

quadrantes, tendo-se desta forma frutos com desenvolvimento homogéneo nos quatro pontos 

cardeais. Ainda no mesmo contexto foi efectuada uma colheita parcial, em que apenas se colhiam 

os frutos dos ramos marcados (Norte, Sul, Este e Oeste). Estes fruto foram contados e pesados e 

posteriormente foram os resultados foram tratados com o objectivo de verificar se a orientação dos 

ramos apresentaria diferenças de produtividade em número ou peso. O que foi possível 

determinar foi a inexistência de diferenças significativas entre os quatro quadrantes, o que apoia o 

que foi anteriormente dito em relação ao desenvolvimento dos frutos, a boa concepção geral do 

pomar faz com que a produtividade seja homogénea. 

O número de verdascas foi um parâmetro especialmente escolhido para a avaliação da acção 

da prohexadiona-cálcio. O objectivo era com uma única aplicação de regulador de crescimento, 

provocar uma resposta nas árvores, de modo a que o número de verdascas superiores a 60 cm 

diminuísse drasticamente, as verdascas entre 30 e 60 cm diminuíssem igualmente e as verdascas 

com comprimento inferior a 30 cm predominassem e aumentassem como consequência da 

diminuição das verdascas respeitantes às outras classes, ou seja, o regulador de crescimento iria 

controlar o crescimento das verdascas, evitando aumentos excessivos de comprimento. 

A preferência pelas verdascas de 30 cm relaciona-se com o facto de verdascas desta 

dimensão dispensarem a poda, mais uma vez devido ao elevado custo desta operação cultural. O 
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facto de ter sido feita apenas uma aplicação de Regalis também se relaciona com a contenção de 

custo, à semelhança da poda. 

O que se verificou foi que o número de verdasca com comprimento superior a 60 cm e entre 30 

e 60 cm não foi estatisticamente diferente entre sistemas, entre árvores sujeitas ao tratamento 

com o regulador e a interacção também não foi estatisticamente significativa. 

As diferenças observadas na classe das verdascas com comprimento inferior a 30 cm, tanto ao 

nível do efeito do sistema como da interacção sistema – tratamento com Regalis são função 

apenas do modo de condução e não do tratamento, já que o efeito do tratamento não demonstrou 

diferenças entre árvores tratadas e testemunhas, pelo que as diferenças entre os diversos 

sistemas prendem-se com a maior ou menor capacidade que cada sistema dispõe de renovar as 

suas estruturas. Desta forma se depreende que o regulador de crescimento não teve efeito sobre 

este parâmetro. 

 

Produtividade e qualidade dos frutos 

A produtividade em 2011 em comparação com o ano de 2010 (ver Comporta 2010), apresentou 

grandes aumentos, o sistema em Eixo com aproximadamente 54 toneladas por hectare em 2010 

apresentou em 2011 aproximadamente 80 toneladas por hectare, o sistema em Palmeta 

aumentou de 54 para 66 toneladas por hectare, o sistema em Solaxe de 55 para 76 toneladas por 

hectare e por fim o sistema Tatura acresceu 30 toneladas por hectare à produção, passando das 

54 para as 84 toneladas por hectare. Em média, nos anos de 2010 e 2011, a produtividade foi de 

50,2 e 76,7 toneladas por hectare, respectivamente. De salientar que nestes ensaios não são 

efectuadas mondas de frutos o que acarreta efeitos no calibre final da fruta e no TSS e acidez. 

Relativamente aos calibres é possível observar que no ano de 2011, apenas o sistema em 

Palmeta apresentou uma percentagem superior a 50, de fruta com calibre acima dos 60 mm 

(52%). O facto da percentagem de fruta de calibre inferior a 60 mm ser elevada em todos os 

sistemas deve-se à elevada produção que se verificou este ano (média de 76,7 toneladas por 

hectare). No ano de 2010, a produção foi inferior e a percentagem de fruta de calibres acima dos 

60 mm foi muito superior (Solaxe com 76%, Eixo com 78%, Palmeta com 80% e Tatura com 71%) 

(Comporta, 2010). No ano de 2009, (ver Fialho e Abreu, 2010) à excepção do sistema em 

Palmeta, também predominaram os calibres inferiores a 60 mm, à semelhança de 2011. 

A análise dos calibres permite também afirmar que o sistema em Palmeta é o que apresenta, 

ao longo destes três anos, a maior percentagem de fruta com calibre superior a 60 mm, ao passo 

que o sistema em Tatura apresenta a maior percentagem de calibres inferiores a 60 mm. 

O diâmetro médio da amostra dos frutos colhidos para a análise qualitativa não registou 

diferenças significativas entre sistemas possivelmente devido à dimensão da amostra, no entanto 

os maiores diâmetros foram observados nos sistemas em Palmeta e Solaxe, com valores de 54,8 

e 54,5 mm de média, respectivamente, sendo estes dois sistemas os que apresentaram uma 

maior massa média, com valores de 111 g para o sistema em Palmeta e 108 g para o sistema em 

Solaxe. Os sistemas em Eixo e Tatura apresentaram diâmetros da ordem dos 53 mm, e valores de 

massa de 100 g e 94 g respectivamente, o que pode ser justificado por ligeiras diferenças na 
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conformação da fruta, apresentando o sistema em Eixo frutos mais compridos e o sistema em 

Tatura pêras mais redondas. 

No ano de 2010, em relação ao diâmetro da fruta colhida para análise Comporta (2010) 

também não se registaram diferenças significativas entre sistemas, contudo no geral, o diâmetro 

da fruta foi superior, rondando os 64 mm, e a massa também, apresentando aproximadamente 

150 gramas por pêra. 

Em termos de dureza todos os sistemas tiveram resultados semelhantes, o que é indicativo de 

que todo o pomar se encontrava no mesmo estado de maturação. No ano de 2010 registaram-se 

algumas diferenças entre sistemas. Em média a dureza foi superior, com aproximadamente 5,4 

kg/0,5 cm
2
, enquanto em 2011 a média foi de 4,5kg/ 0,5 cm

2
, o que significa que em 2011 as 

pêras foram colhidas num estado mais avançado de maturação. 

A acidez titulável demonstrou que o sistema em Tatura foi o que apresentou um maior teor de 

acidez da fruta, à semelhança do sucedido em 2010. O sistema em Solaxe apresentou um menor 

grau de acidez e o Eixo e a Palmeta apresentaram valores intermédios. Já no ano de 2010, o 

menor valor registado em termos de acidez foi para o sistema em Palmeta, enquanto os sistemas 

em Eixo e Solaxe apresentaram valores intermédios.  

O teor em sólidos solúveis foi superior nos frutos do sistema em Palmeta (12,1%), o que pode 

ser consequência deste ser o sistema com uma menor densidade de folhagem, logo com menor 

grau de ensombramento. Em seguida surgem os frutos do sistema em Tatura com um valor de 

TSS da ordem dos 11,7 % o que pode ser justificado pela abertura criada através da inclinação 

alternante das árvores o que permite uma maximização da intercepção da radiação através do 

aumento da área de exposição. Frutos com 11,6 e 11,2 % de sólidos solúveis foram registados 

nos sistemas em Eixo e Solaxe, respectivamente. A aproximação dos valores destes sistemas é 

compreensível, devido à grande similaridade de conformação entre estes, o facto apresentarem os 

valores mais baixos pode ser explicado pelo maior ensombramento a que estas árvores são 

sujeitas, já que são árvores com copas mais compactas.  

No ano de 2010, os valores teor em sólidos solúveis foram todos superiores, com uma média 

geral de 12,6 % (Comporta, 2010). 

  

Avaliação económica 

Com o intuito de avaliar a situação económica do pomar, actualizaram-se os valores 

apresentados por Comporta (2010), introduzindo os dados referentes a 2010 (considerando um 

aumento de 6% dos custos de intervenção para o ano em causa e o aumento do preço de venda 

do produtor de 0,25 para 0,30€/kg). É necessário mencionar que a análise económica não tem em 

conta o calibre e o teor de sólidos solúveis da fruta. 

Deste modo, é possível verificar que no ano de 2011 o pomar já apresenta um rendimento 

líquido positivo, o que não acontecia em 2010. 

O sistema em Eixo apresenta o maior rendimento, seguindo-se o Solaxe, o Tatura e por ultimo 

o sistema em Palmeta com um rendimento muito inferior aos restantes. 
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Esta discrepância de rendimento do Palmeta comparativamente aos restantes é o resultado da 

menor produtividade verificada sempre neste sistema. É importante relembrar que este sistema é 

o que apresenta maiores calibres e valores de TSS e essa situação não esta a ser tomada em 

conta. 

O sistema Tatura apesar de ser o que apresenta maiores produções teve custos de 

implantação muito elevados, assim se compreende não apresentar o maior rendimento, mais uma 

vez descurando o calibre, já que o Tatura é o que apresenta maior percentagem de calibres 

menores. 

 

Quadro 14 – Analise Económica da situação do pomar para 2011 

 Eixo Tatura Palmeta Solaxe 

Produção acumulada até 2010 (t/ha) 117 120,5 85,6 118,4 

Produção de 2011 80,2 84,3 66 76,2 

Custos de instalação; intervenções nos três 

primeiros anos a preços de 2006 (€/ha) 
18948 23626 17149 19076 

Custos de produção do terceiro ano (€/ha) 5000 5000 5000 5000 

Custos de produção do quarto ano (€/ha) 6000 6000 6000 6000 

Custos de produção do quinto ano (€/ha) (2011) 6600 6600 6600 6600 

Rentabilidade do pomar até 2010 (€/ha)
1
 29250 30125 21400 29600 

Rentabilidade do pomar em 2011 (€/ha)
2
 24060 25290 19800 22860 

Rendimento líquido (€/ha)
3
 16762 14189 6451 15784 

1 
Rentabilidade do pomar até 2010 calculada a preços no produtor de 0,25€/kg 

2
 Rentabilidade do pomar em 2011 calculada a preços no produtor de 0,30€/kg 

3 
Não considerando o preço da terra  
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6. Conclusões 

A homogeneidade existente na fenologia das árvores do pomar deve-se ao facto de todos os 

sistemas partilharem a mesma parcela, sendo esta parcela de pequenas dimensões, 

apresentando as mesmas características de solo e clima, e estando todas as árvores sujeitas aos 

mesmos tratamentos e operações culturais. 

A poda, em termos de tempo e peso também se mostrou semelhante entre todos os sistemas, 

o que pode ser consequência do porta-enxerto, o que lhe confere um crescimento controlado 

associado a um bom maneio em anos anteriores. Este parâmetro pode estar a ser influenciado 

pelo reduzido tamanho da amostra. 

A área seccional do tronco, demonstrou que maiores compassos apresentam árvores com 

maiores AST, como é o caso do sistema em Palmeta. 

O volume das copas evolui de forma semelhante entre o início e final do crescimento, em todos 

os sistemas, o que mais uma vez demonstra a importância do bom planeamento de um pomar 

para que as árvores cresçam de acordo com o seu modo de condução mas sem “restrições”. A 

forma que as copas no sistema em Palmeta são obrigadas a assumir restringem-lhes o volume, 

dai ser este o sistema que apresenta os menores valores de volume de copa registados. 

No geral, os sistemas que apresentaram os maiores valores de área seccional dos ramos e 

comprimentos dos ramos foram os que apresentaram maior número de corimbos e posteriormente 

frutos vingados. Porém os maiores valores de número de corimbos ou frutos vingados por área 

seccional dos ramos não são totalmente coincidentes, ou seja o facto maiores ASR e 

comprimentos apresentarem maior número de corimbos e frutos vingados, não implica que na 

relação entre estes parâmetros os aumentos sejam proporcionais. 

A queda de fruta foi inferior no sistema em Palmeta pois a carga destas árvores era inferior, 

logo as árvores tinham maior capacidade de reter a fruta.  

A acção do regulador de crescimento foi avaliada em duas vertentes: diâmetro dos frutos, 

número de verdascas. Em qualquer um destes parâmetros não se verificou influência do regulador 

de crescimento em qualquer um destes parâmetros. A ausência de resposta por parte das árvores 

ao tratamento pode-se dever a dois factores, a aplicação única e tardia, quando o crescimento já 

estava praticamente completo. A aplicação da prohexadiona-cálcio deve ser iniciada no início do 

crescimento, sendo o tratamento repetido quantas vezes forem necessárias em intervalos de 

aproximadamente 15 dias, já que esta substância activa não apresenta efeito residual. 

A avaliação da influência da orientação no desenvolvimento dos frutos e na produtividade, 

tanto em termos de peso como número, demonstrou a ausência de diferenças significativas 

relativamente aos quadrantes, o que como já foi mencionado se relaciona com a boa concepção 

do pomar (orientação das linhas e espaçamento) e boas práticas. 

O aumento da produtividade em 2011 conduziu a uma diminuição dos calibres da fruta. Este 

acontecimento é o resultado de uma maior carga suportada pelas árvores, o que implica a uma 

repartição dos fotoassimilados por um número de frutos muito elevado, não permitindo um 

desenvolvimento da fruta como seria desejado. Estas produtividades elevadas têm efeitos 

negativos no calibre e na qualidade dos frutos que apresentam valores de TSS e acidez baixos. 
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A análise qualitativa mostrou ligeiras diferenças entre os sistemas, sendo que destas, as 

principais são o maior valor de TSS e maior teor de ácido málico nos sistemas com menor 

ensombramento (Palmeta e Tatura). O valor mínimo de TSS para uma boa qualidade é de 12%, e 

com produções muito elevadas atingidas em 2011 este resultado só foi alcançado no sistema em 

Palmeta, realçando a necessidade de monda de forma a não comprometer a qualidade da fruta. 

Os restantes parâmetros demonstraram elevada homogeneidade no pomar 

independentemente do modo de condução. 

A análise económica mostrou que no quinto ano do pomar, este já apresentava um rendimento 

líquido positivo, o sistema mais rentável é o Eixo e o menos rentável é o Palmeta, contudo estes 

resultados, como já foi várias vezes afirmado, não têm em conta os calibres nem o TSS, o que 

pode alterar o panorama, já que os maiores calibres apresentam um melhor preço de venda, desta 

forma, caso estas variáveis fossem avaliadas os resultados poderiam ser muito diferentes. 
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 O ensaio é constituído por dois blocos, cada bloco apresenta duas linhas.  

A orientação do pomar é no sentido Norte-Sul. 

Os blocos estão separados por uma linha de pereira “Rocha” (clone 4), 

plantada em Eixo sobre porta-enxerto “Sydo”, alternada com a pereira “Claps 

Favourite” (polinizadora) enxertada em “Sydo”, representando esta 3,5%. 
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Anexo B 

Comparação dos dados meteorológicos do ano 2010-2011 com o ano 2009-2010 e com o periodo 
de 1958 a 1988 
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Anexo C 

Comparação do diâmetro dos frutos nas seis datas de medição segundo as diferentes orientações 
dos ramos 

Fruto 
1 Jun  

(mm) 

14 Jun  

(mm) 

4 Jul 

(mm) 

15 Jul  

(mm) 

2 Ago 

(mm) 

17 Ago 

(mm) 

Norte 27,9 33,0 38,2 42,2 46,9 49,6 

Sul 28,2 33,4 38,6 41,9 47,7 51,4 

Este 28,2 33,4 38,6 42,4 46,8 50,3 

Oeste 28,3 34,1 38,9 42,6 48,1 50,8 

 

Média 28,1 33,5 38,6 42,2 47,4 50,5 

EPM 0,40 0,47 0,55 0,72 0,72 0,79 

Prob (F) 0,93 0,41 0,84 0,92 0,51 0,44 

N=24 frutos por sistema de condução e por modalidade (Tratamento com Regalis e Testemunha) 
EPM – Erro Padrão da Média 
Letras diferentes na mesma coluna correspondem a médias diferentes, teste de Tukey α=0,05. 
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Anexo D 

   Produtividade segundo a orientação dos ramos 

Ramo Peso frutos (g) Nº frutos 

Norte 795,1 8,6 

Sul 988,2 11,8 

Este 978,2 10,3 

Oeste 914,2 9,9 

 

Média 918,9 10,1 

EPM 89,7 1,2 

Prob (F) 0,404 0,304 

N = 48 ramos (6 ramos por sistema e bloco) 
EPM – Erro Padrão da Média 
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Anexo E 

Percentagem de calibres dos frutos segundo Sistema de Condução nos anos de 2009 e 2010 

(Dados fornecidos pelo engenheiro João Abreu, responsável técnico da sociedade agrícola Terra 

da Eira)  
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