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Título da dissertação: O ensombramento como técnica de monda na macieira ‘Gala’  

                 (Malus domestica Borkh.). 

Caracterização agronómica e ecofisiológica. 

 

Resumo  

Neste estudo, decorrido em 2007,  no campo experimental da Universidade de 

Bolonha, foi avaliado um novo método de monda na macieira ‘Gala’, por redução de 

90% da intensidade luminosa, durante 8 dias, a 30 DAPF, e comparado com o método 

mais utilizado actualmente, a monda química (ANA+6-BA), a 14 DAPF. Foi feita a 

monitorização do crescimento dos frutos, com o uso de “frutómetros”, da queda dos 

frutos e das trocas gasosas, com câmara de análise da copa inteira antes, durante e 

após a aplicação da rede de ensombramento. Durante o ensombramento verificaram-

se alterações no padrão e na intensidade de crescimento dos frutos e a diminuição de 

mais de 50% das taxas de fotossíntese, total e específica, suportando a hipótese de 

que a queda de frutos observada é induzida pelo deficit de carbono na planta. O efeito 

da monda química e por ensombramento foi o mesmo, na percentagem de frutos 

caídos (58,4±1,98 e 56,3±2,42%), na eficiência produtiva (0,58±0,06 e 0,60±0,03 

Kgcm-2AST), na carga de frutos (4,17±0,44 e 4,14±0,27 frutoscm-2AST), no peso e 

calibre finais (164,89±1,97 e 165,37±1,39 g, 73,01±0,26 e 72,33±0,23 mm). A 

qualidade dos frutos resultantes da monda por ensombramento foi significativamente 

melhor, em relação ao TSS, firmeza e acidez titulável. 

 

Palavras-chave: Trocas gasosas na planta inteira, maçã, monda de frutos, deficit de 

carbono, ensombramento.  
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Title: Thinning via shading in apple ‘Gala’ (Malus domestica Borkh.). 

Agronomic and ecophysiological characterization. 

 

Abstract 

In this study, carried out in 2007, at the University of Bologna Experimental Farm, a 

new thinning method via shading in ‘Gala’ apple trees is proposed. The two treatments 

compared were: chemical thinning (NAA 12 ppm + 6-BA 120ppm, at 14 DAFB) and 

artificial shading (with a polypropylene 90% shading cloth, at 30 DAFB, for one week). 

Fruit drop, fruit growth rate via caliper and electronic gauges, and whole tree gas 

exchange were measured before, during and after shading. Fruit daily growth patterns 

changed and greatly reduced under shading, as well as net carbon exchange rates, 

total and per unit of light intercepted by the trees, decreased more than 50% during 

shading. This work supports the hypothesis that C-deficit may induce fruit abscission 

around 30 DAFB. The effects of chemical thinning and shading on fruit abscission 

(58,4±1,98 and 56,3±2,42%), crop load (4,17±0,44 and 4,14±0,27 fruitscm-2TCSA), 

yield density (0,58±0,06 and 0,60±0,03 Kgcm-2TCSA), final fruit weight and size 

(164,89±1,97 and 165,37±1,39 g, 73,01±0,26 and 72,33±0,23 mm), were the same. 

Fruits quality was superior in shading, with higher sugar content, flesh firmness and 

titrable acidity.  

 

Keywords: Whole tree gas exchange, thinning, shading, fruit growth, carbon deficit, 

apple. 
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Title: Thinning via shading in apple ‘Gala’ (Malus domestica Borkh.). 

Agronomic and ecophysiological characterization. 

 

Extended abstract 

To satisfy market demands commercial apple growers have to produce at maximum 

crop value and yield. Fruit thinning seems to be one of the most important techniques 

to improve it. To eliminate the smallest fruit, maximising the production of the most 

valuable fruits, promoting tree growth and preventing biennial bearing are the thinning 

main objectives (Byers, 2003). The most common practice is chemical thinning 

followed by hand thinning adjustments. Recently, alternative approaches have been 

tested. 

Schneider (1975) and Byers et al. (1985, 1990, 1991) reported several experiments 

where fruit drop was induced by shading apple trees for a few days, at a specific period 

post-bloom (around 30 DAFB), and with a high reduction of light availability (70% or 

more). During the period from budbreak to approximately 30 DAFB there is a net loss 

of organic carbon reserves, corresponding to the time when trees are most susceptible 

to artificial or environmental fruit losses by shading (Byers et al. 1991, 2003). Byers 

(2003) showed also that shading promotes a selective fruit abscission against the 

smallest fruit, which stopped their growth first during or soon after the shade event. 

Widmer et al. (2007), in Switzerland, studied thinning potential of shading in ‘Golden 

Delicious’ and ‘Elstar’, at 25 DAFB, concluding that optimal crop load was achieved 

with 3 an 7 days of shading, respectively. Data are lacking, however, on the size of the 

decrease in photosynthesis that accompanies fruit abscission.  

In this study, carried out in 2007, at the University of Bologna Experimental Farm, with 

‘Gala’ apple, two treatments were compared: chemical thinning (NAA 12 ppm + 6-BA 

120 ppm, at 14 DAFB) and artificial shading (with a polypropylene 90% shading cloth, 

at 30 DAFB, for one week). Fruit drop, fruit growth rate (via caliper and electronic 

gauges) and whole tree gas exchange were measured before, during and after shading 

treatment.  

Fruit growth dynamic reflected the treatments applied, with fruit slowing down and 

dropping sooner in the chemically thinned, and then in the shading treatment. 

Application of chemical thinners induced a reduction of fruit growth 6 days after 

spraying, an effect reported previously for summer apple cultivars treated with NAA 

(Byers, 2003). Decrease in fruit growth was also recorded 7 days after the application 

of shading. It is known that fruit, this early period, are extremely sensitive to the lack of 
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photosynthates caused by light limitation or photosynthetic inhibition (Byers et al. 

1985). 

  During shading (30 to 38 DAFB) the daily fruit abscission was 15%. The stress 

imposed by shade was manifested by an intense fruit abscission of 23% at 44 DAFB, 

shortly after shade removal, as observed by Byers et al. (1991). The changes in fruit 

growth were preceded by changes in absolute growth rate (AGR) and relative growth 

rate (RGR). A reduction in AGR values chemically thinned fruit was observed 21 

DAFB. The change in relative growth rate of those fruits appeared 17 DAFB. After the 

fruit drop caused by the thinning agent, the fruit of that treatment showed increased 

RGR and AGR from 32 to 38 DAFB. Likewise, after shade removal, these fruit showed 

greater AGR and RGR values, probably as a result of major resources availability. At 7 

WAFB fruit drop almost stopped and both treatments achieved the same fruit thinning 

levels (58,4±1,98 vs. 56,3±2,42% for chemical and shading treatments, respectively). 

Fruit daily growth patterns changed and greatly reduced under shading. In low light 

conditions the growth mechanism controlled by water potential gradients is slightly 

modified, fruit shrinkage and expansion are smaller, probably due to changes in 

microclimatic conditions and to a reduction on availability of photosynthates. Daily 

relative fruit growth at 26 DAFB was 14,9±2,0 and 19,0±0,73 µm  mm-1 day-1 (chemical 

vs. shaded), 36 DAFB (during shading) the increase of shaded fruit was reduced more 

than tenfold (8,3±1,3 vs. 0,6±0,7 µm mm-1 day-1 chemical and shaded, respectively). 

Light reduction limits photosynthesis and, as less carbon resources are available to 

vegetative and reproductive sinks, competition among them increases, to the 

disadvantage of fruit (Byers et al. 1985, 1991; Corelli Grappadelli et al. 1990). Three 

days after removal of shading, fruit from both treatments were again quite comparable 

in pattern and magnitude of diameter hourly changes. 

The whole-canopy gas-exchange data showed how light environments affected net 

carbon uptake during the first weeks of fruit growth. Net carbon exchange rate 

increased quickly after sunrise, reaching the maximum at 9a.m., after which a gradual 

decrease occurred until 6p.m. for both treatments. However, during shade, net carbon 

exchange rates, total and per unit of light intercepted by the trees, decreased more 

than 50%. Shaded trees reduced their net daily carbon gain more than four times 

compared to the chemical treatment (24,7±4,18 vs 111,5±11,9 g CO2 day-1). The 

analysis of the linear regressions between the specific NCER of the chemically and 

shade-thinned trees shows similar slopes before and after the shading treatments, 

while a significantly lower slope was found during the shade period. This work supports 

the hypothesis that C-deficit may induce fruit abscission around 30 DAFB.  
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The effects of chemical thinning and shading on fruit abscission (58,4±1,98 and 

56,3±2,42%), crop load (4,17±0,44 and 4,14±0,27 fruitscm-2TCSA), yield density 

(0,58±0,06 and 0,60±0,03 Kgcm-2TCSA), final fruit weight and size (164,89±1,97 and 

165,37±1,39 g, 73,01±0,26 and 72,33±0,23 mm), were similar, indicating the thinning 

methods had the same efficiency. Fruit quality from shading was superior, as reported 

in ‘Golden Delicious’ and ‘Elstar’ in Switzerland (Widmer et al. 2007), sugar content 

(13,11±0,07º Brix) , flesh firmness (71,24±0,06N) and titrable acidity (3,43±0,01 gL-1) 

were higher than those from chemical thinning. 

In conclusion this work seems to indicate that shading as a thinning agent has the 

potential to be used by apple growers. Before this method of thinning, which may be 

interesting for a reduced use of chemicals, or in organic fruit growing, may be adopted, 

a method of gauging the length of the shading period is needed. 
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1.INTRODUÇÃO 
 
Para satisfazer as exigências do mercado e obter produções rentáveis, os fruticultores 

devem produzir a máxima qualidade e rendimento. Estes dois objectivos, de natureza 

contraditória, requerem uma gestão rigorosa da produção. Uma carga de frutos 

demasiado baixa leva a uma redução do rendimento e a frutos de grande calibre, 

enquanto que com uma carga muito elevada leva ao aumento da produtividade por 

árvore e por hectare, mas o tamanho do fruto diminui e pode levar a alternância em 

muitas variedade de macieiras (Jimenez and Diaz, 2004). 

Uma produção bem sucedida resulta normalmente de um elevado número de frutos no 

vingamento, seguido da monda dos frutos em excesso de forma a adequar este 

número às características da árvore e da variedade, aumentando a razão área 

foliar/fruto e assegurando o bom desenvolvimento dos frutos e a floração do ano 

seguinte (Byers, 2003). Deste modo pode-se caracterizar a monda como uma das 

mais importantes técnicas de manutenção de um pomar para melhorar tanto o 

rendimento como a qualidade.  

A monda química, actualmente a técnica mais utilizada, tem sido muito estudada com 

o intuito de estandardizar as aplicações, mas continua a ter resultados variáveis e com 

um certo grau de imprevisibilidade (Jones et al., 2000). Sabe-se ainda que estes 

compostos não estão disponíveis para a agricultura biológica, onde o custo da monda 

manual é extremamente elevado e pode reduzir ou mesmo eliminar os lucros de um 

pomar.  

Com a consciência do impacto da agricultura no ambiente têm-se desenvolvido, 

principalmente nos países mais desenvolvidos, técnicas que levam a uma agricultura 

sustentável. Na fruticultura esta deve direccionar-se para a maximização da eficiência 

de utilização dos recursos inseridos no sistema (por exemplo, água e fertilizantes) e 

dos recursos renováveis, naturalmente disponíveis para o sistema (luz, CO2, nutrientes 

e água) (Corelli Grappadelli et al., 2007). 

Evidenciou-se assim a necessidade da realização de estudos com o objectivo de 

desenvolver novas técnicas culturais assentes nos conhecimentos fisiológicos e 

ecofisiológicos do pomar e respeitadoras do ambiente, com base, por exemplo, na 

manipulação das condições ambientais. É neste contexto que surge o nosso projecto. 

Este consiste no estudo de uma técnica de monda alternativa para a macieira, através 

da redução da radiação incidente durante um curto período de tempo. 

Foram realizadas várias experiências por Schneider (1975) e Byers et al. (1985, 

1990a, 1990b, 1991) onde a queda dos frutos foi induzida pelo ensombramento das 
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macieiras, por alguns dias num período específico após a floração (cerca de 30 dias 

após plena floração (DAPF)), com uma grande redução da radiação incidente (30% ou 

menos). A queda dos frutos sob o efeito do ensombramento resulta da limitação da 

fotossíntese e do consequente aumento da competição pelas reservas de carbono 

entre os frutos e entre estes e os ramos em crescimento (Byers et al., 1985; Corelli 

Grappadelli et al.,1990). No entanto, faltam dados indicativos do valor da diminuição 

da fotossíntese que leva à abscisão dos frutos. 

A compreensão dos fenómenos envolvidos no crescimento dos frutos e os factores 

que o afectam é importante para compreender o mecanismo da monda de frutos e 

aumentar a sua eficácia. Muitos estudos mostraram que o tamanho final do fruto é 

fortemente influenciado pela carga ou número de frutos por árvore. Elevada carga de 

frutos leva à redução do tamanho destes devido à competição pelas reservas de 

carbono entre as diversas sinks (Palmer et al. 1997). De acordo com Westwood 

(1978), a monda precoce leva à obtenção de frutos maiores e com maior número de 

células do que quando a monda é progressivamente mais tardia. 

O presente trabalho foi desenvolvido no campo experimental da Facoltá di Agrária da 

Universidade de Bolonha, com o grupo de investigação em ecofisiologia das árvores 

de fruto, coordenado pelo professor Luca Corelli Grappadelli, no âmbito do projecto 

europeu ‘’IsaFruit -Increasing fruit consumption through a trans-disciplinary approach 

delivering high quality produce from environmentally friendly, sustainable production 

methods’’, e teve como principais objectivos: 

- Determinar a eficácia do ensombramento como técnica de monda em macieira 

‘Gala’. 

- Avaliar a produtividade e qualidade finais. 

- Monitorizar o crescimento e queda dos frutos assim como as trocas gasosas ao nível 

da copa. 

O capítulo 2 consiste num resumo da revisão bibliográfica efectuada onde são 

discutidos os principais processos fisiológicos envolvidos nas trocas gasosas e no 

crescimento e desenvolvimento dos frutos da macieira, tal como alguns aspectos da 

monda de frutos e do panorama da produção da maçã ‘Gala’. De seguida apresentam-

se o material e métodos utilizados, resultados obtidos e a discussão destes resultados, 

caracterizando a produção obtida e esperando contribuir para o conhecimento dos 

mecanismos envolvidos na monda de frutos por ensombramento. Por fim, expõem-se 

as principais conclusões, assim como perspectivas futuras para a aplicação do 

ensombramento como técnica comercial. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1. Trocas gasosas na planta 

A produção primária líquida ou fotossíntese líquida de um sistema biológico, como as 

árvores de fruto, é constituída pela diferença entre o carbono fixado durante a 

fotossíntese e o carbono utilizado nas exigências metabólicas satisfeitas através do 

processo de respiração, tendo em conta as folhas, ramos, tronco, raízes e frutos. As 

técnicas culturais utilizadas na fruticultura devem ter como objectivos a maximização 

da produção primária líquida e optimização do processo de repartição dos 

fotoassimilados para os frutos (Corelli Grappadelli et al., 2007).   

 

2.1.1. Fotossíntese 

A fotossíntese baseia-se em dois processos principais. Primeiro a energia luminosa é 

absorvida e, através de uma sequência de reacções fotoquímicas, é fixada em 

compostos especialmente ricos em energia. Depois, com a utilização da energia 

produzida na primeira fase, o CO2 atmosférico é fixado, formando moléculas orgânicas 

como a glucose ou o sorbitol (nas árvores de fruto como a macieira). 

A produção fotossintética nas árvores de frutos depende de vários factores internos e 

ambientais. Os factores internos envolvem desde a área e estrutura das folhas, o teor 

em clorofila, a condutância estomática, a capacidade osmótica, à presença de fortes 

sinks como os frutos. Os factores ambientais incluem a disponibilidade de luz, altas 

temperaturas (que podem influenciar a fotossíntese líquida principalmente no seu 

balanço diário com a respiração nocturna, promovendo grandes perdas de hidratos de 

carbono), disponibilidade de água que, junto com a humidade relativa (ou deficit na 

pressão de vapor), determinam a abertura estomática, e a fertilização azotada que 

deve ser moderada pois em conjunto com o aumento da fotossíntese aumenta 

também o crescimento vegetativo e o ensombramento (Tromp et. al, 2005) .  
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Factores ambientais 
(luz, água, temperatura, CO2) 

Potencial fotossintético 
Área e estrutura foliar 

Potencial de sink 

Actividade da sink 
(taxa de crescimento dos frutos, ramos, 

raízes) 

Dimensão da sink 
(número de frutos, ramos, raízes em 

crescimento) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1. Esquema dos factores que afectam a fotossíntese (adaptado de Faust, 1989). 

Outros factores a considerar são, de forma global, o estado fisiológico da árvore, a 

idade e o seu desenvolvimento, que serão decisivos para definir a produtividade 

fotossintética (Faust, 1989). 

Neste estudo os factores ambientais, nomeadamente a intensidade luminosa, serão 

controlados e manipulados de forma a afectar a actividade fotossintética e seus efeitos 

secundários, como a queda de frutos.  

2.1.1.1. Efeito dos factores ambientais na fotossíntese 

Estudos realizados por Heinicke and Childers (1937) em macieiras jovens mostraram 

que o principal factor que controla a produção de fotoassimilados ao longo da estação 

é a luz. Em dias com alta irradiação a fotossíntese é elevada, enquanto que em dias 

com baixa irradiação, a fotossíntese é reduzida até cerca de 75%. No entanto, Lakso 

and Musselman (1976) mostraram que em dias nublados, com grande percentagem 

de radiação difusa, capaz de penetrar na copa, a fotossíntese da planta inteira é 

superior. 

Para os pomares modernos considera-se como óptima uma intercepção de cerca de 

75% da radiação disponível (Corelli Grappadelli et al., 2007). A radiação interceptada 

pelas folhas pode ser absorvida (30%), reflectida ou transmitida através da copa, 

sendo o sistema de condução o principal factor que determina a intercepção e a 

distribuição da luz na planta. Da radiação absorvida, cerca de 28% é 

fotossinteticamente activa (PAR), entre os 400 e 700 nm, sendo usada para produzir 

hidratos de carbono e armazenar compostos que contêm altos níveis de energia. Mais 

de 70% da radiação absorvida é transformada em calor e energia para a transpiração 

e trocas com o ar que circula em torno da planta. Estes processos regulam a utilização 

da água na planta e a temperatura das folhas e frutos (Faust, 1989). 
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Nas árvores de fruto, a curva de resposta da fotossíntese ao aumento da radiação é 

uma hipérbole característica das plantas C3. A fotossíntese destas espécies satura a 

valores de luz de 600 a 1200 µmol m-2 s-1, ou seja, a cerca de metade da intensidade 

máxima do fluxo de fotões fotossintecticamente activo que atinge o solo (2000 µmol m-

2 s-1). As espécies estão ligadas ao ambiente no qual evoluíram: as características da 

maçã que forma florestas naturais nas montanhas do Kazakistão devem ser diferentes 

das do pêssego que é originário das zonas quentes do sudoeste da China (Corelli 

Grappadelli et al., 2007). Deste modo, apresentam pontos de saturação diferentes, em 

torno aos 600 µmol m-2 s-1 (Lakso, 1986) e 900 µmol m-2 s-1 (DeJong, 1983), 

respectivamente. Quando consideramos a planta inteira o ponto de saturação é 

ligeiramente superior (Lakso, 1986), pois a este nível a interacção com a luz é mais 

complexa, sendo resultante da integração de muitos factores como a forma da árvore, 

densidade foliar, carga de frutos, estado hídrico e nutricional.  

A produtividade das árvores de fruto é função da luz interceptada pela copa durante 

toda a estação. Lakso (1994a) demonstrou esta relação para a macieira analisando 

dados publicados por outros autores ao longo das últimas décadas. Esta relação é 

linear, com valores bem distribuídos em torno da recta de correlação até valores de 

50-60% de luz interceptada. Acima destes valores encontrou-se uma dispersão da 

produtividade de 30 a 80 T ha-1, para um mesmo valor de luz interceptada, o que pode 

levar a várias interpretações. Pode ser resultado de fenómenos de alternância dado 

que as plantas sem frutos interceptam mais luz, devido ao aumento da actividade 

vegetativa. Por outro lado, pomares com árvores de pequenas dimensões e densidade 

média-alta são capazes de elevadas intercepções de luz e elevadas produções porque 

são equilibradas do ponto de vista vegetativo-produtivo. A simples produção de 

hidratos de carbono na fotossíntese não é suficiente para assegurar um resultado 

positivo na fruticultura (Corelli Grappadelli et al., 2007). 

A taxa fotossintética aumenta de forma directamente proporcional com a concentração 

de CO2. Quando a concentração interna de CO2 está entre os 50 e 250 µL L-1 observa-

se uma resposta linear na assimilação de CO2 (DeJong, 1983), típica das plantas C3. 

O ponto de compensação para o CO2 na macieira é de 20 µL L-1, significativamente 

inferior ao das outras espécies de árvores de fruto o que indica uma maior eficiência 

(Watson et al., 1978).  

A taxa de fotossíntese das folhas de macieira varia com a temperatura, desenhando 

uma parábola dos 15 e os 35 ºC, com o máximo em torno aos 30 ºC, sob condições de 

alta intensidade luminosa (Seeley and Kammereck, 1977; Lakso, 1994b). No entanto 
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os efeitos da temperatura na fotossíntese são muito complexos, pois todos os 

processos envolvidos estão dependentes directa ou indirectamente deste factor. 

 2.1.1.2. Efeito dos factores internos na fotossíntese 

O controlo estomático exerce uma função muito importante na fotossíntese pois as 

trocas gasosas ocorrem através dos estomas e existe uma forte correlação entre a 

taxa de fotossíntese e condutância estomática no interior das folhas de macieira 

(Giuliani et al., 1997). A manutenção da turgescência e a concentração interna de CO2 

são dois dos factores essenciais a este controlo (Faust, 1989). 

O nível da capacidade fotossintética é também função do pedido de fotoassimilados 

noutras partes das árvores. Em geral os ensaios indicam um aumento da eficiência 

fotossintética na presença de frutos (Tromp  et al., 2005). Estudo com 14CO2 provaram 

que os frutos funcionam como fortes sinks que levam a uma transferência muito 

eficiente dos fotoassimilados das folhas para os frutos (Faust, 1989). 

A repartição de fotoassimilados é o resultado final de uma série de processos 

metabólicos e de transporte que regulam as relações existentes entre órgãos de 

fotoassimilação e exportação – source - e órgãos de acumulação e utilização de 

fotossintetizados –sink (Patrick, 1988). Esta relação entre sources e sinks 

desempenha um papel dominante na utilização dos hidratos de carbono pelos frutos, 

ramos em crescimento, folhas e raízes (Tabela 2.1.). É possível que uma source se 

converta em sink o longo da estação, como acontece com os frutos, e uma sink se 

torne source como as folhas, e também que a sua força não seja uniforme ao longo da 

estação (Faust, 1989).  

Normalmente, o objectivo dos fruticultores é diminuir o poder de sink dos órgãos 

vegetativos e aumentá-lo nos frutos.  

Tabela 2.1. Distribuição dos hidratos de carbono em macieiras com frutos e sem frutos 

(adaptado de Lenz (1986)). 

Órgão Distribuição dos hidratos de carbono (%) 

Árvores sem frutos Árvores com frutos 

Folha 26,8 10,0 

Fruto 0,0 62,5 

Ramos 53,7 22,5 

Raízes 19,5 5,0 

Área foliar (m2) 4,90 3,42 

Produção de biomassa (kg) 2,82 4,65 
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A resposta das folhas à pressão sink dos frutos, relacionada com a pressão osmótica 

e de turgescência, é rápida, verificando-se que a remoção dos frutos, no início da 

estação, na macieira, reduz o transporte das folhas perto destes dentro de 24 a 

48horas (Faust, 1989).  

A alteração da actividade fotossintética como resposta à diminuição da actividade de 

sink deve-se a mecanismos de feedback através da inibição pela presença de 

fotoassimilados, síntese de hormonas e alterações no teor de clorofila e na 

condutância estomática (Oliveira and Priestley, 1988). Sabe-se ainda que, ao 

aumentar a carga de frutos, o crescimento vegetativo é reduzido, e que este efeito fica 

marcado na “memória” da árvore logo, no ano seguinte, mesmo que a carga de frutos 

seja pequena, o crescimento vegetativo vai também ser limitado, principalmente em 

árvores jovens (Lenz, 1986).  

O aumento de fotossintetizados graças ao aumento de carga só é compensador para 

um nível baixo de carga, sendo que a níveis elevados de carga de frutos existe uma 

relação linear negativa entre carga de frutos e crescimento vegetativo (Barlow, 1975). 

Miller (1986), em estudos com pessegueiros mondados e não mondados, descobriu 

que as árvores não mondadas produzem mais matéria seca total e que nas árvores 

mondadas o aumento da matéria seca dá-se apenas nos frutos que restam. A 

quantidade de hidratos de carbono destinado aos órgãos vegetativos foi 

aproximadamente a mesma. Assim sendo, concluiu-se que é o número de frutos que 

faz diferença na partição de hidratos de carbono.  

Podem-se caracterizar as folhas em função da capacidade para fixar o CO2 

atmosférico em folhas de luz e de sombra. Estas últimas são mais eficientes na 

utilização de baixa intensidade luminosa mas atingem também a saturação a níveis 

mais baixos. Expor estas folhas a elevada radiação, eliminando as folhas de sol (por 

exemplo com a poda de Verão), traz perdas fotossintéticas para a planta. Estimou-se 

que, para a macieira, nas condições dinamarquesas, em média são necessários 

200cm2 de área foliar total para aumentar 100g de peso fresco de fruto e para 

aumentar 25g é necessária uma área foliar adicional de 75 cm2 (Tromp et al., 2005). 

Segundo Hansen (1982) a taxa de assimilação de CO2, para várias razões frutos/área 

foliar, quando a área foliar aumenta de 200 para 800 cm2 por fruto a taxa de 

assimilação por unidade de área foliar diminui cerca de 40%. 

Para obter a maximização da fotossíntese e da eficiência fotossintética as técnicas 

culturais praticadas devem basear-se em (i) conhecimentos de fisiologia e ecofisiologia 

das árvores como nas relações planta-luz (para a gestão da arquitectura do copado), 
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(ii) nas relações hídricas (pelo papel da água na funcionalidade fotossintética da 

planta) e (iii) nos mecanismos de repartição e efeitos na monda (para direccionar os 

recursos para os frutos). 

 

2.1.2. Gasto de carbono pela respiração  

Com a respiração, a energia armazenada nos compostos orgânicos durante a 

fotossíntese, é libertada por oxidação, de forma que pode ser rapidamente utilizada 

para a manutenção e desenvolvimento das plantas. A respiração dos tecidos das 

árvores de fruto é um dos factores determinantes para o  desenvolvimento da árvore e 

para a produtividade final. Em comparação com os outros órgãos como as folhas, 

caule e raízes, a taxa de respiração dos frutos é a mais baixa (Proctor et al., 1976).  

A respiração da parte aérea das árvores, necessária para o crescimento e 

manutenção de diversos órgãos, não está muito estudada por motivos de dificuldades 

metodológicas. Seja em cada folha, seja na copa inteira, a actividade respiratória 

parece ser baixa, normalmente na ordem dos 10 a 20% da fotossíntese. A respiração 

dos frutos é difícil de medir porque estes realizam poucas trocas gasosas com o 

exterior e tornam a fixar algum do carbono que libertam pela respiração (Blanke and 

Lenz, 1989). 

Os sistemas de análise da copa inteira consentem a medição da respiração nocturna 

de toda a parte aérea. Para a macieira, a taxa de respiração pode ser cerca de 20% 

da taxa de fotossíntese líquida que ocorre durante o dia, no entanto depende muito da 

temperatura (Butler and Landsberg, 1981), e apresenta valores mais baixos durante a 

noite. Segundo Lakso (1994a) a respiração nocturna aumenta exponencialmente com 

a temperatura entre os 10 e 30 ºC. Também a respiração do tronco e das partes 

estruturais respondem à temperatura e são função da superfície dos órgãos e não do 

seu volume. As melhores zonas para a produção de maçã têm noites frias, levando a 

uma menor taxa de respiração nocturna, logo menores perdas do carbono fixado 

quando comparadas com as de climas onde a noite é amena. Neste último caso 

obtemos árvores mais pequenas e menor carga de frutos mas igual tamanho do fruto. 

Este facto explica-se pela falta de fornecimento de carbono para o crescimento das 

árvores e para a formação dos gomos florais, sendo ainda suficiente para o 

crescimento dos frutos (Faust, 1989). 

Cerca de 50% do CO2 perdido na respiração provém da respiração do solo, incluindo a 

respiração das raízes e heterotrófica, constituída principalmente pela respiração dos 

microrganismos responsáveis pela degradação dos restos foliares e radiculares e pelo 
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carbono do solo presente a vários níveis de humificação. Hoje sabe-se que a 

respiração microbiótica e radicular variam de forma independente em função dos 

parâmetros ambientais como a temperatura, humidade, textura do solo e presença de 

nutrientes. A respiração do solo aumenta de forma exponencial com a temperatura, 

sendo este o principal factor de controlo da respiração do solo (Corelli Grappadelli et 

al., 2007). 

 

2.1.3. Relações hídricas  

A funcionalidade fotossintética é bastante sensível ao estado hídrico da planta, pois 

em condições de carência hídrica, quase imediatamente se verifica o fecho dos 

estomas, com a consequente diminuição da condutância estomática. Como é através 

dos estomas que se dão as trocas de CO2 entre a folha e a atmosfera, ao diminuir a 

condutância estomática a taxa de fotossíntese também diminui até que, nas plantas 

C3, se desencadeia o ciclo da fotorrespiração. Por um lado, este ciclo representa um 

mecanismo de protecção do cloroplasto a níveis muito elevados de poder redutor e a 

riscos de danos oxidativos; por outro lado, representa também uma perda do carbono 

assimilado fotossinteticamente (Corelli Grappadelli et al., 2007). Medições de 

fotorrespiração não são fáceis de realizar em campo, algumas estimativas indicam que 

estes valores vão de 30% a  50% da fotossíntese (Gucci et al., 1990). Estes valores 

dão uma indicação da clara importância da correcta gestão da rega, porque baixos 

níveis de stress hídrico são suficientes para desencadear este tipo de danos. 

Lakso (1986) determinou, com base na literatura existente, que a quota de limitação 

da fotossíntese pelo fecho dos estomas era a mesma em condições de reduzido e 

elevado stress, para a macieira. É necessário ter em conta também o efeito directo do 

stress hídrico no processo fotossintético, sem variar a abertura estomática: verifica-se 

a diminuição da actividade enzimática, a perda de clorofila e consequentemente a 

inibição da fotossíntese, no qual hormonas como o ácido abscisico e as citocininas 

desempenham um papel importante (Flore and Lakso, 1989). 

A carga de frutos pode influenciar a resistência da planta a condições de stress, 

Giuliani et al. (1997) calcularam uma condutância estomática mais elevada em 

macieiras com maior carga de frutos. Em virtude desta maior condutância foi também 

registada uma maior taxa fotossintética por unidade de superfície foliar. 

Foram observadas variações da actividade fotossintética ao longo do dia, tal como o 

descrito por Lloyd et al. (1995) (Figura 2.2.). A taxa fotossintética atinge rapidamente o 

máximo nas primeiras horas de luz, mantendo valores elevados até ao início da tarde, 
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para depois diminuírem progressivamente atingindo o mínimo ao final da tarde, com 

níveis semelhantes de PAR do início da manhã. Segundo Lakso and Seeley (1978) 

esta variação diária deve-se ao baixo potencial de água e ao aumento do deficit de 

pressão de vapor (VPD) e da temperatura na parte da tarde, que provocam o fecho 

dos estomas e o declínio da fotossíntese. Na macieira observa-se uma ligeira 

depressão na taxa fotossintética ao meio-dia (Landsberg et al., 1975). Lakso and 

Seeley (1978) verificaram que esta depressão não acontece quando a macieira é 

mantida num sistema fechado com temperatura e humidade constantes.  

A transpiração apresenta o comportamento oposto ao longo do dia, é reduzida nas 

primeiras horas do dia quando as temperaturas são ainda baixas e cresce com a 

temperatura, seguindo o VPD. Grande parte da água transpirada serve para satisfazer 

a demanda evaporativa que o ambiente (luz, temperatura, humidade relativa) exige à 

planta (Corelli Grappadelli et al., 2007). Esta demanda resulta da soma de duas 

componentes: (i) diferença da pressão de vapor entre a câmara estomática e a 

atmosfera (VPD), dependente da humidade e temperatura do ar e, (ii) a intensidade da 

radiação directamente incidente nas folhas. A radiação leva ao aumento da 

temperatura da superfície das folhas e dos frutos, ao qual os tecidos respondem 

fazendo mudar a água do estado líquido para o gasoso (evaporação). Desta forma, 

grande parte do calor presente nos tecidos é dissipado. Mas esta dissipação depende 

da posição do tecido (Corelli Grappadelli et al., 2007).  
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Figura 2.2. Variações da taxa de assimilação de CO2 (●), condutância estomática (�), taxa de 

transpiração (▲) na planta inteira de Macadamia integrifolia, ao longo do dia, em três 

condições climáticas diferentes: céu encoberto, céu parcialmente encoberto e céu limpo. As 

linhas preenchidas mostram ainda as variações da intensidade de radição (I), do deficit de 

pressão de vapor da folha para o ar (D) e da temperatura (T), ao longo do dia, a 15 de Outubro 

de 1991, New South Wales, Austrália (adaptado de Lloyd et al., 1995). 

 

Contrariamente ao que acontece com os nutrientes e com o carbono fixado, o tempo 

de residência da água dentro do ecossistema de um pomar é muito limitado, ou seja, 

fluxos notáveis evapo-transpirativos impedem a árvore, ou o sistema solo-árvore, de 

acumular água. Pequenas variações na quantidade de água presente nas árvores têm 

no entanto profundas repercussões no funcionamento da planta, pois as células de 

muitos tecidos em crescimento têm necessidade de manter a turgescência (Corelli 

Grappadelli et al., 2007).   

Em geral, o consumo de água pela árvore, para fixar carbono durante a fotossíntese é 

elevado e deriva dos gradientes de concentração diversos de CO2 e H2O entre a 

atmosfera e as células do mesófilo. No intuito de uma melhor eficiência no uso de 

água, estão a ser estudados métodos que permitem reduzir a radiação incidente sobre 

as folhas através da aplicação de material de ensombramento, ou sobre o caule pela 

sua função reflectora (Glenn and Puterka, 2007). 
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2.1.4. Métodos de medição das trocas gasosas na planta 

A medição das trocas gasosas nas plantas cultivadas é fundamental para perceber a 

sua produtividade. De facto, pode-se afirmar que os maiores aumentos de 

produtividade que se possam vir a obter no futuro serão graças a uma maior 

compreensão e conhecimento dos fenómenos relacionados com a fotossíntese 

(Johnson, 1981). Com o desenvolvimento de instrumentos adaptados à medição das 

trocas gasosas das plantas em campo, cada vez mais pequenos e simples, foi 

possível realizar muitos estudos, baseados em sólidos princípios fisiológicos e com 

uma certa uniformidade no que toca à metodologia usada.  

Neste ponto pensamos ser importante aprofundar os princípios teóricos do 

funcionamento dos sistemas de medição da fotossíntese. 

Um sistema portátil para a medição da fotossíntese é composto tipicamente por uma 

câmara de assimilação, onde uma folha ou parte da planta é encerrada, um analisador 

de infra-vermelhos (IRGA – Infra Red Gas Analyser), de uma unidade de fornecimento 

de ar a fluxo e humidade constantes e outros componentes para ligação e para o 

transporte do gás.  

A análise de infra-vermelhos para medir a fotossíntese baseia-se no fenómeno da 

absorção de radiação infra-vermelha, de um determinado comprimento de onda 

compreendido entre 1 a 100 µm, por parte de uma molécula orgânica. A radiação 

absorvida é convertida em energia de vibração molecular quantizada, com a qual se 

constrói um espectro de bandas. Dado que a frequência e intensidade das bandas 

dependem da massa relativa, das forças de ligação e da geometria atómica da 

molécula, estas são específicas para vários grupos funcionais. A banda principal de 

absorção do dióxido de carbono é nos 4,26 µm e as secundárias entre 2,69 µm e 2,72 

µm. Nesta última região a absorção da energia é feita também pelo vapor de água, 

portanto é necessário secar o gás que entra na célula de análise ou então cortar a 

banda onde se dá a interferência mediante a utilização de um filtro (Corelli Grappadelli 

et al.,1989).    

O estudo das trocas gasosas nas plantas pode ser feito mediante diferentes tipos de 

sistemas. 

Nos sistemas fechados, um volume conhecido de ar circula na câmara de assimilação 

através do analisador. Como a taxa de fotossíntese deriva da curva de concentração 

de CO2 em relação ao tempo, este sistema deve ser completamente impermeável. São 

sistemas simples do ponto de vista construtivo mas não permitem obter medições 

fiáveis em longos períodos de tempo porque a resposta da fotossíntese varia de forma 
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não linear com a variação da concentração de CO2 dentro da câmara, logo fenómenos 

que decorram em períodos superiores a 30 min não podem ser estudados eficazmente 

com estes sistemas. Os sistemas portáteis Li-cor são sistemas do tipo fechado.   

Nos sistemas abertos, tal como o utilizado neste estudo, uma corrente de ar, com 

concentração de CO2 conhecida, é enviada através da câmara ou balão até ao 

analisador a um fluxo rigorosamente medido. A construção destes sistemas é mais 

complexa que nos sistemas fechados, no entanto são ideais para estudos em partes 

da planta ou seja conveniente medir de forma contínua a taxa fotossintética, durante 

períodos longos de tempo, pois não é necessária a absoluta impermeabilidade do 

sistema. As unidades potáteis Adc utilizam o tipo de sistema aberto.  

Este tipo de sistemas é aplicado a árvores inteiras, nos quais é necessário ter em 

atenção o controle da temperatura. Para tal, são usados sistemas de ventilação 

adequados e materiais que limitam a quantidade de radiação absorvida que depois é 

reenviada para dentro da câmara sob a forma de infra-vermelhos. Devem ser muito 

subtis e não colorados, de baixa capacidade térmica e capazes de dissipar a pouca 

energia absorvida no ar circulante, por fluxos convectivos. Enquanto que, em sistemas 

fechados, a taxa de fluxo deve ser suficiente para garantir o preenchimento contínuo 

da câmara, nos sistemas abertos este deve ser medido de forma precisa (Corelli 

Grappadelli et al., 1989). 

As medições de fotossíntese a nível foliar em campo permitem pôr em evidência 

alguns dados importantes. No entanto, quando a fotossíntese é medida em folhas 

individuais, estas folhas são normalmente horizontais e mais expostas à luz, logo a 

taxa fotossintética não deve ser extrapolada para a planta inteira, constituída também 

por folhas à sombra, doentes ou senescentes, oblíquas ou verticais, que recebem 

apenas uma fracção da radiação medida (Corelli Grappadelli et al., 1989). 

Actualmente, muitos estudos em campo utilizam sistemas deste tipo, capazes de 

monitorizar a actividade fotossintética da planta inteira, com custos relativamente 

baixos. É assim possível estudar a resposta da copa inteira a condições ambientais ou 

estados fisiológicos induzidos pelo homem, como altas ou baixas cargas de frutos, 

stress hídrico, entre outros. Os confrontos entre plantas com elevada e baixa carga de 

frutos revelaram que a fotossíntese líquida de toda a copa (Net Carbon Exchange Rate 

(NCER)) também é função da radiação interceptada. Foi demonstrado que árvores 

com muitos frutos ou sem frutos têm os mesmos valores de fotossíntese total (Giuliani 

et al.,1997). No entanto, quando nos referimos à superfície foliar da planta os valores 

tornam-se diferentes, as plantas com frutos apresentam uma taxa fotossintética mais 

elevada, até o dobro das sem frutos (Corelli Grappadelli et al., 2007).  
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A medição da fotossíntese com a câmara de assimilação da copa inteira, whole 

canopy, traz alguns problemas específicos metodológicos como a expressão dos 

dados em relação á área foliar (taxas específicas). Neste caso, tal como nas 

determinações em folhas, single leaves, é necessário medir cuidadosamente a área 

foliar e o tipo de luminosidade que cada folha recebe. Apesar de alguns métodos 

desenvolvidos para estimar a área foliar (Wünsche and Palmer, 1997), continua a ser 

uma medição muito difícil e morosa. Uma perspectiva alternativa pode ser a de 

exprimir as trocas gasosas em relação à luz interceptada pela copa (unidades de 

PPFD – Photosynthetic photon flux density), partindo do princípio que a maioria da 

radiação que interceptada é absorvida, isto é, negligenciando a energia reflectida e 

transmitida. 

 

2.2. Crescimento e desenvolvimento dos frutos 

O conhecimento da dinâmica do crescimento do fruto é do maior interesse para a 

investigação e para a gestão dos pomares. Uma boa colheita depende, desde o início, 

da presença de flores de boa qualidade e de uma abundante floração. Depois da 

floração, polinização, fecundação e vingamento, muitos são ainda os factores que 

podem influenciar o desenvolvimento dos frutos, a sua velocidade de crescimento e a 

qualidade final (tamanho, aparência, sabor, firmeza, teor em ácidos e açúcares).  

 

2.2.1. Dinâmica de crescimento dos frutos  

O crescimento dos frutos resulta da combinação dos processos de divisão celular e da 

expansão celular, sendo que a duração de cada processo varia muito entre as 

espécies e cultivares.  

Segundo Westwood (1978) quando se estabelece a relação entre o volume ou o peso 

fresco do fruto ao longo do tempo obtemos uma curva sigmoidal para a maçã e outras 

pomoideas. Mais tarde, Lakso et al. (1995) verificaram que o padrão de crescimento 

da maçã pode ser descrito pelo modelo ‘expolinear’, se não se encontrarem limitações 

ambientais ou nutricionais, ao nível dos frutos. Este modelo permite explicar o padrão 

de crescimento das maçãs em duas fases: (i) a fase exponencial que corresponde 

maioritariamente à fase de divisão celular, seguida da (ii) fase de crescimento linear, 

que corresponde à fase de expansão celular, até ao fim da estação. 

No caso da maçã, o período de divisão celular dura até 3 a 5 SAPF, dependendo das 

condições climáticas. Durante esta fase começa a fase de expansão celular, primeiro a 
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velocidade baixa e depois elevada até à colheita. No momento da floração os espaços 

intercelulares não existem ou são muito pequenos. Com o início da expansão celular 

os espaços intercelulares aumentam atingindo rapidamente a dimensão máxima que 

se mantém ao longo da estação (Goffinet et al., 1995).  

O número de células, resultante da divisão celular, e o volume destas, resultante da 

expansão celular, podem ser conjugados de forma diferente dando origem a diferentes 

tamanhos dos frutos, qualidade e comportamento durante a conservação.  

Segundo vários autores (Goffinet et al., 1995; Westwood, 1978) a dimensão potencial 

dos frutos pode ser estabelecida à partida com base no número de células e não tanto 

no volume dessas células. De facto, quando é imposto um limite ao crescimento na 

primeira fase, os frutos podem recuperar o seu desenvolvimento mas já não atingem o 

diâmetro esperado para as condições normais (Grossman and Dejong, 1995). Deste 

ponto surgem dois conceitos importantes, o crescimento potencial dos frutos e o 

crescimento efectivo que irá depender da existência ou não de limitações ao longo da 

estação de crescimento. 

Zucconi (1981) mostrou que existe uma correlação entre a taxa de crescimento dos 

frutos no início da estação e a subsequente queda de frutos. Os frutos em crescimento 

apresentam uma distribuição bi-modal, os que apresentam uma taxa de crescimento 

mais baixa constituem a maioria dos que acabam por cair. Lakso et al. (1989) 

observou que a taxa de crescimento dos frutos nas primeiras semanas pode 

determinar o seu tamanho final.  

Com base nos estudos feitos sobre o crescimento dos frutos, podemos ainda dizer que 

o tamanho dos frutos depende de muitos factores, desde o clima, temperatura no 

início da estação e intercepção luminosa, ao sistema de condução, operações 

culturais, fertilização e a monda de frutos, às características genéticas da cultivar e do 

porta-enxerto (Al-Hinai and Roper, 2004).  

Um dos factores determinantes no calibre dos frutos é a carga ou número de frutos por 

árvore. Tal como se pode observar na figura 2.3., o número e o calibre final dos frutos 

são inversamente proporcionais. 
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Figura 2.3. Gráfico da relação entre o tamanho médio dos frutos e a produção total (adaptado 

de Westwood, 1978).  

 Alguns investigadores mostraram que esta correlação negativa é devida à competição 

pelas reservas de carbono entre as várias sinks, ou seja, o calibre dos frutos diminui 

com o número de frutos pois o seu crescimento é limitado pela disponibilidade de 

carbono (Palmer et al., 1997). 

Um número elevado de frutos tem também efeito prejudicial na formação de gomos 

florais, o que resulta no fenómeno bem conhecido da alternância bienal. Uma pesada 

carga de fruta e uma forte redução na produção de gomos florais num ano, são 

reflectidas por quase nenhuma fruta em conjunto com uma grande estimulação de 

formação de gomos florais no ano seguinte.  

O mecanismo de formação de gomos florais em árvores de fruto, isto é, a forma pela 

qual vários processos fisiológicos e bioquímicos, em mútua interacção, conduzem à 

produção de flores, é muito complexo. A floração nas árvores de fruto pode ser 

dividida em dois grandes processos que ocorrem em dois anos sucessivos: (i) a 

indução e diferenciação floral que ocorrem durante o Verão e o Outono de um ano e 

(ii) o abrolhamento e a floração que ocorrem no início da Primavera seguinte. 

Diversos factores internos (concentração dos nutrientes e hormonas, a presença de 

folhas e frutos e o efeito do crescimento vegetativo) e externos (luz, temperatura e 

água) estão envolvidos na formação de gomos florais. As condições ambientais variam 

bastante durante os diferentes estados do processo de formação dos gomos florais, 

sendo provável a ocorrência de interacções com outros processos de desenvolvimento 

que acontecem na árvore, e com as várias operações culturais realizadas este longo 

período, como a monda, empa, poda e fertilização (Tromp et al., 2005). A monda 
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precoce estimula a indução floral prevenindo a alternância das variedades que tendem 

a ter este comportamento. 

A influência antagonista dos frutos na floração, pode ser atribuída aos nutrientes e 

também a algum factor hormonal produzido nos frutos. Considera-se a hipótese de 

que as giberelinas (GA) produzidas nas sementes, sejam o principal causador do 

efeito negativo dos frutos na formação de gomos florais, pois existe uma aproximada 

correspondência entre a altura em que os frutos aumentam a produção de GAs e a 

altura em que os frutos se tornam inibidores da formação de gomos florais, 6 a 8 SAPF 

(semanas após plena floração). Possivelmente as GAs induzem a síntese e o 

transporte das auxinas, e desta forma afectam a floração de gomos florais (Tromp et 

al., 2005).   

A diferenciação de gomos florais começa em meados de Junho, isto é, precisamente 

quando o período de alongamento dos ramos está no final (Luckwill, 1970). Práticas 

culturais como curvar os ramos e aplicar inibidores de crescimento na macieira, 

reduzem o crescimento e favorecem a floração. No crescimento dos frutos, uma ideia 

consensual é de que o crescimento dos ramos e a floração são pouco compatíveis. A 

partir deste antagonismo, o fisiologista vegetal alemão Klebs, por volta de 1910, 

desenvolveu a teoria da formação de gomos florais, que se baseia na razão C/N. 

Segundo esta teoria, uma maior acumulação de hidratos de carbono (C) promove a 

floração, e uma maior proporção de azoto (N) favorece o crescimento vegetativo. Por 

fim, deve ter-se em conta o facto de que o principal papel das folhas para a formação 

dos gomos florais, pode ser a manutenção do fluxo da transpiração, que assegura o 

fornecimento de, por exemplo, citocininas produzidas na raiz, para a região dos gomos 

(Tromp et al., 2005). 

No que toca ao efeito da luz em relação à formação de gomos florais, deve ser feita 

uma distinção entre comprimento do dia ou fotoperíodo ao qual a árvore está exposta, 

e a quantidade de luz que a árvore recebe. É geralmente aceite que as fruteiras são 

de dia neutro. Em relação à quantidade de luz, foi observado que o ensombramento 

reduz a produção de gomos florais. Quando nos aproximamos do centro da árvore, a 

intensidade luminosa diminui, paralelamente ao aumento da percentagem de raios 

Infra-vermelhos (IV) longínquos na luz que chega, devido à melhor penetração destes 

do que os de pequeno comprimento de onda. Isto pode ser importante para explicar, 

em parte, o efeito da sombra na produção de flores. No entanto, existe ainda pouca 

informação relativa ao efeito da luz de diferentes comprimentos de onda sobre a 

floração das fruteiras (Tromp et al., 2005). Lakso (1980) indica que 30% da luz solar 

total é o valor limite para a formação de gomos florais na macieira. Assim sendo, este 
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valor vai provavelmente variar dependendo, por exemplo, da latitude. O efeito negativo 

da sombra na floração é um sério problema em árvores com copas muito densas. 

Numa experiência com fertirrega em macieiras, reduzindo o fornecimento de água, o 

número de corimbos por árvore diminui também marcadamente. No entanto, devido a 

uma forte redução do crescimento, o número de corimbos por comprimento dos ramos 

aumentou. Em geral, um stress hídrico moderado pode ser benéfico para a floração 

(Tromp et al., 2005).  

Apesar dos muitos estudos envolvendo a formação de gomos florais, a natureza dos 

estímulos que programam os gomos a formar flores continua a ser uma suposição. 

 

2.2.2. Queda de frutos e flores 

A separação de qualquer órgão do resto da planta ocorre numa zona específica, a 

zona de abcisão, que no caso da maçã é a base do pedúnculo. Dentro desta zona 

forma-se a camada de abscisão composta por uma ou mais linhas de células nas 

quais se dá uma progressiva dissolução das paredes celulares a partir da qual não 

passam vasos xilémicos nem floémicos. Quanto ao balanço hormonal nesta zona, a 

concentração de auxinas diminui e o etileno aumenta, desencadeando a síntese de 

enzimas necessárias para a digestão das paredes celulares (Sexton, 1997). A 

senescência, redução da intensidade luminosa, humidade, feridas, presença de 

grandes quantidades de ácido abcísico e etileno são os principais factores que levam 

ao aumento da síntese de etileno e redução de auxinas.  

A queda dos frutos ocorre em três períodos distintos (Figura 2.4).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4. Número de flores e frutos de macieira, ao longo da estação. A – Queda de flores, B 

– Queda de pequenos frutos após a floração, C – Queda de frutos em Junho (adaptado de 

Tromp et al., 2005).  
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Logo após a floração caem as flores com ovários não férteis ou não polinizados. A 

quantidade de flores que caem neste período é geralmente elevada e varia com a 

cultivar, condições edafo-climáticas e localização da flor na árvore. Em cultivares auto-

férteis verifica-se um maior sucesso na polinização e uma menor primeira queda de 

frutos, quando comparadas com cultivares auto-incompatíveis, podemos então dizer 

que a proporção de frutos que cai neste período depende da eficiência da polinização. 

O pólen deve ser capaz de germinar, crescer ao longo do estigma, fertilizar o ovário e 

produzir um teor de auxina suficiente para manter positivo o balanço auxina-etileno 

(Tromp et al., 2005).  

Em final de Maio ou início de Junho (‘’queda de Junho’’) dá-se a segunda queda 

natural de frutos. A quantidade de frutos que caem nesta fase varia muito com a 

cultivar e de ano para ano, proporcionalmente ao vingamento e ao vigor das árvores. 

Nas pomóideas, os frutos relativamente maiores e ricos em sementes desenvolvidas 

têm maiores hipóteses de persistir, do que os frutos mais pequenos e com menos 

sementes (Tromp et al., 2005). Também o etileno está presente nesta fase para 

provocar a indução da síntese de enzimas específicas para a degradação da parede 

celular. A importância da auxina nesta fase foi estudada por Stahley and Williams 

(1972) verificando que esta queda de frutos coincide com o decréscimo do IAA (ácido 

indol-acético) nas sementes dos frutos que persistiram. Quando o embrião está 

completamente desenvolvido, a concentração de auxina nas sementes aumenta 

determinando o fim da queda de Junho (Koukourikou-Petridou, 2003). 

Pouco antes do momento da colheita, ocorre a última queda espontânea de frutos, 

normalmente indesejada, graças à formação antecipada da camada de abscisão 

(Edgerton, 1971). Este facto deve-se ao decréscimo na concentração de auxinas e o 

aumento de etileno próximo da maturação. Os fruticultores tentam evitar esta queda 

aplicando pulverizações de auxinas. Nas pomóideas, em geral, o rigor da queda 

depende da cultivar, do ano e também da presença de ventos fortes. As condições 

ambientais como a humidade e altas temperaturas antes da colheita aumentam a 

queda de frutos assim como características morfológicas, anatómicas e do 

metabolismo hormonal de cada cultivar. As cultivares precoces e sem sementes 

sofrem mais de queda antes da colheita (Tromp et al., 2005). 

Um pouco mais tarde, no momento da colheita, é desejada que a força para remoção 

do fruto seja pequena, o que é conseguido com a aplicação de uma solução com 500 

a 1000 ppm de etefão (Tromp et al., 2005).  
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2.2.3. Fonte de hidratos de carbono para os frutos  

Os hidratos de carbono usados para o desenvolvimento dos frutos têm a sua origem 

na fotossíntese realizada pelas folhas do ano ou nas reservas acumuladas no ano 

anterior. Existe ainda uma pequena parte que provém da fotossíntese do próprio fruto. 

No começo do crescimento dos frutos, as folhas de esporões são a principal fonte de 

carbono, uma vez removidas perturbam o vingamento e desenvolvimento dos frutos, 

enquanto que os ramos em crescimento, com pequeno número de folhas, importam os 

hidratos de carbono promovendo a competição com os frutos. Mais tarde, quando os 

ramos atingem uma área foliar suficiente (13 a 15 folhas/ramo) tornam-se 

exportadores de carbono. O tempo necessário para esta transição depende do 

comprimento dos ramos e da exposição à luz (Corelli Grappadelli, 2003). A grande 

parte do crescimento dos frutos ocorre depois do crescimento dos ramos parar e as 

folhas destes tornam-se a principal fonte de carbono para os frutos.  

O transporte de fotoassimilados para o fruto dá-se através do fluxo floémico. De 

acordo com a teoria mais aceite, a teoria do fluxo em massa no floema, o transporte 

de metabolitos depende do gradiente da pressão de turgescência que resulta da 

produção de hidratos de carbono nas sources e o consumo nas sinks. Podemos 

considerar pelo menos 8 diferentes destinos de utilização dos hidratos de carbono: 

respiração de manutenção, crescimento dos frutos, crescimento das raízes, 

crescimento dos ramos, crescimento das folhas, formação dos gomos florais, 

manutenção da estrutura do tronco e raízes e acumulação de reservas. Existe um 

balanço dinâmico entre a actividade fisiológica dos vários componentes, que tende a 

dar prioridade aos locais com maior actividade específica. Vários estudos indicaram 

que as hormonas desempenham um papel importante na determinação da capacidade 

de sink (Oliveira and Priestley, 1988).    

Acredita-se que a descarga do floema tem um papel marcante na partição de 

fotoassimilados. O padrão de descarga do floema simplástico predomina na maioria 

dos tecidos pois tem maior capacidade de transporte e apresenta menor resistência. A 

rota de descarga pode variar com o tipo de sink, a sua função e com as condições de 

crescimento, logo,  percursos alternativos de descarga podem coexistir. O processo de 

descarga do floema apoplástico é menos frequente, mas foi encontrado em tecidos de 

armazenamento, sementes em desenvolvimento e frutos de polpa carnosa, como a 

maçã e o tomate (Zhang, 2004). 

Na maior parte do período em que o fruto está na árvore, a casca e os tecidos 

interiores possuem clorofila e sistemas fotossintéticos activos que funcionam quando a 
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radiação incidente é alta. Na maçã, o número de estomas varia entre 600-6000/fruto e 

inicialmente com uma densidade de 2 a 20 estomas por mm2 (contra 350 a 900 nas 

folhas) que diminui até 1 estoma/mm2 nos frutos maduros. Assim durante o 

desenvolvimento do fruto os estomas transformam-se gradualmente em lentículas e 

perdem a sua função reguladora, levando à diminuição da condutância estomática 

para as trocas de CO2 e perdas de água (Tromp et al., 2005). 

 

2.2.4. Relações hídricas no fruto  

A água entra no fruto através de duas vias, o floema e o xilema, e sai por transpiração 

ou ainda pode sair por back-flow através do xilema, de volta para árvore.  

Uma forma fácil de estudar as deslocações de água para e do fruto é o método usado 

por Lang (1990), que permite a observação das variações do diâmetro do fruto ao 

longo do tempo, medindo a importância relativa do floema, xilema e transpiração em 

diferentes fases da estação, logo após a floração, a metade do desenvolvimento e 

perto da maturação. Chegou-se à conclusão que, no início da estação, a contribuição 

do xilema e floema para o aumento em volume do fruto é aproximadamente a mesma, 

mas com o tempo o fluxo de xilema diminui e no fim é praticamente nula. A metade da 

estação verifica-se ainda que a água é deslocada para fora do fruto através do xilema. 

Portanto a necessidade do fruto em água é quase totalmente satisfeita pelo floema 

como solvente dos fotoassimilados. 

Lang and Ryan (1994) mostraram que os elementos dos vasos condutores, 

responsáveis pela capacidade de condutância, desenvolvem-se completamente no 

início da estação e que a condutância do xilema no pedúnculo aproxima-se 

gradualmente de zero na maturação. Verificou-se ainda que o momento em que fluxo 

de xilema para o fruto é bloqueado pode estar associado com o fim da divisão celular, 

a cerca de 6 semanas após floração. As citocininas produzidas nas raízes e 

transportadas principalmente pelo xilema têm um papel importante na divisão celular 

logo,  o fim da divisão celular pode ser  induzido pela diminuição no fornecimento de 

citocininas via xilema, ou seja, pela deterioração dos vasos xilémicos. 

Tromp et al. (2005) observou ainda que a transpiração do fruto na ‘Golden Delicious’ 

diminui ao longo da estação com o desenvolvimento do fruto, por diminuição da 

densidade estomática na epiderme dos frutos, redução da sua capacidade reguladora 

e formação de ceras na epiderme que reduz as perdas de água pela epiderme. 

Bollard (1970) chamou a atenção para a possibilidade de, ao contrário do que 

acontece nos frutos jovens com bastantes vasos vasculares e bem desenvolvidos, o 
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desenvolvimento do sistema vascular pode não acompanhar o ritmo de aumento de 

volume do fruto, especialmente nas cultivares modernas de maior tamanho, onde o 

sistema vascular é pouco desenvolvido e leva a deficits em alguns nutrientes, em 

particular no caso do cálcio. 

 

2.2.5. Efeito das condições ambientais  

A luz influencia o crescimento dos frutos, principalmente de forma indirecta, pelo efeito 

no microclima luminoso da copa e no fornecimento de carbono aos frutos. Em geral, a 

redução da luz interceptada pelas árvores leva à redução do crescimento vegetativo e 

dos frutos. Tal como foi descrito por Jackson et al. (1977) o efeito adverso da redução 

da luz interceptada (ensombramento), ao longo de toda a estação, no tamanho dos 

frutos resulta da redução do número e do volume das células. Doud and Feree (1980) 

verificaram que o ensombramento permanente reduzia a carga de frutos, o 

rendimento, a cor vermelha e os açúcares nos frutos. 

Como o crescimento dos frutos tem uma longa duração, durante a qual modificações 

fisiológicas acontecem nos frutos, foi estudada a importância da luz em diferentes 

períodos da estação. A melhor relação positiva entre taxa de crescimento dos frutos e 

luz disponível foi obtida em Maio.  

Não existem dúvidas de que a temperatura é um factor importante para o crescimento 

dos frutos, mas a informação disponível é por vezes confusa. Kronenberg (1988) 

propôs que o desenvolvimento dos frutos no primeiro mês após a floração e no 

período imediatamente antes da colheita varia positivamente com as altas 

temperaturas, enquanto que no longo período intermédio, a fase de expansão celular é 

insensível à temperatura. Vários estudos mostraram que a temperatura diária na fase 

de divisão celular, até aos 40 DAPF, influencia o tamanho dos frutos, a maturação e a 

qualidade final dos frutos (Westwood, 1978; Kronenberg, 1988; Warrington et al., 

1999). Uota (1952) observou que noites frias e grandes amplitudes térmicas 

favorecem a coloração da maçã. 

Quando o teor de água no solo está à capacidade de campo, o crescimento vegetativo 

e dos frutos deveriam ser máximos. No entanto, sabe-se que uma disponibilidade de 

água ilimitada não é a condição óptima para aumentar o rendimento e a qualidade dos 

frutos, provavelmente devido à interacção entre vários processos nem sempre 

compatíveis, como o crescimento vegetativo, o crescimento dos frutos e a formação de 

gomos florais, abordados anteriormente. 
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Na maçã, características qualitativas como a firmeza, cor e teor em açúcares, podem 

ser melhoradas em condições de stress hídrico (Kilili et al., 1996).  

A rega deficitária controlada (RDI - Regulated Deficit Irrigation) tem apresentado bons 

resultados (Tromp et al., 2005). Como o crescimento dos frutos é menos sensível ao 

stress hídrico que o crescimento vegetativo, estes suportam uma restrição no 

fornecimento de água, sem diminuirem o seu crescimento. Mas depende do momento 

da estação em que a restrição é imposta. Na fase de divisão celular por exemplo, o 

crescimento dos frutos normalmente não é afectado. Na fase seguinte o crescimento 

dos frutos é mais sensível ao stress hídrico, pois necessita de manter a turgescência 

das células para promover a expansão celular (Mpelasoka et al., 2001). Estudos 

recentes mostraram que a rega deficitária permite poupar cerca de 45-50% e 25-75% 

nas cultivares ‘Fuji’ e ‘Gala’, respectivamente, e não afecta a produção nem o tamanho 

dos frutos, quando comparada com a rega completa (Leib et al., 2006). De acordo com 

Mpelasoka et al. (2001) a rega deficitária leva a uma maturação mais precoce, 

aumenta a firmeza, o teor em sólidos solúveis (TSS) e o teor em compostos voláteis.  

 

2.3. Monda de frutos 

Desde muito cedo que os fruticultores verificaram que as árvores de fruto têm 

tendência para apresentar uma carga de frutos exagerada, sendo prática corrente a 

remoção de parte dos frutos, tal como foi registado por Theophrastus há cerca de 

2300 anos na sua obra De Causis Plantarum (As Razões do Crescimento das 

Plantas). A esta prática chamou-se monda de frutos. No início do século XX era 

comum a monda de frutos 6 a 8 SDPF, e em 1919, Bedford e Pickering, mostraram 

que a monda manual de flores podia controlar de forma mais eficaz a alternância de 

algumas espécies. Em 1934, Auchter e Robert fizeram a primeira tentativa de eliminar 

flores com a aplicação de químicos, com compostos cáusticos, mas foram grandes os 

efeitos negativos como a desfolha e danos nos frutos (Byers, 2003).  

 

2.3.1. Efeitos fisiológicos da monda 

A monda é uma prática cultural cujo objectivo é diminuir os resultados negativos 

devidos à excessiva presença de sink do tipo reprodutivo, promovendo o equilíbrio 

energético na árvore e o valor comercial dos frutos. De seguida enumeram-se os 

principais efeitos desta operação (Byers, 2003): 



 24 

1- Adequar o número de frutos às características da árvore e da variedade. 

Segundo Lafer (1999) a carga de frutos (crop load) óptima varia de 6 a 9 frutos 

cm-2 AST (área da secção transversal do tronco) ou 1 a 1,5 Kg cm-2.  

2- Aumentar a razão área foliar/fruto assegurando o bom desenvolvimento dos 

frutos das árvores. 

3- Modificar a duração da estação de frutificação. A monda realizada mais cedo 

promove a maturação precoce dos frutos.  

4- Eliminar pequenos frutos. Quando a técnica de monda aplicada é selectiva, os 

frutos que ficam na árvore são os maiores do corimbo. 

5- Maximizar o valor da produção, aumentando o tamanho e a qualidade (cor e 

teor em açúcares) dos frutos. Quando a monda de frutos é realizada perto da 

floração, os frutos que permanecem na árvore são maiores e têm maior 

número de células do que quando a monda é progressivamente mais tardia 

(Westwood, 1978) 

6- Promover a floração do ano seguinte. Com a monda é possível remover 

parcialmente uma fonte de giberelinas (GA), que são as sementes, 

responsáveis pela inibição da formação dos gomos florais no ano seguinte 

(Faust, 1989). 

7-  Favorecer a produção, o crescimento e frutificação das árvores alternantes. O 

momento e intensidade da monda num ano podem influenciar fortemente a 

produção dos anos consequentes. Singh (1948) sugeriu que a monda de frutos 

a 30 ou mais DAFB raramente tinham sucesso no controle da alternância.  

8- Controlo das doenças. Por um lado, com a monda, obtêm-se frutos maiores 

que são mais susceptíveis às manchas amargas (bitter pit) e ao 

acastanhamento interno (internal breakdown) (Johnson 1992, 1995). Por outro 

lado, dá-se um melhor contacto dos frutos com os pesticidas do que em 

árvores com muitos frutos por corimbo (Lawson et al., 1998). 

 

2.3.2 Técnicas de monda 

A monda pode ser feita durante a floração (monda de flores) ou mais tarde, depois do 

vingamento dos frutos (monda de frutos), através de diferentes métodos, tais como: (i) 

a monda manual, (ii) a monda química e (iii) outros métodos alternativos. A monda de 

frutos é a mais comum, sendo a opção escolhida neste estudo, pelo que se apresenta 

a seguir uma descrição mais pormenorizada. 
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2.3.2.1. Monda manual 

Devido à elevada necessidade de mão-de-obra que a monda manual exige, esta 

apresenta-se como uma técnica economicamente insustentável na maioria das 

situações. Todavia, a monda manual poder ser importante como complemento da 

monda química, quando esta é insuficiente. Esta monda é selectiva pois consiste na 

remoção dos frutos mais pequenos e/ou com pouco espaço para se desenvolverem. 

2.3.2.2. Monda química 

Actualmente a monda química é a mais utilizada, com recurso a compostos de 

diferentes grupos químicos, com diversas concentrações e momentos de aplicação. A 

principal preocupação é reduzir a perda de produto químico, enquanto que o maior 

problema é a falta de capacidade para prever os resultados. Sabe-se que as 

condições climáticas, como a temperatura, a humidade e a luz, assim como o estado 

fisiológico da planta influenciam a intensidade da monda (Westwood, 1978). Em geral, 

segundo Westwood (1978), a monda química remove selectivamente os frutos mais 

pequenos e fracos. Para entender os fenómenos da queda de flores e frutos e da 

monda é necessário esclarecer os modos de acção dos químicos, a absorção, o 

transporte e os efeitos no balanço hormonal. 

Compostos químicos da família das auxinas 

Os primeiros agentes de monda que foram descobertos e deram bons resultados 

foram o ácido naftaleno acético (ANA) e a sua amida (ANAm). Mas os efeitos obtidos 

divergem muito, dependendo das condições climáticas, da sensibilidade da cultivar, da 

taxa de vingamento daquele ano e do diâmetro médio dos frutos no momento da 

aplicação (Wertheim, 2000). Quando são aplicadas tarde, estas substâncias provocam 

o abrandamento do crescimento dos frutos levando a frutos mais pequenos à colheita. 

Um efeito indesejado da aplicação de ANAm, a altas temperaturas, é a formação 

parcial de frutos ‘pigmeu’, em ‘Red Delicious’ e ‘Elstar’. Para obter melhores efeitos, 

aplica-se ANAm logo após a floração apesar de ser eficiente durante um período 

longo. ANA normalmente é aplicado mais tarde mas também funciona quando 

aplicado durante a floração ou queda das pétalas (Donoho, 1968). Para ‘Gala’ os 

melhores resultados foram obtidos com a aplicação a 10DAPF (Pereira, 1988). 

Williams and Fallahi (1999) sugerem, como temperaturas óptimas para a aplicação de 

ANA, dos 20 aos 25º C, sem riscos de monda excessiva. Geralmente, o ANA é 

aplicado a 20 ppm e o ANAm a 100ppm. O ANA parece ser igualmente eficiente 

quando aplicado nas folhas ou nos frutos (Dennis, 2000). 
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Outros conjugados de auxina foram testados com o objectivo de encontrar compostos 

que fossem melhor absorvidos pelas folhas e aumentassem a eficiência da monda, 

ANA-imida e ANA-etil tiveram efeitos significativos, apesar de nenhum se ter mostrado 

mais eficaz que o ANA (Wertheim, 2000).  

Carbaril e outros pesticidas 

O potencial do carbaril como agente de monda na maçã, foi descoberto em 1958 e 

investigado intensamente pois não apresentava efeitos negativos excepto a carepa 

(russeting) nas maçãs. O carbaril provoca uma queda de frutos ligeira, intensificada 

em condições de baixa luminosidade, tendo um efeito positivo na floração do ano 

seguinte. A sua eficácia varia de ano para ano mas não depende das condições 

climáticas (Way, 1967). Pode ser aplicado durante um longo período mas 

normalmente é aplicado 2 a 4 SAPF ou quando o fruto atinge 12mm de diâmetro 

(Knight and Spencer, 1987). A interacção com a temperatura, humidade e momento de 

aplicação, tem sido uma lacuna nos estudos efectuados. Segundo Williams and Fallahi 

(1999) o carbaril deve ser aplicado quando a temperatura se encontra entre os 15 e os 

25 ºC. A concentração recomendada é 750 ppm, e quando aplicado à floração deve 

ser usada uma formulação especial para não ser nociva para as abelhas. A 

formulação e cultivares afectam os resultados (Wertheim, 2000). O carbaril parece ser 

mais eficiente quando aplicado nos frutos, enquanto o herbicida terbacil nas folhas 

(Dennis, 2000). 

Etefão 

O etefão, substância que em contacto com os tecidos vegetais provoca a libertação de 

etileno, é muito activo quando a tendência natural dos frutos caírem é grande. Depois 

de uma fase pouco sensível durante a queda das pétalas, os corimbos voltam a ser 

sensíveis ao etileno durante a queda de Junho. Concentrações elevadas podem 

causar a queda total dos frutos, tal como baixas concentrações (100 a 150 ppm) em 

Junho. Byers (1993) verificou que este efeito pode ser contrariado com a aplicação de 

giberelinas, e também que o etefão tem um efeito positivo na floração do ano seguinte, 

através do seu efeito inibidor no crescimento dos ramos e também no vingamento. A 

temperatura óptima e o momento de aplicação parecem ser críticos, para ‘Golden 

Delicious’ a maior sensibilidade parece ser entre 22 a 30 mm de diâmetro, e entre 20 e 

25 ºC. Grandes concentrações de etefão podem acelerar a maturação o que se 

reflecte na coloração de fundo, na formação de ceras na epiderme ou na queda de 

frutos antes da colheita (Wertheim, 2000). 
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Em resumo, o uso deste produto durante e depois da floração é problemático e com 

resultados variáveis. 

Citocininas e novos produtos que provocam a monda 

Actualmente as citocininas estão em estudo devido à sua acção de monda, 

nomeadamente os compostos fenclopir (CPPU), tidiazurão (TDZ) e benziladenina (BA) 

(Green, 1993a, 1993b, 1995). 

Os CPPU e TDZ são os mais activos mas podem afectar a forma e tamanho do fruto, 

provavelmente devido a efeitos no desenvolvimento da semente e, ao contrário da BA, 

reduzem a formação de gomos florais no ano seguinte (Green, 1993b). A BA parece 

ser a mais promissora, mais consistente e eficiente que ANA e igualmente eficiente 

que o carbaril, a sua aplicação pode contudo resultar em maçãs assimétricas, eficácia 

variável e monda não selectiva. O melhor momento para a aplicação coincide com os 

frutos com cerca de 10 mm de diâmetro, mas é também activa quando aplicada 

poucas semanas depois da floração. Para ser obtido um bom efeito, precisa de 

temperaturas elevadas (Bound et al., 1997), em concentrações que variam de 25 ppm 

a 100 ppm para cultivares fáceis e difíceis de mondar, respectivamente. No entanto 

concentrações elevadas podem provocar efeitos negativos como a carepa, coloração 

vermelha insuficiente e aumento do crescimento vegetativo (Wertheim, 2000).  

A BA estimula a divisão celular, ao contrário do ANA e carbaril que aumentam a 

expansão celular (Wismer et al., 1995), levando ao aumento do tamanho dos frutos, da 

firmeza e formação de gomos florais. A BA parece ser mais eficiente quando aplicada 

nas folhas (Dennis, 2002). 

Combinação de produtos 

Os químicos usados actualmente para mondar, numa única aplicação, não satisfazem 

as necessidades dos fruticultores. Devido ao aumento da procura por frutos de maior 

calibre, a combinação sequencial de pulverizações será usada em muitas áreas 

(Wertheim, 2000). 

A utilização de dois agentes de monda pode apresentar um efeito sinérgico. A mistura 

de ANAm e baixas concentrações de Etefão é recomendada para ‘Elstar’. Carbaril com 

baixas concentrações de ANA (Grauslund, 1981; Green and Autio, 1994) e BA (Ferree, 

1996) são outros exemplos, principalmente em cultivares difíceis de mondar. ANA+BA 

também obtêm bons resultados na monda mas podem aumentar a ocorrência de 

frutos ‘pigmeus’ em maçãs ‘Red Deliciuos’ e variedades obtidas a partir desta. Em 

experiências decorridas em Itália com diversas cultivares esta mistura mostrou-se 

bastante eficiente e sem efeitos negativos (Wertheim, 2000). Com aplicações 
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sequenciais de diversos produtos podem-se obter efeitos inesperados e indesejados, 

como a queda quase total dos frutos (Wertheim, 1997).  

A monda química normalmente é complementada por monda manual, após a ‘’queda 

de Junho’’, para ajustar o número de frutos e eliminar os frutos pequenos e 

defeituosos ainda existentes. 

2.3.3. Mecanismos de acção da monda química  

Enquanto que os mecanismos envolvidos na monda de flores são mais simples, a 

polinização e fertilização são impedidas, ou as flores são danificadas, induzindo a sua 

abscisão, os mecanismos envolvidos na monda de frutos são mais complexos e não 

estão completamente esclarecidos. É necessário entender a importância dos efeitos 

da monda química no transporte no floema, na síntese endógena de fitohormonas, no 

desenvolvimento da semente e outros processos fisiológicos (Dennis, 2002). O ácido 

naftalenoacético (ANA) foi o primeiro químico a ser usado para mondar, sendo por isto 

o mais estudado. 

São seis os mecanismos propostos para explicar o modo de acção da monda química 

dos frutos da maçã (Dennis, 2002): 

1- Aborto das sementes ou inibição do seu desenvolvimento. Luckwill (1953) 

observou que os frutos tratados com ANA continham menos sementes que os 

de controlo. Provavelmente o ANA induz o aborto das sementes, o que leva à 

redução da capacidade de competir pelos nutrientes e à abscisão dos frutos. 

Contudo, o número de sementes pode não ser afectado (Batjer and Billingsley, 

1964). 

2- Atraso na abscisão dos frutos, aumentando a competição entre eles e 

estimulação da queda de frutos.  

3- Bloqueio do transporte de nutrientes da folha para o fruto, reduzindo o 

potencial de sink do fruto. Schneider (1975) observou que aplicação de ANA na 

‘Golden Delicious’ e ‘Stayman’ reduz o transporte de açúcares das folhas para 

o fruto. No entanto, o ANA não afecta o transporte de IAA e sacarose no 

pedúnculo em ambas as direcções (Schneider 1973). Concluiu então que o 

ANA induzia a acção de sink dos tecidos vegetativos. O mesmo foi proposto 

por Knight and Lovell (1983) em estudos com o carbaril. No entanto, esta 

hipótese não explica o efeito de monda quando estes químicos são aplicados 

apenas no fruto. Quanto à BA sabe-se que, quando aplicada no fruto, aumenta 

a importação de sorbitol neste, enquanto que, quando aplicada nas folhas não 

afecta o transporte floémico (Dennis, 2002).  
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4- Redução da síntese de auxinas das sementes e o transporte para o fruto. 

Alguns estudos mostram que o sinal primário da queda de frutos pode ser a 

redução na exportação de auxinas para os frutos (Tromp et al., 2005). Ebert 

and Bangerth (1982) verificaram que o ANA reduz a síntese e o transporte de 

auxinas do fruto para a zona de abcisão. Também no caso da BA pensa-se 

que o mecanismo que provoca a monda de frutos passa pelo estímulo ao 

crescimento vegetativo, o que pode levar à redução da exportação de auxinas 

para os frutos (Bangerth, 1993).  

5- Aumento na síntese de etileno. As aplicações de etileno e etefão, antes e 

durante a “queda de Junho” e na colheita, levam à indução da biossíntese de 

etileno e provocam a abcisão dos frutos. No entanto, segundo o estudo de 

Rahemi (1981) a produção natural de etileno não é o factor primário do controle 

da “queda de Junho”. Segundo Ebert and Bangerth (1982) só o etefão 

aumentou acentuadamente a produção de etileno, o ANA teve um efeito 

pequeno e o carbaril não teve efeito. Greene et al. (1992) relatou uma fraca 

correlação entre a biossíntese de etileno das folhas e frutos e os efeitos na 

monda após o tratamento com ANA e BA. 

6- Inibir a fotossíntese. Tanto o ensombramento como a aplicação de químicos 

que inibem a fotossíntese, como o Terbacil, estimulam a abscisão dos frutos 

(Schneider, 1975; Byers, et al. 1985, 1990a, b), sugerindo que a monda 

química pode interferir com a fotossíntese no sentido de levar à deficiência de 

hidratos de carbono. Schumacher et al. (1993) observaram que a aplicação de 

NAD reduz ligeiramente a fotossíntese, enquanto a aplicação de ANA (7,5 a 15 

mg L-1) segundo Stopar (1997) reduz a assimilação de carbono cerca de 25% 

nas folhas de ‘Red Delicious’ e ‘Empire’, durante cerca de 2 semanas. Yuan 

and Greene (2000) verificaram que a fotossíntese diminuía 10 a 15% após a 

aplicação de BA (50 a 100mg L-1). 

A cadeia de eventos responsável pela queda dos frutos após aplicação dos químicos 

referidos pode ser resumida em: (i) redução de assimilados fornecidos pelas folhas, (ii) 

redução do crescimento dos frutos, (iii) redução da concentração em auxinas, (iv) 

aumento da síntese de etileno e por fim (v) aumento da taxa de abscisão. 

 

 

 

 



 30 

2.3.4. O ensombramento como técnica de monda  

Foram realizadas várias experiências por Schneider (1975) e Byers et al. (1985, 

1990a, 1990b, 1991) onde  a queda dos frutos foi induzida pelo ensombramento, nas 

macieiras, num período específico após a floração, cerca de 30 dias após plena 

floração (DAPF).  

Sabendo que em zonas de radiação solar mais intensa, se dá um melhor vingamento 

e retenção dos frutos do que em zonas de menor intensidade luminosa, e que o 

crescimento dos frutos depende do fornecimento de hidratos de carbono vindos das 

folhas, supõe-se que a queda dos frutos induzida pela redução da intensidade 

luminosa nos ramos individuais ou na planta inteira, é devida à limitação da 

disponibilidade de fotoassimilados. 

Na Primavera, quando as temperaturas sobem, as reservas fotossintéticas são usadas 

para promover o primeiro impulso no crescimento dos frutos e para os manter na 

árvore. Durante o período do abrolhamento até 30 DAPF verifica-se uma perda líquida 

nas reservas de carbono, que corresponde ao momento em que as árvores estão mais 

susceptíveis à queda de frutos por ensombramento (Byers et al., 1991). Pensa-se que 

a queda de frutos por ensombramento, durante um breve período de tempo, das 4 à 7 

SAPF resulta de uma limitação fotossintética e consequentemente o aumento da 

competição, pela reduzida reserva de carbono, entre o crescimento vegetativo e os 

pequenos frutos (Byers et al., 1985; Corelli Grappadelli et al., 1990). Byers et al. (1985) 

encontraram provas que suportam esta hipótese, com a obtenção dos mesmos 

resultados da aplicação de redes de ensombramento com a aplicação de terbacil, um 

inibidor fotossintético utilizado normalmente como herbicida. Para complementar estes 

estudos, Corelli Grappadelli et al. (1994), utilizando carbono radioactivo, mostraram 

que o ensombramento de zonas da macieira causa a redução da quantidade de 

carbono destinado aos frutos novos e mais carbono é destinado aos ramos em 

crescimento durante as primeiras 5 semanas após a plena floração (SAPF) em 

pernadas ensombradas a 90%. Sabe-se também que a queda de frutos causada pelo 

ensombramento pode ser diminuída pela aplicação de soluções de sorbitol, por 

injecção no tronco da árvore (Corelli Grappadelli et al., 1990). 

Também no contexto do projecto europeu IsaFruit, na Suíça, foi estudado o potencial 

do ensombramento como agente de monda, na ‘Golden Delicious’ e na ‘Elstar’, em 

2006, a 25 DAPF. Widmer et al. (2007) concluíram que a percentagem de queda de 

frutos depende da duração do ensombramento e da cultivar e que, em geral, a 

qualidade final dos frutos é superior à monda química. A duração do ensombramento 



 31 

que provoca a monda de frutos em igual escala à monda química foi de 3 dias para a 

‘Golden Delicious’, e de 7 dias para a ‘Elstar’. 

De acordo com Byers (2003) também a “queda de Junho” parece estar relacionada 

com acontecimentos climáticos que levam a uma quebra na síntese de 

fotoassimilados, como 2 a 3 dias de nuvens intensas e temperaturas médias acima 

dos 16,7 ºC.  

Dadas a maior e mais regular procura de frutos de alta qualidade, a monda em todos 

os seus aspectos deve ser alvo de maior prioridade na investigação, nomeadamente a 

interacção entre os factores climáticos, como a temperatura, e a acção dos agentes de 

monda, merecem um estudo mais aprofundado (Wertheim, 2000). Criar modelos, tal 

como o proposto por Jones et al. (1997, 2000), parece ser uma perspectiva promissora 

para optimizar as aplicações de agentes de monda.  

 

Figura 2.5. Esquema dos processos envolvidos na monda de frutos. Os principais factores a 

ter em conta na decisão da monda e que estão envolvidos nos resultados da monda 

encontram-se a Bold, as setas preenchidas representam as relações que influenciam 

directamente este resultado e as setas tracejadas as que o influenciam mas de forma indirecta, 

através da acção nos factores principais (adaptado de Jones et al. 2000). 
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2.4. Panorama da produção da maçã ‘Gala’ 

A macieira (Malus domestica Borkh.) é a fruteira mais importante das regiões 

temperadas e ocupa o terceiro lugar na produção mundial de frutos com cerca de 

64.000.000 T/ano (FAO, 2007). Em Portugal, apresenta-se ainda como um mercado 

em expansão, pois o consumo nacional de maçã é superior à quantidade produzida no 

país (COTHN, 2004). Em 2007, a produção de maçã foi de 198 200 T numa área total 

de 20 700 ha. Ao contrário do que se tem vindo a constatar na Europa, no nosso país 

o consumo de maçã aumentou nas duas últimas décadas, tendo estabilizado nos 

últimos anos nas 317 000 toneladas (GPPAA, 2007).  

 Esta cultura encontra-se difundida de norte a sul do nosso país, com destaque para a 

região do Ribatejo e Oeste tendo em conta o grande número de cultivares que se 

adaptaram a diversas condições ecológicas. Existe um número significativo de DOP 

(Denominações de Origem Protegida) e IGP (Indicações Geográficas Protegidas) para 

a maçã. Contudo, a produção comercializada com selo de certificação é reduzida. A 

produção nacional encontra-se fortemente atomizada, estando distribuída por um 

elevado número de explorações de pequena dimensão (GPPAA, 2007). 

Em termos globais é notória a valorização da maçã de qualidade e/ou de cultivares 

tradicionais, sob uma imagem que valoriza a componente saúde, assim como a 

diversificação da oferta, nomeadamente de variedades mais recentes e de produtos 

inovadores, incluindo os de 4ª Gama (Barbosa et al., 1997; GPPAA, 2007).  

Das cultivares com maior expressão de cultivo em Portugal destacam-se: a ‘Golden 

Delicious’, a ‘Gala’ (‘Royal Gala’), a ‘Red Delicious’/’Starking’, ‘Jonagold’ e ‘Jonagored’, 

‘Reineta’ (Parda e Branca) e ‘Bravo de Esmolfe’. Com menor expressão surgem a 

‘Riscadinha de Palmela’, a ‘Casa Nova’, a ‘Granny Smith’ e a ‘Pink Lady’ (GPPAA, 

2007). 

A cultivar ‘Gala’ teve origem na Nova Zelândia (Greytown Wairarapa), em 1939, 

através de um cruzamento da ‘Cox’s Orange Pippin’ com a ‘Red Delicious’, seguido do 

cruzamento da variedade resultante com a ‘Golden Delicious’.  

Esta cultivar possui um vigor médio e um porte semi-erecto. A escolha de um porta-

enxerto deve ser orientada para um vigor fraco, que permita a obtenção de frutos de 

maior calibre assim como um compasso de plantação médio 3,5-4 x 1-1,5m, que 

permita uma rápida entrada em produção, sem ter um efeito negativo na coloração e 

calibre das maçãs (Trillot et al., 1995). A cultivar ‘Gala’ tem um porte alargado, o que 

torna a árvore fácil de conduzir (Goutier, 1989). É aconselhável um sistema de 

condução pouco exigente em mão-de-obra, como o eixo vertical, que segundo os 
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estudos realizados, permite uma boa recepção da luz, aspecto fundamental para a 

coloração de uma variedade bicolor. Por outro lado, provoca um bom equilíbrio 

vegetação/produção, que para uma cultivar fértil e com uma forte capacidade de 

frutificação nos ramos do ano, constitui um dos únicos problemas importantes da sua 

condição (Trillot et al., 1995). A frutificação, do tipo III, ocorre em madeira de um a três 

anos, sendo a época de floração um pouco antes da ‘Golden Delicious’ (princípios a 

meados de Abril) mas de um modo geral, a sua produtividade é idêntica ao longo dos 

anos.  

A ‘Gala’ é muito sensível ao cancro (Nectria Galligena), ao fogo bacteriano (Erwinia 

amylovora) e ao pedrado (Venturia inaequalis), apresentando uma certa resistência ao 

oídio (Podosphaera leucotricha), aos ácaros (Aculus schlechtendali e Tetranychus 

urticae), a doenças de conservação, bem como à manipulação após colheita. A ‘Royal 

Gala’ é uma das principais mutações desta cultivar, juntamente com a ‘Mondial Gala’, 

‘Gala Must’, ‘Galaxy’ e outras (Ferreira, 1990; Trillot et al., 1995). A ‘Imperial Gala’ é o 

clone usado neste ensaio.  

A macieira, como espécie de clima temperado, necessita de um período de horas de 

frio para quebrar a dormência. Segundo Hampson e Kemp (2003) a ‘Gala’ necessita 

de 800h a 1100h de frio. Não exige um solo muito fértil e adapta-se a uma larga gama 

de solos. A escolha do local deve atender ao relevo, evitando zonas baixas dos vales 

que são propícias ao desenvolvimento do cancro e carepa dos frutos (Trillot et al., 

1995). 

Apesar de pouco sensível à alternância de produção, a ‘Gala’ necessita de monda 

para reduzir o número de frutos de modo a aumentar o calibre destes. É 

moderadamente sensível aos agentes de monda químicos (Ferreira, 1990). O ANA e a 

BA são autorizados na produção integrada de macieira (Cavaco and Gonçalves, 

2002). 

Normalmente a maturação ocorre 120 dias depois da floração, correspondendo à 

última quinzena de Agosto (Ferreira, 1990; Trillot et al., 1995). A maturação dá-se de 

forma rápida, levando a uma produção excepcional e regular (Goutier, 1989). É pouco 

sensível à queda e manipulação. A colheita, deve ser realizada em duas a quatro 

passagens durante o período máximo de três semanas, de modo a obter maçãs com a 

coloração vermelha suficiente para corresponder às exigências comerciais.  

O fruto caracteriza-se pela epiderme vermelha viva, ligeiramente estriada em amarelo, 

mas cuja intensidade varia com o meio ambiente, a posição dos frutos na árvore e o 

ano. Apesar da grande dificuldade em produzir maçãs com calibre superior a 75 mm, 
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apresenta um calibre aceitável (65-80 mm) quando a árvore é nova, tornando-se por 

vezes insuficiente com a idade. A polpa é fina, doce (12 a 14º Brix à colheita), pouco 

acídula e mediamente perfumada. É uma maçã firme, de forma alongada, ovóide 

tronco-cónica. 

Para a ‘Gala’ a dureza do fruto à colheita deve ser entre 7 e 8 kg cm-2. É uma cultivar 

interessante pela sua boa conservação, sobretudo se não se colherem as maçãs perto 

do pico climatérico (Ferreira, 1990). Podem ser conservadas em frio normal (0,5ºC) 

durante cerca de cinco meses e em atmosfera controlada (1 a 3% de O2, 0,5 a 2 % de 

CO2 e 0 a 3 ºC) podem manter-se até nove meses (Hampson and Kemp, 2003). 

A cultivar ‘Gala’ obteve uma boa aceitação por parte dos consumidores europeus 

(Barbosa et al., 1997). Teve uma boa implementação em Portugal pois é de meia 

estação e apresenta boas características organolépticas e de conservação (Lemos, 

1997). 

 

Figura 2.6. Caixa de maçãs ‘Gala’, da Indicação Geográfica Protegida Maçã de Alcobaça.  
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

O ensaio realizou-se em 2007, no Campo Experimental Agrário de S. Anna (44º30’N 

10º36’E), da Universidade de Bolonha, Cadriano, Itália, num pomar de macieiras ‘Gala’ 

(Malus domestica Borkh.), enxertadas em M9, plantadas em 1995 e conduzidas em 

eixo central. O compasso de plantação usado foi de 1,20 m na linha e 3,5 m na 

entrelinha, com orientação Norte-Sul, resultando numa densidade de plantação de 

2381 plantas ha-1. O solo apresentava uma textura argilo-limosa, com baixo teor de 

matéria orgânica (1,2%) (Anexo A). 

O sistema de manutenção das entrelinhas foi a não mobilização, com coberto vegetal 

espontâneo permanente, e na linha o combate às infestantes foi feito com a aplicação 

de herbicida não residual. Foram efectuadas as práticas de protecção da cultura, 

fertilização e rega correntes de manutenção do pomar.  

As condições climáticas foram registadas pela central meteorológica A840 Base 

Station Adcon Telemetry GMBH (Klosterneuburg, Áustria), localizada num campo 

experimental próximo. As médias horárias de temperatura, precipitação e radiação 

incidente foram registadas durante todo o período experimental (Anexo B).  

Os dias dos tratamentos e medições são referentes aos dias após a plena floração, 

que ocorreu a 9/04/2007. 

Os tratamentos em estudo foram a monda química tradicional, que designámos por 

Tratamento Q, e o ensombramento durante um curto período, que designámos por 

Tratamento S: 

Tratamento Q - Monda química tradicional com ANA a 12 ppm e 6-BA a 120 ppm, 14 

dias DAPF (23/04/2007). Todas as árvores das linhas 2, 4 e 5 foram sujeitas a este 

tratamento.  

Tratamento S - Ensombramento com uma rede verde (Figura 3.1.), capaz de 

interceptar a radiação luminosa cerca de 90%, a 30 dias DAPF e durante 8 dias (de 

9/05/2007 a 17/05/2007). Todas as árvores sujeitas a este tratamento encontravam-se 

na mesma linha (linha 3) por motivos de melhor gestão do material necessário para 

provocar o ensombramento. 
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Figura 3.1. Rede de ensombramento aplicada nas macieiras ‘Gala’. 

O delineamento experimental utilizado consistiu em 2 tratamentos, com 14 repetições 

para cada tratamento, num total de 28 árvores observadas e distribuídas por 4 linhas 

(Figura 3.2.): 

 

Figura 3.2. Esquema do ensaio. 

Durante a época vegetativa, foram feitas medições do crescimento (diâmetro, peso 

fresco e peso seco) dos frutos e do número de frutos caídos. À colheita mediu-se a 

produtividade (peso e número dos frutos) e algumas características qualitativas (cor, 

dureza da polpa, índice refractométrico e acidez total). Ao nível do copado, 

analisaram-se as trocas gasosas e a intercepção luminosa através do método Whole 

Tree Chamber e pelo método adaptado de Giuliani et al. (2000), respectivamente. 
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3.1. Crescimento e número de frutos 

A medição do crescimento e do número de frutos ao longo do tempo foi medido 

através de diferentes métodos: medições tradicionais, com calibradores e contagens 

manuais, e monitorização em tempo real do diâmetro com o auxílio de “frutómetros” 

(Figura 3.4.). 

 

3.1.1. Medições tradicionais do crescimento e número de frutos 

 

Para a medição do crescimento dos frutos, no dia 20 de Abril, quando os frutos 

apresentavam cerca de 8 mm, foram seleccionados 10 frutos por árvore, em 6 árvores 

de cada tratamento, ou seja um total de 120 frutos. Esta amostra era composta pelo 

fruto central ou o maior dos 5 frutos de cada corimbo. Com o auxílio de um calibrador 

digital foi medido o diâmetro dos frutos ao longo do tempo. A frequência das medições 

foi de 2 vezes por semana desde 20 de Abril até 17 Maio, e a partir desta data foi de 

uma vez por semana até à colheita.  

O crescimento dos frutos pode ser medido com base em aumento de diâmetro, 

volume, peso fresco e seco. 

Através de pesagens semanais de 8 frutos por árvore, com o auxílio de uma balança 

digital com precisão ±0,01kg, foi possível estabelecer uma curva de correlação entre o 

diâmetro e o peso dos frutos e assim, a partir do diâmetro dos frutos, foi estimado o 

peso fresco ao longo de toda a estação. 

De seguida foi possível calcular as taxas de crescimento absoluto (AGR) e relativo 

(RGR) com base no peso para os frutos de ambos os tratamentos, de acordo com as 

seguintes equações: 

AGR (Absolute Growth Rate) = (P2-P1) \ (T2-T1) 

RGR (Relative Growth Rate) = (P2-P1) \ ((T2-T1) x P1) 

Onde P1 é o peso fresco médio dos frutos no momento T1 e P2 é o peso fresco médio 

dos frutos no momento posterior T2. 

Quanto ao peso seco dos frutos, este foi analisado cerca de 10 vezes ao longo da 

estação. Em cada contagem foram utilizados 8 frutos por tratamento, deixados a secar 

durante uma semana, com o auxílio de uma estufa a 60 ºC.  

Para a contagem dos frutos, no dia 19 de Abril (10 DAPF), foram etiquetados 10 

conjuntos de 5 frutos em cada uma das 28 macieiras. A contagem dos frutos por 
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conjunto foi feita cerca de 2 vezes por semana ao longo de toda a estação, excepto 

nos dias em que se colocou a rede de ensombramento, durante os quais a contagem 

foi diária. O aumento desta frequência deve-se ao facto de que o modo de controlo do 

método de monda alternativo (ensombramento) consiste na contagem de frutos caídos 

pois, desta forma, é possível traçar uma curva da percentagem de abscisão ao longo 

do tempo, e ao ser detectada uma maior inclinação entre dois pontos (Figura 3.3.) a 

rede é retirada.  

 

 

  

  

              

 

            a)                                                                              b)          

Figura 3.3. a) Contagem dos frutos por corimbo. b) Percentagem de queda de frutos em 

árvores ‘Gala’ ensombradas até ao momento de retirar a rede. A zona marcada com o círculo 

corresponde ao período com maior  taxa de queda dos frutos até ao momento. A rede esteve 

colocada de 30 a 38 DAPF (de 9/05/2007 a 17/05/2007). 

Experiências realizadas em anos anteriores, em trabalhos não publicados e para as 

mesmas condições, indicaram que é necessária uma semana de ensombramento para 

que esta técnica seja eficiente.  

Quando o número de frutos na árvore estabilizou, a contagem tornou-se menos 

frequente.   

3.1.2. Monitorização em tempo real do crescimento dos frutos 

 

Neste trabalho foram utilizados o método e os dispositivos, chamados de “frutómetros” 

ou fruit gauge, desenvolvidos e testados por Morandi et al. (2007), com base na 

monitorização contínua e precisa das variações do diâmetro dos frutos, ao longo do 

tempo.  

As medições foram feitas com o auxílio de 16 “frutómetros” (8 por tratamento), 

construídos por medida, que utilizam como sensores potenciómetros de baixo custo, 

capazes de quantificar o diâmetro dos frutos desde 3 a 4 micrómetros de resolução. O 

sensor é suportado por uma estrutura de aço inoxidável desenhada de modo a ser 

facilmente aplicada e ajustada a frutos de diferentes tamanhos. A conversão dos 
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valores de tensão (mV) em deslocação (mm) é feita através de uma relação linear, 

altamente significativa, obtida por calibração. O coeficiente de conversão é 5.4 x 10

com um desvio padrão de 5 x 10

15 minutos com um datalogger CR1000 (Campbell Scienti

Os frutómetros foram aplicados nos frutos a 5 de Maio (26 DAPF), quando estes 

apresentavam cerca de 25 mm, 

possível registar o padrão de crescimento dos frutos antes, durante e depois do 

ensombramento. Os resultados obtidos foram expressos em diâmetro dos frutos (mm) 

e em taxa de crescimento absoluto por hora (

 

 

 

 

 

 

 

 a)                                                 b)                                                           c)

Figura 3.4. a) Calibrador manual. b) 

do sensor com mola, 3-disco de contacto em alumínio, 4

5-suporte horizontal ajustável, 6

dimensões expressas em mm (Morandi 

campo. 

 

3.2. Intercepção luminosa

Para chegar a um valor da dimensão da copa das árvores, nas quais foram analisadas 

as trocas gasosas com o ambiente, foi medida a percentagem de luz interceptada por 

estas, num dia de céu limpo, 

Giuliani et al. (2000) (Figura 

radiação PAR (Photosynthetically Active Radiation

valor médio de PAR debaixo da copa

planta. As medições foram repetidas 

inclinações dos raios solares:
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valores de tensão (mV) em deslocação (mm) é feita através de uma relação linear, 

altamente significativa, obtida por calibração. O coeficiente de conversão é 5.4 x 10

m um desvio padrão de 5 x 10-5. Os resultados foram registados com o intervalo de 

ogger CR1000 (Campbell Scientific Ltd, UK). 

Os frutómetros foram aplicados nos frutos a 5 de Maio (26 DAPF), quando estes 

apresentavam cerca de 25 mm, e retirados a 26 de Maio (47 DAPF). Foi assim 

possível registar o padrão de crescimento dos frutos antes, durante e depois do 

Os resultados obtidos foram expressos em diâmetro dos frutos (mm) 

em taxa de crescimento absoluto por hora (AGR horário) (mm/h). 

a)                                                 b)                                                           c)

a) Calibrador manual. b) “Frutómetro” e os seus componentes: 1-

disco de contacto em alumínio, 4-suporte vertical do sensor ajustável, 

suporte horizontal ajustável, 6-parafusos ajustáveis, 7-barra fixa vertical, 8-apoio para o fruto, 

em mm (Morandi et al., 2007). c) “Frutómetro” em funcionamento no 

. Intercepção luminosa 

Para chegar a um valor da dimensão da copa das árvores, nas quais foram analisadas 

as trocas gasosas com o ambiente, foi medida a percentagem de luz interceptada por 

num dia de céu limpo, com base no método e no dispositivo descritos por 

(2000) (Figura 3.5.). Com este dispositivo, ou barra com 48 sensores de 

Photosynthetically Active Radiation) espaçados de 5 cm

debaixo da copa, e um valor médio de PAR acima da copa, por 

es foram repetidas em três períodos do dia com diferente

inclinações dos raios solares: manhã, meio-dia e tarde. Ao escolher o

valores de tensão (mV) em deslocação (mm) é feita através de uma relação linear, 

altamente significativa, obtida por calibração. O coeficiente de conversão é 5.4 x 10-3 

. Os resultados foram registados com o intervalo de 

Os frutómetros foram aplicados nos frutos a 5 de Maio (26 DAPF), quando estes 

e retirados a 26 de Maio (47 DAPF). Foi assim 

possível registar o padrão de crescimento dos frutos antes, durante e depois do 

Os resultados obtidos foram expressos em diâmetro dos frutos (mm) 

a)                                                 b)                                                           c) 

-sensor, 2-embolo 

suporte vertical do sensor ajustável, 

apoio para o fruto, 

em funcionamento no 

Para chegar a um valor da dimensão da copa das árvores, nas quais foram analisadas 

as trocas gasosas com o ambiente, foi medida a percentagem de luz interceptada por 

com base no método e no dispositivo descritos por 

ou barra com 48 sensores de 

5 cm, obteve-se um 

e um valor médio de PAR acima da copa, por 

em três períodos do dia com diferentes 

Ao escolher o dia para esta 
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determinação tivemos em atenção as condições climatéricas, optando por um dia de 

céu completamente limpo. 

% PAR interceptada = 1 – (PAR abaixo da copa/ PAR acima da copa) 

 

3.3. Actividade fotossintética e transpiração 

A análise da troca de gases foi realizada através do método Whole Tree Chamber 

(Câmara de Análise da Copa Inteira) descrito por Corelli Grappadelli and Magnanini 

(1993, 1997) (Figura 3.6. e 3.7.). Para este estudo foram usadas 3 árvores por 

tratamento, logo foram montadas 6 câmaras de polietileno transparente ligadas à 

central de controlo electrónica, gerida por um datalogger programável (Figura 3.8.). 

Com o Infrared Gas Analyser (IRGA - CIRAS1, PP Sytems, Hictgin, UK) , de 1,5 min 

em 1,5 min foram medidas as concentrações de CO2 e H2O dentro e fora das câmaras 

ou balões alternadamente, que permitiram calcular a fotossíntese (NCER) e 

transpiração (E) das plantas de acordo com as equações que se seguem (Jones, 

1992): 

NCER (µmols-1) = W (mols-1) x ∆CO2  (ppm) 

W (mols-1) = J (Ls-1) x (1/22,4) x [273 / (273+T°C)] x (1/1,1013) 

Onde NCER (Net Canopy Exchange Rate) representa a taxa líquida de fotossíntese, 

W representa o fluxo molar, J representa o fluxo que foi calculado através de rectas de 

calibração para cada fluxómetro obtidas em laboratório (Anexo B), ∆CO2 a diferença 

entre a concentração de CO2 à entrada e à saída da câmara.   

E (mmols-1) = [∆H2O (gm-3) x J (Ls-1)] / 18 gmol-1 

∆H2O (gm-3) = [2,17/(T(°C)+273)] x VPD (mbar) x 100 

Onde E indica a taxa de transpiração, ∆H2O a diferença entre a concentração de H2O 

à entrada e à saída, VPD a diferença da pressão de vapor. 

Os balões foram colocados nas macieiras por um período total de 25 dias (6/05/2007 a 

30/05/2007), no qual estão compreendidos os dias de ensombramento, os dias 

anteriores e posteriores.  

Para o cálculo da taxa fotossintética específica, expressa em µmol CO2 s
-1 / µmol PAR 

interceptada s-1, dividiu-se o valor de NCER pela PAR interceptada. Este é um método 

alternativo ao cálculo da área foliar normalmente realizado. 

 



 41 

 

 

Figura 3.5. a) Esquema do dispositivo de medição da radiação PAR interceptada e suas 

principais componentes: 1- Estrutura de suporte; 2- Barra com os 48 sensores PAR; 3- 

Datalogger; 4- Pulsante (Giuliani et al., 2000). b) Utilização do aparelho em campo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)      b) 

Figura 3.6. Campo experimental, em pormenor as linhas 3 e 4, antes (a) e durante (b) as 

medições de trocas gasosas.  
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Figura 3.7. Sistema de medição da fotossíntese com câmara de análise da copa inteira 

(“Whole Tree Chamber”) e suas componentes: 1- Ventilador; 2- Sentido da entrada de ar dentro 

do fluxómetro; 3- Ventoinha taquimétrica que conduz o fluxo de ar à câmara de assimilação 

(permite quantificar em cada instante o volume de ar que a atravessa por unidade de tempo); 

4- Câmara de assimilação ou balão; 5- Sentido de saída do ar (do tubo de saída de ar parte um 

pequeno canal que conduz uma amostra de ar às electroválvulas, e por fim ao IRGA).  

 

 

a)      b) 

Figura 3.8. a) Caixa com todas as componentes eléctricas do sistema, ao lado dos balões em 

campo. b) Principais elementos da caixa: 1- IRGA; 2- Datalogger; 3- Electroválvulas. 
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3.4. Produtividade e análise qualitativa 

A colheita dos frutos foi efectuada numa só passagem, no dia 9 de Agosto. Todos os 

frutos de cada árvore foram contabilizados e pesados. De seguida foi separada uma 

amostra representativa de 12 frutos por árvore, para caixas devidamente identificadas 

com o número da árvore e a modalidade, e estes foram calibrados e avaliados 

qualitativamente (Figura 3.9.). 

Com o intuito de homogeneizar a produtividade (número de frutos e peso total dos 

frutos) entre as árvores, e tendo em conta o vigor individual de cada uma, foi calculada 

a área da secção transversal do tronco (AST) através da medição do diâmetro (D) do 

tronco das árvores do ensaio, a 10 cm acima da zona de enxertia, e com a aplicação 

da seguinte fórmula:  

AST (cm2) = π D2 / 4 

Para o estudo qualitativo, à colheita, numa amostra de 12 frutos por árvore, 

analisaram-se as seguintes características associadas à qualidade: peso, diâmetro, 

cor, calibre, dureza da polpa, índice refractométrico e acidez total. 

O peso foi avaliado através da pesagem directa de cada fruto numa balança digital 

com precisão ±0,01kg e o diâmetro com um calibrador digital com precisão ±0,01mm. 

A cor foi avaliada com o auxílio de um colorímetro MINOLTA CR-200, com duas 

medições por maçã, uma da cor de fundo e outra da cor superficial. Obtiveram-se 

assim as coordenadas cromáticas L, a e b e calcularam-se os valores da Tonalidade 

(Hue angle) que nos permitem visualizar graficamente qual a posição da cor entre o 

vermelho e o azul, através da expressão:  

Hue = arctang (b/a) 

A medição da dureza, que está altamente relacionada com a textura, expressa em N 

(newtons), foi determinada com um penetrómetro digital de bancada (TR Italy, 53205 

Digital fruit firmness tester) com um ponteiro de 11mm. Para se efectuar a leitura, 

removeu-se uma película fina de epiderme do fruto e realizaram-se duas medições 

diametralmente opostas, por maçã. 

O teor de sólidos solúveis totais (TSS), expresso em ºBrix, foi medido com um 

refractómetro ATAGO (PR-32). As medições foram realizadas com o sumo de cada 

maçã. 

A acidez total titulável, expressa em g L-1, foi determinada por titulação com NaOH a 

0,1N, com um titulador automático (Crison Compact titrator), de soluções compostas 

pelo sumo de 4 maçãs diluído em água destilada, até atingir o pH 8,1. 
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Figura 3.9. Diferentes aspectos da análise qualitativa das maças ‘Gala’: amostra de frutos de 

uma árvore; refractómetro; titulador automático; penetrómetro. 

3.5. Análise estatística 

A análise estatística foi feita com recurso ao programa SAS Software V9 através da 

análise da variância (ANOVA) a um factor (ensombramento) considerando como 

testemunha a monda química (isto é, a prática comercial), com base no diâmetro dos 

frutos, peso fresco e seco dos frutos, AGR e RGR médios e na produtividade e nas 

características qualitativas. 

Para a análise estatística da actividade fotossintética específica determinou-se a 

regressão linear entre a taxa de fotossíntese específica dos dois tratamentos, para 

cada momento (0 = antes do ensombramento, 1 = durante o ensombramento, 2 = 

depois do ensombramento) e a respectiva comparação das regressões (teste 

ANOVA), com o programa Statgraphic Plus versão 5.1. 

Para cada medição, foi calculado o valor médio e o respectivo erro padrão (SE). 
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4. RESULTADOS 

 

4.1. Crescimento e número de frutos 

4.1.1. Medições tradicionais do crescimento e número de frutos 

 

Figura 4.1. Crescimento do diâmetro dos frutos (mm) ao longo do tempo (DAPF), n=60, 

macieira ‘Gala’, Bolonha, 2007. **, * representam diferenças significativas a P≤0,01 e 0,05, 

respectivamente. Cada ponto corresponde ao valor médio para cada tratamento ± erro padrão. 

O erro padrão não é visível quando é igual ou inferior à dimensão do símbolo. O agente de 

monda químico foi aplicado a 14 DAFB e o ensombramento durou 8 dias, de 30 a 38 DAFB. 

 

O crescimento dos frutos em diâmetro (Figura 4.1.), registado ao longo da estação, 

revelou ser significativamente diferente nos dois tratamentos a 36, 38, 44, 51 e 60 

DAPF. As árvores ensombradas apresentam frutos de menor dimensão durante este 

período, depois do qual recuperam e mantêm o mesmo diâmetro até à colheita 

(122DAPF). 

Como se pode observar na figura seguinte (Figura 4.2.), verificou-se uma forte 

correlação na regressão linear entre o diâmetro dos frutos e o respectivo peso fresco 

ao longo da estação. Logo, através da aplicação das fórmulas de correlação assim 

obtidas foi possível converter todos os valores do diâmetro dos frutos ao longo da 

estação. 
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Figura 4.2. Curva de correlação diâmetro (mm) - peso fresco (g) dos frutos, macieira ‘Gala’, 

Bolonha, 2007. S – Ensombramento, Q – Monda química. 

 

Figura 4.3. Aumento do peso fresco dos frutos ao longo do tempo, n=60, macieira ‘Gala’, 

Bolonha, 2007. * , ** representam diferenças significativas a P≤0,01 e 0,05, respectivamente. 

Cada ponto corresponde ao valor médio para cada tratamento ± erro padrão. O agente de 

monda químico foi aplicado a 14 DAFB e o ensombramento durou 8 dias, de 30 a 38 DAFB. S 

– Ensombramento, Q – Monda química. 

O crescimento dos frutos, expresso em peso fresco (Figura 4.3.), apresenta o padrão 

esperado, descrito como modelo ‘expolinear’, com uma primeira fase de crescimento 

exponencial até cerca de 44 DAPF seguida de uma fase de crescimento 

aproximadamente linear até à colheita. Estes dados permitem visualizar a dinâmica de 

crescimento dos frutos ao longo da estação.  
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O aumento do peso fresco dos frutos foi estatisticamente diferente, para os dois 

tratamentos, em vários pontos ao longo da estação. Sete dias depois da aplicação do 

tratamento químico (21 DAPF), estes frutos eram mais pequenos do que os do 

tratamento S. A 36, 38, 44, 51 e 60 DAPF os frutos das árvores que foram 

ensombradas apresentaram um peso fresco significativamente mais pequeno. A partir 

de 70 DAFB até à colheita não existem diferenças entre os tratamentos. 

 

Figura 4.4. Variação do peso seco nos frutos (%) ao longo do tempo (DAPF), n=8, macieira 

’Gala’, Bolonha, 2007. **, * representam diferenças significativas a P≤0,01 e 0,05, 

respectivamente. Cada ponto corresponde ao valor médio para cada tratamento ± erro padrão. 

S – Ensombramento, Q – Monda química. 

Quanto à percentagem de peso seco dos frutos (Figura 4.4.), verificou-se um 

decréscimo nos frutos do tratamento S apenas a 52 e 63 DAPF, em relação ao 

tratamento Q. A partir de 70 DAPF a percentagem de peso seco estabilizou, para 

ambos os tratamentos, em 13%, aproximadamente. 
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Figura 4.5. Frutos caídos (%) ao longo do tempo (DAPF), n=140, macieira ’Gala’, Bolonha, 

2007. Cada ponto corresponde ao valor médio para cada tratamento ± erro padrão. **, * 

representam diferenças significativas a P≤0,01 e 0,05, respectivamente. S – Ensombramento, 

Q – Monda química.  

Observando os dados da queda de frutos acumulativa ao longo da estação (Figura 

4.5.), é possível observar que a queda de frutos teve início a 3 SAPF.  

Verificámos que os tratamentos foram estatisticamente diferentes de 21 a 38 DAPF, 

período em que as árvores mondadas quimicamente apresentam valores mais 

elevados de percentagem de frutos caídos. Observando os dados do tratamento S, 

verificamos uma maior queda de frutos após a remoção da rede, de 38 a 51DAPF. A 7 

SAPF a queda dos frutos praticamente cessou e os tratamentos atingiram a mesma 

percentagem final de monda (58,4±1,98 e 56,3±2,42% para a monda química e por 

ensombramento, respectivamente). 
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Tabela 4.1. Percentagem de queda de frutos acumulativa (n=140) e taxas de crescimento 

absoluta (g dia-1) e relativa  (g dia-1 g-1 ) dos frutos , n=60, macieira ’Gala’, Bolonha, 2007. **, * 

representam diferenças significativas a P≤0,01 e 0,05, respectivamente. S – Ensombramento, 

Q – Monda química. 

DAPF Queda de frutos (%) AGR (g dia-1) RGR (mg dia-1g-1) 

S Q S Q S Q 

17 0,0 0,0 0,28 0,25         370,4 327,3      * 

21 2,0 4,9     ** 0,40 0,35        * 264,2 247,0      

24 3,6 7,7     ** 0,50 0,54        161,8 193,3      * 

29 8,3 17,1    ** 0,40 0,37          88,5   80,9        

32 13,3 31,1    ** 0,44 0,67        *   65,3 116,4     ** 

36 21,7 50,3    ** 0,18 0,70       **   25,1    88,8     ** 

38 25,9 54,1    ** 0,30 0,83       **    82,7   43,1      * 

44 48,7 56,1     *  0,50 0,86       **   58,4   66,0            

51 54,9 56,9 1,00 0,94         86,5   53,9     ** 

60 55,6 57,7 1,73 1,63         90,2   67,5     ** 

80 56,3 58,4 1,71 1,38       **   32,3   24,6     ** 

 

Observando a tabela anterior (Tabela 4.1) verificamos que as mudanças no peso 

fresco dos frutos são acompanhadas e, em alguns casos, antecedidas por mudanças 

na taxa de crescimento absoluta (AGR) e relativa (RGR). Observamos uma redução 

dos valores do RGR a 17 DAPF e do AGR a 21 DAPF para os frutos do tratamento Q. 

Depois da redução da carga de frutos causada pelo agente de monda químico, 

verificou-se um aumento nas taxas de crescimento absolutas e relativas destes frutos, 

em comparação com os frutos ensombrados, de 32 a 38 DAPF. Esta tendência 

inverte-se a 51 DAPF, momento em que as taxas de crescimento se tornam superiores 

para os frutos das árvores mondadas por ensombramento.  

 

 

 

 

 

 

Figura 4.6. Queda de frutos ‘Gala’ nas linhas 2 e 3, após a remoção da rede de 

ensombramento, Bolonha, 2007. 
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4.1.2. Monitorização em tempo real do crescimento dos frutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.7. Curvas de crescimento obtidas com a monitorização contínua do diâmetro dos 

frutos ‘Gala’, n=6, durante alguns dias, nas 3 fases de observação, Bolonha, 2007. 26 DAPF 

(25/05/2007) pertence ao período antes do ensombramento, 30, 31,32 e 36 DAPF (9 a 

15/05/2007) situam-se dentro do período do ensombramento e 41,45,46 e 47 DAPF (20 a 

26/05/2007) pertencem ao periodo após ensombramento. S – Ensombramento, Q – Monda 

química. 

Dentro da nossa amostra de 6 frutos por tratamento, limitada pelo número de 

“frutómetros” que funcionaram correctamente durante todo o estudo, os frutos 

resultantes da monda química eram ligeiramente mais pequenos no início, mas no 

final apresentavam o mesmo tamanho que os frutos do tratamento S. 

Estes dados (Figura 4.7.) permitem-nos visualizar a dinâmica de crescimento dos 

frutos ao longo do dia. É possível observar as flutuações no diâmetro dos frutos ao 

longo do dia, e como estas decrescem de intensidade nos frutos ensombradas, 

indicando que praticamente não há crescimento. Os intervalos de dias sem dados 

correspondem a períodos em que o datalogger não funcionou.  

O crescimento total dos frutos no primeiro dia de medições, 26 DAPF, foi de 14,9± 2,0 

e 19,0±0,73 µm mm-1 dia-1, para os frutos do tratamento Q e S, respectivamente. 

Durante o período de ensombramento, a 36 DAPF, o aumento do diâmetro dos frutos 

do tratamento S foi de apenas 0,6±0,7 µm mm-1 dia-1, observando-se uma redução 

muito acentuada do crescimento destes frutos quando comparados com os do 

tratamento Q, 8,3±1,3 µm mm-1 dia-1. Três dias após a remoção da rede de 
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ensombramento, o crescimento dos frutos de ambos os tratamentos foi de novo 

comparável em termos de dinâmica e de valores (15,8±0,4 e 13,2±1,3 µm mm-1 dia-1, 

para a monda química e por ensombramento, respectivamente). Até ao último dia de 

monitorização (47 DAPF), o aumento de diâmetro por dia manteve-se constante, para 

ambos os tratamentos.  

 

Figura 4.8. Variação da taxa de crescimento horária (AGR) nas 3 fases de observação, frutos 

‘Gala’, n=6, Bolonha, 2007. 26 DAPF (25/05/2007) pertence ao período antes do 

ensombramento, 30, 31,32 e 36 DAPF (9 a 15/05/2007) situam-se dentro do período do 

ensombramento e 41,45,46 e 47 DAPF (20 a 26/05/2007) pertencem ao período após 

ensombramento. S – Ensombramento, Q – Monda química. 

Observando a variação da taxa de crescimento horária (AGR), em diâmetro de fruto 

por hora, obtida através do uso de “frutómetros” (Figura 4.8.), verificámos a existência 

do mesmo padrão de crescimento dos frutos nos dois tratamentos, antes da aplicação 

das redes de ensombramento. Tal como era esperado, dá-se a expansão do fruto 

durante a noite e a contracção durante o dia. A partir da meia-noite o AGR começa a 

decrescer, e ao nascer do sol, aproximadamente às 7h, torna-se negativo, atingindo os 

valores mínimos por volta das 14h. A partir desta hora, começa o aumento da taxa de 

crescimento, que se torna positiva por volta das 16h e atinge o máximo ao final do dia, 

aproximadamente às 19h. Durante o ensombramento, o padrão de crescimento dos 

frutos é modificado. Inicialmente, deixa-se de verificar a contracção durante o dia e, ao 

terceiro dia de ensombramento, observa-se também a diminuição da intensidade de 

expansão do fruto durante a noite. No último dia do período de ensombramento, 

praticamente não houve crescimento dos frutos deste tratamento. Três dias após a 
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remoção da rede de ensombramento, a 41 DAPF, observámos o mesmo padrão de 

crescimento dos frutos em ambos os tratamentos.  

 

4.2. Intercepção luminosa 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 4.9. Radiação interceptada pelas plantas nas quais foram feitas as medições de trocas 

gasosas. S – Ensombramento, Q – Monda química. 

O gráfico acima (Figura 4.9.) indica a percentagem de radiação interceptada por cada 

planta utilizada no estudo das trocas gasosas. Esta percentagem foi calculada pela 

média dos valores obtidos pelos sensores, para cada árvore (dados apresentados no 

Anexo C). 

A percentagem de PAR interceptada por árvore em cada tratamento é 35%±2,5 para o 

ensombramento e 41%±2,1 para a monda química. Estes valores são indicativos da 

dimensão das árvores, logo, pode-se dizer, que há uma tendência para as plantas 

escolhidas para o tratamento S serem mais pequenas do que as do tratamento Q. 

Com base nestes valores e na taxa de fotossíntese total das árvores foi possível 

calcular a taxa de fotossíntese específica e compará-la para diferentes plantas. 
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4.3. Actividade fotossintética e transpiração 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.10. Taxas de fotossíntese líquida (NCER – Net Carbon Exchange Rate) na árvore 

inteira ± erro padrão, n=3, macieira ’Gala’, Bolonha, 2007. a) Durante o período do 

ensombramento. b) Fora do período de ensombramento. S – Ensombramento, Q – Monda 

química. 

O gráfico anterior (Figura 4.10.) apresenta os primeiros dados de fotossíntese em 

plantas ensombradas. De modo a simplificar a apresentação dos resultados, os 

valores das trocas gasosas fora do período de ensombramento foram obtidos pelo 

cálculo da média dos valores dos dias anteriores e posteriores ao referido período. 
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Observou-se que a taxa de fotossíntese líquida total (NCER) aumenta rapidamente 

depois do nascer do sol, atingindo o máximo às 9h (83,67±2,44 µmol CO2 árvore-1s-1, 

para o tratamento Q, momento a)). De seguida, verifica-se uma descida gradual até às 

18h, momento em que a taxa respiratória se torna maior que a fotossintética, levando 

a um balanço negativo do carbono fixado. O mesmo padrão de comportamento repete-

se para os frutos das árvores ensombradas apesar de (i) os valores serem mais 

pequenos (máximo de 22,73±2,43 µmol CO2 árvore-1s-1, para o tratamento S), (ii) 

terem menos uma hora de fotossíntese liquida positiva e (iii) às 18h o balanço de 

carbono assimilado já ser negativo.  

Ao fazer o somatório da quantidade líquida de carbono assimilada ao longo do dia 

(das 6h às 18h), por árvore, verificámos que no momento a) as árvores mondadas 

quimicamente produzem 111,5±11,97 g CO2 por dia, e as ensombradas reduzem 

cerca de 4,5 vezes o ganho de carbono para 24,7±4,18 g CO2 dia -1, o que equivale a 

uma redução de cerca de 78% no ganho total de carbono. Nos restantes momentos 

(b) parece existir uma diferença pequena no ganho de carbono entre os tratamentos 

de 124,7±11,04 e 106,6±3,63 para o tratamento Q e S, respectivamente, o que 

equivale a uma redução de cerca de 14% no ganho total de carbono. 
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Figura 4.11. Taxas de transpiração (E) na árvore inteira ± erro padrão, n=3, macieira ’Gala’, 

Bolonha, 2007. a) Durante o período do ensombramento. b) Fora do período de 

ensombramento. S – Ensombramento, Q – Monda química. 

Como se pode observar na figura anteriror (Figura 4.11.), a transpiração é positiva em 

geral das 5h às 20h, aumenta lentamente ao longo do dia, atingindo o máximo em 

torno às 14h com 1,12±0,07 e 0,41±0,03 L árvore-1 dia-1 para os tratamentos Q e S, 

respectivamente, no momento a). A perda de água por transpiração por dia foi 

10,79±0,26 L árvore dia-1 no tratamento Q e menos de metade nas árvores 

ensombradas (4,24±0,14 L árvore dia-1). No momento b) não se verificaram diferenças 

entre os tratamentos. 
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Figura 4.12. Taxas de fotossíntese líquida (NCER) específica ± erro padrão, n=3, macieira 

’Gala’, Bolonha, 2007. a) Durante o período do ensombramento. b) Fora do período de 

ensombramento. S – Ensombramento, Q – Monda química. 

Em relação à fotossíntese específica (Figura 4.12.), obtivemos valores mais elevados 

nas primeiras horas do dia, que foram decrescendo até ao meio-dia, momento em que 

a razão C assimilado / PAR interceptada toma o valor de 0,018 ± 0.0015 µmolCO2 

µmol PPFD-1 nas árvores do tratamento Q, e 0,0026 ± 0,0003 µmolCO2 µmol PPFD-1 

nas árvores ensombradas, no momento a). Fora do período de ensombramento não 

se verificaram diferenças entre os tratamentos.  
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Source Sum of Squares

S-NCER Chemical 

Intercepts 

Slopes 

Model 

Consideramos a percentagem de PAR interceptada 

estação e específica para cada planta. D

PAR interceptada seria apenas 10% da PAR interceptada e

normais e deveriamos ter em conta 

fotossintética das plantas 

consideramos sempre o mesmo valor para cada planta 

resultados, eliminando o factor dimensão da árvore, e

entre tratamentos. 
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Figura 4.13. Regressão linear entre a taxa de fotossí

tratamentos (Shade – Monda por ensombramento, Chemical 

períodos diferentes (0 = antes do ensombramento, 1 = durante o 

do ensombramento). 

Pela análise da comparação dos declives e da ordenada na origem das rectas, 

podemos verificar que existem 

a taxa de fotossíntese espec

os tratamentos. Neste caso, o

regressões lineares são diferentes entre si

diferenças significativas entre as intercepções e 

de confiança de 99%. 

É possível ainda verificar que o declive da recta durante o ensombramento é apenas 

45 % do declive dos outros momentos.

ftrt Intercept Slope 
0 0.0016 0.9703 
1 -0.0037 0.4616 
2 -0.0008 1.0834 
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Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value

0.1446 1 0.1446 4663.41 

0.0496 2 0.0248 800.77 

0.0095 2 0.0048 153.83 

0.2037 5   

percentagem de PAR interceptada como uma consta

para cada planta. Durante o ensombramento a percentagem de 

PAR interceptada seria apenas 10% da PAR interceptada em condições luminosas 

ter em conta este facto se o objectivo fosse calcular a eficiência 

fotossintética das plantas nos vários momentos. No entanto, neste estudo 

sempre o mesmo valor para cada planta de modo a 

resultados, eliminando o factor dimensão da árvore, e permitindo uma

 

 

 

o linear entre a taxa de fotossíntese específica (S-

Monda por ensombramento, Chemical – monda química)

períodos diferentes (0 = antes do ensombramento, 1 = durante o ensombramento, 2 = depois 

Pela análise da comparação dos declives e da ordenada na origem das rectas, 

podemos verificar que existem diferenças significativas nas rectas de correlação entre 

específica dos dois tratamentos, logo existem diferenças entre 

Neste caso, o teste Anova serve para verificar se os termos das 

regressões lineares são diferentes entre si. Como o p-value é inferior a 0,

diferenças significativas entre as intercepções e as ordenadas na origem, a um nível 

verificar que o declive da recta durante o ensombramento é apenas 

45 % do declive dos outros momentos. 
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verificar que o declive da recta durante o ensombramento é apenas 
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4.4. Produtividade e análise qualitativa 

Para as 28 árvores em estudo, foi determindada a produtividade e foram analisadas 

algumas características qualitativas dos respectivos frutos, como se pode observar 

nas tabelas que se seguem.  

Tabela 4.2. Efeitos da monda química e por ensombramento na produção final das macieiras 

’Gala’, n=14, Bolonha, 2007. Cada medida corresponde ao valor médio para cada tratamento ± 

erro padrão. **, * representam diferenças significativas a P≤0,01 e 0,05, respectivamente. S – 

Ensombramento, Q – Monda química. 

Tratamento Número de 

frutos por 

árvore 

Produção 

(Kg árvore
-1
) 

Carga 

(frutos cm
-2 
AST) 

Eficiência 

Produtiva 

(Kg cm
-2  
AST) 

Rendimento 

(T ha
-1
) 

Q 220,29±9,35 30,93±1,47 4,17±0,44 0,58±0,06 85.93±4,08 

S 166,07±8,93 24,07±1,17 4,14±0,27 0,60±0,03 66.85±3,26 

 ** **   ** 
 

Tabela 4.3. Efeitos da monda química e por ensombramento na qualidade final da maçã ’Gala’, 

n=168, Bolonha, 2007. Cada medida corresponde ao valor médio para cada tratamento ± erro 

padrão.**, * representam diferenças significativas a P≤0,01 e 0,05, respectivamente. S – 

Ensombramento, Q – Monda química. 

Tratamento Peso fresco 

(g) 

Diam 

(mm) 

TSS 

(º Brix) 

FF 

(N) 

Acidez 

(g L
-1
) 

Cor 

superficial 

(Hº) 

Cor de 

fundo 

(Hº) 

Q 164,89±1,97 73,01±0,26 12,90±0,06 67,49±0,55 2,85±0,01 29,30±0,72 93,57±0,81 

S 165,37±1,39 72,33±0,23 13,11±0,07 71,24±0,06 3,43±0,01 31,89±0,93 95,49±0,92 

   * ** ** *  
 

A carga de frutos final, quando expressa por número de frutos por árvore, foi 

significativamente maior nas árvores mondadas quimicamente (Q) que nas mondadas 

pelo ensombramento (S). No entanto, ao ter em conta o diâmetro do tronco e a 

respectiva a área de secção transversal (57,3±3,9 cm-2 e 40,6±1,6 cm-2, para os 

tratamentos Q e S, respectivamente), os efeitos da monda química e por 

ensombramento na carga de frutos (4,17±0,44 e 4,14±0,27 frutos cm-2 AST) e na 

eficiência produtiva (0,58±0,06 e 0,60±0,03 Kg cm-2 AST) foram os mesmos.  

Quanto às dimensões finais dos frutos, o peso fresco (164,89±1,97 e 165,37±1,39 g, 

para os tratamentos Q e S, respectivamente) e o calibre (73,01±0,26 e 72,33±0,23 
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mm, para os tratamentos Q e S, respectivamente) atingiram iguais valores nos dois 

tratamentos.  

Para os frutos resultantes da técnica de monda alternativa, o ensombramento, 

verificou-se um aumento significativo da firmeza, da acidez, do teor em açúcares, 

quandos comparados com os da monda química. 
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5. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

A aplicação de compostos de monda química (ANA+6-BA) na macieira ‘Gala’ induziu a 

redução do crescimento dos frutos sete dias após esta aplicação, tal como foi referido 

na bibliografia, em cultivares precoces tratadas com ANA (Byers, 2003). O mecanismo 

através do qual as hormonas causam a abscisão dos frutos e a inibição do seu 

crescimento não é claro, no entanto, sabe-se que a aplicação de ANA inibe a 

assimilação de carbono 10 a 24 % por um período de 2 semanas (Stopar et al., 1997), 

reduz a abertura estomática (Sanith and Mansfield, 1984) e leva a menor teor de 

açúcares redutores e sorbitol nos frutos (Schneider, 1975). 

Foi também registado um decréscimo do peso fresco dos frutos do tratamento S, seis 

dias após o início do ensombramento. Schneider and Lasheen (1973) atribuiram este 

efeito ao decréscimo da taxa fotossintética e ao aumento da competição por recursos 

fotossintéticos entre ramos e frutos em crescimento, agravado pelo facto de que, no 

início da estação, os órgãos vegetativos têm prioridade em relação aos reprodutivos. 

Outros trabalhos realizados anteriormente confirmaram que, desde o abrolhamento até 

aproximadamente 30 DAPF há uma perda líquida nas reservas de carbono que 

correspondem ao momento em que as árvores estão mais susceptíveis à perda de 

frutos por ensombramento (Byers et al.,1991, 2003, Corelli Grappadelli et al., 1990). O 

ensombramento pode também afectar o balanço auxina-etileno (Sexton, 1997). O 

aumento da proporção de radiação infra-vermelha, pode levar à redução do transporte 

do ácido indol-acético (AIA) para os frutos, sendo este um dos sinais decisivos para a 

sua abscisão (Tromp et al., 2005). 

Durante a semana de ensombramento caíram cerca de 15 % dos frutos, no entanto a 

maioria da abscisão aconteceu logo após a remoção da rede, observando-se 23% de 

queda de frutos na semana a seguir ao período de ensombramento. Podemos concluir 

que o stress imposto pelo ensombramento manifesta-se principalmente no final deste. 

Tal como foi observado por Byers et al. (1991), o período de ensombramento é o 

período de indução de queda, durante o qual são emitidos os sinais nos frutos que irão 

cair. Lakso and Corelli Grappadelli (1998) sugeriram que a abscisão dos frutos está 

relacionada com a sua taxa de crescimento absoluta e relativa. Neste ensaio 

observámos um decréscimo na velocidade de crescimento (a 36 DAPF) antes do 

aumento da queda de frutos. Após terminar a queda da maioria dos frutos, os 

restantes aumentaram acentuadamente o seu crescimento, possivelmente devido à 

maior disponibilidade de recursos.  
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O crescimento dos frutos segue um padrão diário bem conhecido, no qual a força 

motriz é o potencial osmótico (Lang, 1990). Verificámos que, depois do nascer do sol, 

o aumento da temperatura e o decréscimo da humidade relativa promovem a 

transpiração das folhas, resultando num potencial hídrico menor que nos frutos. As 

perdas de água dos frutos podem ocorrer por transpiração ou por backflow do xilema 

em direcção às folhas, causando a contracção do fruto. À noite, as temperaturas 

diminuem e a humidade relativa aumenta, o que faz com que a transpiração cesse e o 

potencial hídrico das folhas aumente para valores superiores aos dos frutos. Nestas 

condições ocorre a descarga do xilema e floema e a expansão do fruto, resultando 

num diâmetro superior ao do dia anterior. Na macieira, a descarga do floema no fruto é 

activa e os assimilados são compartimentalizados dentro do vacúolo (Zhang et al., 

2004).   

Conclui-se assim que o crescimento do fruto resulta do balanço entre os fluxos de 

água e fotoassimilados que entram e saem dos frutos. Conhecer os mecanismos 

subjacentes ao crescimento dos frutos leva à compreensão dos fenómenos registados 

pelos “frutómetros” (Figura 4.7. e 4.8.) Em condições de baixa intensidade luminosa o 

mecanismo de crescimento controlado pelo potencial hídrico é modificado e a 

contracção e expansão dos frutos diminuem, provavelmente devido a diferenças no 

microclima debaixo da rede de ensombramento e à redução da produção de 

fotoassimilados.  

Quanto ao microclima, Higgs and Jones (1984) mostraram que existe uma forte 

correlação entre a contracção na maçã (a meio do dia) e as condições ambientais. A 

contracção dos frutos ocorre como consequência da transpiração e parece ter um 

papel importante no decréscimo do potencial hídrico do fruto, criando as condições 

necessárias para a posterior descarga de fotoassimilados para o fruto. A transpiração 

é um processo físico estritamente dependente das condições ambientais, conduzido 

pelo VPD (Jones and Higgs, 1982; Berger and Selles, 1993). Debaixo da rede de 

ensombramento, a humidade relativa é superior, logo cria-se um menor VPD entre a 

folha e o ar, o que leva a uma menor taxa de transpiração, como se pode observar na 

figura 4.11. Neste ponto seria também interessante estudar o controle estomático nas 

trocas gasosas, face às condições microclimáticas criadas durante o ensombramento.  

Quanto à redução da produção de fotoassimilados está bem visível, nas figuras 4.10. e 

4.12., uma redução de cerca de 73% na taxa de fotossintese líquida máxima (9h) por 

árvore e 50 % da taxa fotossintética específica máxima (6h). Ao meio-dia, esta 

redução é ainda maior, cerca de 90 % para a taxa de fotossintese líquida e 86% para a 

taxa fotossintética específica. A luz é o factor mais limitante do potencial fotossintético 
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das folhas de macieira e da sua capacidade de contribuir para o crescimento de toda a 

planta. O microclima luminoso das folhas nos ramos em desenvolvimento afecta a sua 

transição de importador líquido de carbono para exportador líquido. O modelo do 

balanço de carbono de um ramo em crescimento na macieira proposto por Johnson e 

Lakso (1986a, 1986b) prevê que, o aumento do nível de luz antecipe e aumente a 

exportação de C deste ramo. Durante o ensombramento, foi comprovado que se dá 

uma redução da produção de fotoassimilados, da exportação de fotoassimilados dos 

órgãos vegetativos e da importação para o fruto (Corelli Grappadelli et. al., 1994 e 

Tustin et al., 1992).  

A redução da produção de fotoassimilados durante o ensombramento teve também 

um efeito tardio na acumulação de matéria seca nos frutos. Foi possível observar uma 

redução do peso seco dos frutos após a remoção da rede de ensombramento (52 e 63 

DAPF) e uma posterior recuperação que se manteve até à colheita.  

A partição dos fotoassimilados nos órgãos de interesse económico (tais como os frutos 

ou sementes) é conduzida por um complexo de processos fisiológicos que inclui: (i) a 

taxa fotossintética, (ii) a carga das folhas para o floema, (iii) a translocação a longa 

distância pelo floema, (iv) a descarga do floema nos órgãos sinks, (v) o transport post-

floema e, finalmente, (vi) o metabolismo de importação dos açúcares nas células sink. 

Acredita-se que a descarga do floema, ou seja, o movimento dos fotoassimilados dos 

elementos dos tubos crivosos e complexo das células companheiras para as células 

do parênquima do fruto, tem um papel importante na partição de fotoassimilados. 

Apesar de existirem várias provas que ao longo da estação a descarga do floema é 

apoplástica na maçã, ou seja, de forma constante e activa, através da parede celular 

(Zhang et al., 2004), o facto do crescimento do fruto diminuir durante o 

ensombramento leva a considerar a possibilidade de que uma das fracções desta 

descarga seja simplástica, ou seja, passiva, por difusão simples dos fotoassimilados 

através dos plasmodesmos, facto que se torna mais evidente durante o 

ensombramento. 

Os dados de trocas gasosas da planta inteira mostraram que a baixa intensidade 

luminosa teve um efeito significativo na fixação de carbono durante as primeiras 

semanas (Figuras 4.10. e 4.12.). A análise da comparação das regressões lineares 

entre a taxa de fotossíntese específica do tratamento Q e S mostra que durante o 

ensombramento o declive é significativamente inferior, cerca de apenas 45% do 

declive das condições luminosas normais. O ensombramento reduz assim a 

disponibilidade de fotoassimilados num momento em que o balanço entre o carbono 

fixado e perdido é muito baixo. As reservas de carbono atingem o mínimo perto da 
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floração, sendo que o crescimento no início da estação depende principalmente da 

produção de fotoassimilados no próprio ano (Hansen and Grauslund, 1973).  

Os dados mostraram que o ensombramento afecta o crescimento e o desenvolvimento 

dos frutos da mesma forma que os agentes de monda química, aplicados na fase 

precoce do ciclo. Pode significar que a aplicação dos reguladores de crescimento 

nesta fase podem também acentuar ou criar um desequilíbrio no balanço de carbono 

entre a parte vegetativa e reprodutiva. O modelo do balanço de carbono proposto por 

Lakso et al., (1999) indica que por volta dos 30 DAPF, o balanço de carbono na 

macieira pode ser negativo devido à elevada exigência e necessidade dos frutos 

(principais sinks) que estão em crescimento activo, enquanto as folhas (principais 

sources) ainda não estão completamente desenvolvidas, não tendo atingido assim a 

máxima capacidade fotossintética.  

A monda parece aumentar o tamanho dos frutos, pois permite aos que restam nas 

árvores continuar a fase de divisão celular em condições de menor competição, 

optimizando a razão área foliar/número de frutos (Goffinet et al., 1995) e a relação 

entre tamanho médio dos frutos e a produção final (Westwood, 1978). Segundo Lakso 

et al., (1989) e Corelli Grappadelli et al., (1994) as primeiras semanas após a floração 

são muito importantes para o posterior desenvolvimento do fruto, pois até às 5 SAPF o 

padrão de fixação e partição do carbono influencia fortemente a taxa de divisão celular 

e o crescimento dos frutos, e determina o número de frutos e calibre final dos frutos. 

Para saber de que forma o ensombramento e a monda química influenciaram a taxa 

de divisão celular, era necessária uma análise da demografia celular (número e 

volume das células e dos espaços intracelulares) dos frutos sujeitos a ambos os 

tratamentos. 

Tal como foi referido anteriormente, podemos distinguir o crescimento potencial dos 

frutos, estabelecido à partida com base no número de células, do crescimento efectivo, 

que irá depender da existência ou não de limitações ao longo da estação de 

crescimento. Segundo Corelli Grappadelli et al., (1994) o ensombramento não altera o 

padrão de distribuição de fotoassimilados mas atrasa o momento em que se inicia a 

exportação dos ramos em crescimento para sinks externas, como os frutos. Deste 

modo, se as folhas dos esporões não conseguem satisfazer as necessidades em 

carbono dos frutos, antes da exportação dos ramos começar, o desenvolvimento dos 

frutos pode ser limitado pela insuficiente disponibilidade de carbono. De acordo com 

os resultados obtidos, tanto com as medições tradicionais como com a monitorização 

em tempo real do crescimento dos frutos (da Figura 4.1. à 4.9.), verificou-se que 

durante o período de ensombramento o aumento do diâmetro dos frutos do tratamento 
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S foi muito inferior ao crescimento dos frutos do tratamento Q. De seguida observou-

se a recuperação do diâmetro destes frutos com o aumento da taxa de crescimento e 

um calibre médio final igual ao do outro tratamento. 

Sabendo que o crescimento e a qualidade final dos frutos são influenciados pelo 

microclima luminoso do esporão, tanto na estação da diferenciação e iniciação floral 

como na estação de desenvolvimento do fruto (Tromp et al., 2005), seria importante 

avaliar também a influência do ensombramento na floração e produção do ano 

seguinte ao ensaio. 

O método de monda alternativo não afectou significativamente a densidade de frutos 

nem a eficiência produtiva medidas em número de frutos cm-2 AST e Kg cm-2 AST, 

respectivamente, o que indica que os dois métodos de monda (química e por 

ensombramento) tiveram a mesma eficiência em termos produtivos. No entanto, para 

ambos os tratamentos, estes resultados foram inferiores aos indicados como óptimos 

pela bibliografia. Lafer (1999) refere que, de forma a adequar o número de frutos às 

característica da árvore, a carga de frutos óptima varia de 6 a 9 frutos cm-2 e a 

eficiência produtiva de 1 a 1,5 Kg cm-2. No entanto no nosso ensaio a carga final de 

frutos foi de, aproximadamente, 4 frutos cm-2 e 0,6 Kg cm-2, para ambos os 

tratamentos. 

Quando se reportam os mesmos dados em rendimento por planta (30,9±1,5 e 

24,1±1,2 Kg árvore-1) e por hectare (85 e 66 T ha-1), para a monda química e por 

ensombramento, respectivamente, verifica-se que, em ambos os tratamentos, os 

valores se encontram dentro dos padrões referidos na bibliografia. Por exemplo, 

segundo Palmer and Dryden (2006) o rendimento médio obtido para ‘Gala’ é 72±15 T 

ha-1. No entanto, o rendimento nas árvores mondadas por ensombramento é menor 

que no tratamento químico. Dado que a percentagem de abscisão foi a mesma e 

quanto exprimimos os dados em relação à dimensão das plantas estes passam 

também a ser iguais aos do tratamento químico, possivelmente esta diferença resulta 

da menor dimensão destas plantas. Muitos estudos mostraram a relação entre a 

dimensão da árvore e a área da secção transversal do tronco (AST) (Jiménez and 

Díaz, 2004). Neste ensaio a AST medida foi 57,3±3,9 cm2 e 40,6±1,6 cm2 para os 

tratamentos Q e S, respectivamente. Também os dados da intercepção luminosa 

podem apoiar esta hipótese, pois verificámos que as árvores escolhidas para 

tratamento S tinham uma forte tendência para serem mais pequenas que as do outro 

tratamento.  
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Para satisfazer as exigências do mercado, o objectivo último da monda por 

ensombramento é o de obter frutos de alta qualidade, com a aplicação de uma técnica 

alternativa à monda química. Esta técnica alternativa pode constituir uma vantagem 

perante os consumidores mais conscientes em termos ambientais e directamente para 

os produtores dada à tendência para redução dos agentes de monda química 

autorizados, que se tem vindo a constatar na Europa. 

Observando os dados finais do peso e dimensão dos frutos verificou-se que não 

existem diferenças entre os tratamentos. Apesar de não ter sido feita a distribuição dos 

frutos por classes, pode-se deduzir pelo peso fresco e diâmetro médio dos frutos e 

pelo regulamento que estabelece as normas para a comercialização das maçãs 

(Regulamento No460/2008 da Comissão de 27 de Maio de 2008) que, em ambos os 

tratamentos, as maçãs tinham calibre comercializável e pertenciam à categoria ‘Extra’. 

Para optimizar ainda mais a produção poderiam ter sido feitos ajustes manuais da 

carga de frutos e a colheita poderia ter sido realizada em várias passagens, para 

acompanhar a maturação gradual dos frutos. Neste ensaio, para diminuir as 

influências externas nos resultados, não foi realizado o ajuste manual da carga de 

frutos e a colheita foi realizada num momento único, a 122 dias após a floração.  

Este método de monda alternativo, por ensombramento, melhorou consistentemente 

algumas características qualitativas como a firmeza, a acidez e também o teor em 

açúcares. O mesmo foi verificado no estudo realizado por Widmer et. al (2007) para 

‘Golden Delicious’ e ‘Elstar’ na Suíça, no qual a qualidade dos frutos foi igual, ou 

superior nos frutos das árvores ensombradas, em comparação com a monda química. 

Até agora estes resultados não foram explicados.  

Segundo os dados apresentados por Byers (2003) a monda de frutos por 

ensombramento é selectiva. Os frutos mais pequenos, ou os frutos laterais dos 

corimbos, pararam o seu crescimento mais cedo que os frutos maiores e centrais e, de 

todos os frutos que caíram, devido à aplicação do ensombramento, 25% eram frutos 

centrais e 75% frutos laterais. 

O aumento da qualidade dos frutos resultantes da monda por ensombramento pode 

ser causado por uma maior selectividade desta técnica em relação aos agentes 

químicos utilizados. Para comprovar esta hipótese seria necessária a determinação da 

percentagem de frutos centrais e laterais no momento da colheita. Os frutos centrais 

(king fruits) são compostos por maior número de células (Westwood, 1978), 

possivelmente têm um sistema vascular mais bem desenvolvido e maior poder sink, o 

que lhes permite importar maior quantidade de fotoassimilados, que poderá ser 
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convertida em maior concentração de açúcares e ácidos orgânicos na polpa dos 

frutos.  

Sabendo que uma melhor exposição dos frutos à luz aumenta algumas caracterisitcas 

qualitativas destes (Robinson et al., 1983), podemos ainda supor que as diferenças 

obtidas na qualidade se devam a diferenças no microclima luminoso perto dos frutos. 

Por exemplo, de acordo com Tromp et al. (2005) a luz directa é um requisito 

obrigatório para a síntese de antocianinas na maçã. Uma vez que os agentes de 

monda químicos são absorvidos pelas folhas e frutos mais expostos possivelmente a 

maior taxa de abscisão ocorre nestes mesmos frutos. Enquanto que na técnica 

alternativa de monda, durante o ensombramento, a redução da produção de 

fotoassimilados é ainda mais drástica no interior da copa, havendo maior probabilidade 

de serem estes os frutos mais afectados pelo deficit de carbono e que acabam por 

cair. No entanto também esta hipótese só poderá ser testada em estudos futuros.  

Comparando os resultados obtidos neste ensaio com os de Widmer et al. (2007), 

podemos ainda dizer que a duração óptima do período de ensombramento, como 

agente de monda na macieira, varia com a região, condições climáticas e as cultivares 

em estudo.   
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6. CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS 

Com base nos resultados obtidos neste ensaio, com a aplicação de redes de 

ensombramento a 30 DAPF, durante um curto período de tempo, como técnica de 

monda alternativa para a macieira ‘Gala’, concluiu-se que: 

Durante o período de ensombramento 

• A dinâmica e intensidade de crescimento dos frutos são afectadas. 

• Ocorre a inibição da fotossíntese, com o decréscimo de 73% da taxa de 

fotossíntese líquida máxima e 50% da taxa de fotossíntese específica máxima. 

• A alteração do microclima debaixo da rede de ensombramento, leva à redução 

do VPD e de 60% da taxa de transpiração máxima da árvore, provocando um 

enfraquecimento da força motriz de crescimento dos frutos. 

Na produção final 

• Com base na percentagem final de frutos caídos, podemos dizer que ambos os 

agentes de monda, o ensombramento por 7 dias a 30 DAPF e o composto 

químico (ANA+BA), apresentam a mesma eficácia na macieira ‘Gala’. 

• Quando comparada com a monda química, a monda por ensombramento não 

influenciou a carga de frutos nem o calibre e o peso fresco finais. 

• A monda por ensombramento melhorou algumas características qualitativas da 

maçã, tais como a firmeza, a acidez e a concentração de sólidos solúveis. 

A duração do período de ensombramento continua a ser uma questão difícil de 

responder. O método de retirar a rede quando se verifica um aumento na inclinação 

não é muito exacto nem fiável. Com este estudo surgiram então duas perspectivas 

diferentes para a sua resolução. Por um lado, seria interessante estudar a 

aplicabilidade de um modelo do balanço de carbono, baseado em dados climáticos, de 

modo a determinar de forma precisa a intensidade do deficit de carbono causado pelo 

ensombramento. Por outro lado, a utilização de “frutómetros” de baixo custo permite o 

acompanhamento da dinâmica de uma amostra de frutos debaixo da rede, e 

possivelmente, a determinação do momento em que a alteração do microclima e a 

limitação de fotoassimilados podem tornar-se prejudiciais ao crescimento dos frutos. 

Devido à maior e mais regular procura de frutos de alta qualidade, a monda em todos 

os seus aspectos deve ser alvo de prioridade na investigação. 
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Actualmente, a fruticultura, sendo um sector de grande potencial de desenvolvimento, 

apresenta como principais desafios a necessidade de encontrar novas formas de 

produção, de comercialização e de marketing.  

A técnica de monda alternativa aqui apresentada pode ser uma boa resposta a estas 

necessidades, dado à sua eficácia como técnica produtiva, com resultados de 

qualidade, e à sua vasta aplicabilidade tanto na produção integrada como biológica. 

Este método apresenta-se vantajoso em termos ambientais, pois tem como base a 

manipulação das condições ambientais, não requer a aplicação de produtos químicos 

e recorre à aplicação de um único material reutilizável, a rede de ensombramento, 

minimizando assim a produção de resíduos. 

Pretendendo-se avaliar exaustivamente o potencial do ensombramento, como solução 

comercial, são necessários estudos (i) em maior escala e (ii) em diferentes condições 

edafo-climáticas, (iii) com diferentes cultivares, assim como estudos (iv) da viabilidade 

económica e de (v) optimização da metodologia de colocação e remoção da rede, que 

permitissem equacionar a possibilidade desta técnica de monda vir a fazer parte 

integrante da cadeia de produção de frutos, no sentido de um maior equilíbrio entre 

qualidade, sustentabilidade financeira e preservação do meio ambiente. 
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Anexo A 
 
Principais características do solo 
 
 
Tabela A.1. Principais características do solo. Cadriano, Bolonha, Itália (adaptado de ERMES, 
2008).  
 

Textura do solo  

Profundidade (cm) 

10-15                 65-70 

Areia grossa (2>d>0,1) % 4,5 4,0 

Areia fina (0,2>d>0,05) % 5,5 7,5 

Limo grosso 

(0,05>d>0,02) % 11,5 11,5 

Limo fino (0,02>d>0.002) % 43,0 44,0 

Argila (d<0,002) % 35,5 33,0 

pH % 7,6 7,7 

Carbonatos % 1,5 16,0 

Matéria orgânica % 1,8 0,9 

 

Com base nestes dados da zona onde se encontra o nosso campo experimental 

podemos dizer que se trata de um solo de textura pesada, argilo-limosa (teor de limo = 

53,5 %, teor de argila = 35,5% e teor de areia = 10%) e com baixo teor em matéria 

orgânica (< 4%). 
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Anexo B 

 

Dados climáticos de 2006- 2007 e do período de referência (1961-1990) 

 

 

Figura B.1. Precipitação mensal (mm) e temperatura média diária (º C) de Setembro de 2006 a 

Agosto de 2007, e valores médios de 30 anos (recolhidos de EuroWeather, 2008).  

 

Os dados climáticos foram recolhidos de Setembro de 2006 a Agosto de 2007 para 

compreenderem todo o ciclo da macieira: o repouso vegetativo, o ciclo vegetativo e o 

ciclo reprodutivo. 

Comparando os dados do ano em estudo com o período de referência, valores médios 

de 30 anos, verificamos que a temperatura média diária foi maior em 2006-2007 para 

todos os meses excepto em Agosto. Em geral a precipitação mensal foi inferior para o 

período em estudo, excepto nos meses de Março, Junho e Setembro. 

Segundo a classificação de Köppen-Geiger, Bolonha pertence a uma região de clima 

temperado húmido com Verão quente (Cfa), com temperatura média anual de 9,5 a 

15º C, ocorrência de precipitação em todos os meses do ano e temperatura média do 

ar no mês mais quente > 22°C. 
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Anexo C 

 

Metodologia para calibração dos fluxómetros 

 

Para a análise das trocas gasosas na copa inteira foram utilizados 6 sistemas do tipo 

aberto, dos quais fazem parte 6 fluxómetros ou dispositivos capazes de medir o fluxo 

de ar, todos eles constituídos por um longo tubo que conduz o fluxo de ar do ventilador 

à câmara de assimilação e uma ventoinha taquimétrica. Esta ventoinha encontra-se a 

meio do tubo e permite quantificar em cada instante o volume de ar que a atravessa 

por unidade de tempo, através do método que será explicado de seguida.  

 

Material : 

Bomba de CO2 puro (99%) 

Canais de conexão entre os diferentes aparelhos  

Datalogger 

Fluxómetros 1, 2, 3, 4, 5 e 6 

IRGA 

Pipeta 

Sabonete líquido 

Válvula parcializadora 

 

Método: 

1- Abrir a torneira da bomba de CO2 muito cuidadosa e lentamente. Com um tubo 

de conexão, conduzir o ar da saída da bomba directamente a uma pipeta que 

quantifica volumetricamente o ar que entra num determinado período de tempo 

controlado por um cronómetro. Para facilitar a visualização da subida do ar 

dentro da pipeta coloca-se um pouco de sabonete líquido no fundo desta. 

2- Regista-se o tempo que a bola de sabão leva a percorrer 10 centilitros, obtendo 

então o valor do caudal de ar que sai da bomba em ls-1. Quando o caudal é 

muito alto medem-se 20 cc em vez dos 10 cc, para sermos mais precisos a 

cronometrar.  

3- Repetir esta medição várias vezes até obter um valor estável. 

4- Retirar o tubo da pipeta e ligá-lo directamente ao fluxómetro (depois do 

ventilador e antes da ventoinha).  

5- O ar passa pela ventoinha a uma velocidade dada em rotações por minuto 

(rpm). A ventoinha é alimentada por dois fios (positivo e negativo) que dão a 

energia necessária para o circuito funcionar. Existe ainda um terceiro fio (fio 
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terra) que mede as rpm da ventoinha através dos impulsos transmitidos e 

registados no datalogger com um software apropriado “Pulse”. 

6- Do outro lado do fluxómetro, depois da ventoinha, ligar outro tubo que conduz o 

ar até ao IRGA para ser analisado e registamos os valores da concentração de 

CO2 obtidos (ppm). 

7-  Na extremidade final do fluxómetro colocamos uma válvula parcializadora, que 

vai limitar o fluxo do ar na saída. Esta válvula poder tomar 6 posições 

diferentes de vão desde a vedação completa da saída do ar (fluxo = 0), 

passando por posições intermédias, até à abertura completa do fluxómetro e 

livre saída do ar (fluxo máximo).  

8- Para cada posição da válvula realizam-se 5 repetições das medições e calcula-

se a média.  

9- O fluxo de ar obtém-se através da seguinte proporção:  

Fluxo de ar (Ls-1) = Caudal de CO2 (Ls-1) / ([CO2] (ppm) / 1000000 ) 

10- Com estes dados encontrámos uma relação linear e respectiva equação de 

conversão de velocidade da ventoinha (rpm) para fluxo de ar (ls-1), para cada 

fluxómetro. Estas equações foram posteriormente usadas para o cálculo das 

taxas de fotossíntese líquida (NCER) e transpiração (E), cujas equações se 

encontram no capítulo Material e Métodos deste relatório. 

 

 

 

Figura C.1. Rectas de correlação entre a velocidade do ar na ventoinha (rpm) e o fluxo (Ls-1), e 

as respectivas equações e coeficiente de correlação, para cada fluxómetro. 
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Anexo D 
 
Medição da radiação PAR abaixo da copa  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura D.1. Esquema da radiação PAR medida abaixo da copa. São usados 38 sensores de 
cada lado da planta espaçados a 5 cm (2x38x0,05m=3,8m que corresponde à distancia da 
entrelinha). 
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