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I 

Resumo 

Com o objectivo de estudar a intensificação dos pomares de pereira ‗Rocha‘ monitorizou-se 

ao longo da campanha de 2010, correspondente ao 4º ano após a plantação, os aspectos 

produtivos, qualitativos e económicos da pereira Rocha enxertada em Sydo conduzida em 

quatro sistemas de condução, eixo (1,0 x 4,0 m), tatura (0,8 x 4 m), palmeta (1,2 x 4,0 m) e 

solaxe (1,0 x 4,0 m) no Peral, Cadaval. 

As árvores conduzidas em tatura apresentaram menores pesos de lenha de poda e maior 

volume de copa. Não se verificaram diferenças significativas entre os quatro sistemas no 

número de flores e no vingamento dos frutos. A produção em 2010 foi de 54,0, 53,7, 54,9 e 

38,2 ton.ha-1 para os sistemas tatura, eixo, solaxe e palmeta, respectivamente. 

O eixo foi o sistema com maior percentagem de classe de calibre superior a 70 mm e calibre 

médio (60-70 mm), 81,2 % no total nestas duas classes de calibre. Considerando as 

produções acumuladas e os custos de implementação e de produção desde a plantação do 

pomar até à 5ª folha (2010), o rendimento líquido obtido com o eixo foi de -698 €.ha-1, com a 

tatura de -4501 €.ha-1, com o solaxe de -476 €.ha-1 e com a palmeta de -6749 €.ha-1.  

 

 

Palavras-chave: Eixo, palmeta, pereira ‗Rocha‘, sistemas de condução, solaxe, tatura. 
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Abstract 

Title: Training systems in ‗Rocha‘ pear – evaluation of production, qualitative and economic 

aspects. 

 

With the aim of evaluating production, qualitative and economic aspects of four training 

systems during 2010, at Peral, Cadaval, 4-yr-old ‗Rocha‘ pear trees (Pyrus communis L.) 

grafted on Sydo and trained as vertical axis (1.0 x 4.0 m), open tatura trellis (0.8 x 4 m), 

palmette (1.2 x 4.0 m) and solaxe (1.0 x 4.0 m) were monitored. 

The highest canopy volume and the lower pruning weight were recorded in the tatura 

system. No significant differences were observed among systems concerning flower bloom 

and fruit setting. Production in 2010 was 54.0, 53.7, 54.9 e 38.2 tones.ha-1 for tatura, vertical 

axis, solaxe and palmette, respectively. The vertical axis was the system with the highest 

percentage (81.2%) of fruits with diameter > 70 mm and 60-70 mm. Considering cumulative 

yields and installation and production cost, from the plantation to the 4th year, the net return 

was -698 €.ha-1, -4501 €.ha-1, -6749 €.ha-1 and  -476 €.ha-1 for the vertical axis, tatura, 

plamette and solaxe, respectively. 

 

Keywords: Palmette, Rocha pear, solaxe, tatura trellis open, training systems, vertical axis. 
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Extended Abstract  

Title: Training systems in ‗Rocha‘ pear – evaluation of production, qualitative and economic 

aspects. 

 

The Rocha pear is a Portuguese cultivar mainly produced in west region. This cultivar has 

production areas relatively stable and increasing productions. Rocha pear assumes the role 

of the most exported agriculture product, which exports representing more than 30% of its 

annual production (GPP, 2010). This product has a high importance on the Oeste region‘s 

economy. To satisfy market demand, particularly the export market, productivity needs to 

increase while fruit quality has to satisfy several qualitative parameters and to be free of plant 

protection residues.  

With the aim of evaluating production, qualitative and economic aspects of four training 

systems during 2010, at Peral, Cadaval, 4-yr-old ‗Rocha‘ pear trees (Pyrus communis L.) 

grafted on Sydo and trained as vertical axis (1.0 x 4.0 m), open tatura trellis (0.8 x 4 m), 

palmette (1.2 x 4.0 m) and solaxe (1.0 x 4.0 m) were monitored. 

The orchard started to produce in 2008 and in the following year 2009, yielded more than 40 

tones per hectare. In 2010, production was 54.0, 53.7, 54.9 e 38.2 tones.ha-1 for tatura, 

vertical axis, solaxe and palmette, respectively. Pruning weight was significantly different 

among the group solaxe/axis (1110 and 1173 g) and tatura/palmette (781 and 574 g). 

Canopy volume of the trees was significantly different among the training systems (p<0.001) 

the higher volume (2.63 m3) in tatura and the lowest (1.24 m3) in palmette were observed. 

Branch cross sectional area was also significantly different (p<0.001) in solaxe (2.1 cm2), 

tatura and vertical axis (1.7 cm2) and palmette (1.2 cm2). The fruit quality parameters 

(firmness, SSC and TA) were significantly influenced by training systems. SSC and TA 

parameters were higher in tatura‘s fruits comparatively with the others systems (13.1 ºbrix 

and 1.6 g/L). Fruit firmness was higher in fruit of the vertical axis (5.6 kg/0.5 cm2), compared 

with the palmette (5.4 kg/0.5 cm2) and tatura and solaxe (5.3 kg/0.5 cm2). Nevertheless, the 

highest influence of the training systems was on fruit size (p<0.001), the fruits from vertical 

axis had a mean diameter of 62.6 mm, followed by solaxe (60.9 mm) and finally palmette and 

tatura (59.5 mm) (didn‘t evidence any differences between each other). The vertical axis was 

the system with the highest percentage of fruits (81.2%) in the classes > 70 mm and medium 

fruit size (60-70 mm). The vertical axis, tatura, palmette and solaxe systems have a 

corresponding plant density of 2500, 3125, 2083 and 2500 trees per hectare and as shown 

by several studies on fruit tree density, highest tree density are often correlated lower fruit 

size.  
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The higher cost of orchard establishment was recorded for tatura system reaching 23626 

€/ha and the lower for palmette 17149 €/ha. At the end of the 4th year vertical axis had 

cumulative yield of 117 t/ha, the tatura 120.5 t/ha, the palmette 85.6 t/ha and the solaxe 

118.4 t/ha.  

Considering cumulative yields and installation and production cost, from the plantation to the 

4th year, the net return was -698 €.ha-1, -4501 €.ha-1, -6749 €.ha-1 and -476 €.ha-1 for the 

vertical axis, tatura, plamette and solaxe, respectively. 

Although further year of observations will give us more consistent information, we can 

conclude that some training systems seems to be more suitable to ‗Rocha‘ pear, as well as 

to the economic situation of the region.  

 

Keywords: Palmette, Rocha pear, solaxe, tatura trellis open, training systems, vertical axis. 
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1 Introdução 

Apesar de ter sido identificada em Sintra no ano de 1836 a cultivar Portuguesa, pereira 

Rocha, encontrou as condições ideais à sua produção na Região Oeste. Actualmente esta 

variedade apresenta áreas de produção relativamente estáveis e produções crescentes. A 

pêra Rocha assume o papel de produto hortícola mais exportado, sendo que a exportação 

representa mais de 30 % da produção anual (GPP, 2010). O produto pêra Rocha constitui 

uma mais-valia para a economia da Região Oeste bem como para o País. 

Na realidade actual o mercado, em particular o mercado de exportação, exige pomares mais 

produtivos e fruta de qualidade, ou seja que cumpra uma serie de parâmetros qualitativos, 

assim como esteja isenta de resíduos de produtos fitofarmacêuticos. Deste modo torna-se 

premente a necessidade de aumentar a produção e a produtividade dos nossos pomares 

por forma a que se consiga manter e/ou aumentar a presença do produto pêra Rocha, tanto 

no mercado nacional como no tão competitivo mercado externo. 

O aumento de produção passa hoje pela intensificação cultural e como tal pela utilização de 

sistemas de condução que permitam a implementação de pomares de alta densidade. O 

recurso a uma adequada orientação da árvore permite aumentar a produtividade da mesma 

e facilitar o manuseamento pelo homem. 

A alta densidade de plantação aumenta os custos de implementação do pomar e a 

combinação entre o aumento de densidade de plantação e a utilização de novos sistemas 

de condução mais compactos, são factores fundamentais para alcançar o sucesso 

(Musacchi et al., 2005). O desempenho do alto rendimento de culturas fruteiras resulta da 

integração de vários componentes, que quando reunidos, constituem o ―puzzle do pomar‖ 

(Barrit, 1992). 

Até ao momento foram efectuados diversos estudos sobre sistemas de condução em 

pereira, realizados por vários autores (Vercammen, 2005 e Asin, et al., 2005), que nos 

possibilitam fazer análises de custos, produção e de qualidade, interessantes na óptica do 

produtor. Estudos como este já foram realizados em vários países produtores de pêra, no 

entanto nunca tinham sido realizados para as condições edafo-climáticas de Portugal, nem 

para a Pereira Rocha. É neste âmbito que surge o projecto AGRO ―A manutenção da 

especificidade e o aumento da rentabilidade da pêra Rocha do Oeste (DOP) e da Maçã de 

Alcobaça (IPG)‖ que permitiu a instalação de várias unidades de demonstração de forma a 

estudar os factores de intensificação e aumento da produtividade.  

Foi instalada uma Unidade de Demonstração em 2006, na Sociedade Agrícola Terra da 

Eira, Peral, Cadaval – que consistiu num ensaio com diferentes formas de condução (eixo, 

solaxe, palmeta de 3 eixos e tatura).  
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O objectivo deste ensaio consiste na determinação dos aspectos produtivos e qualitativos de 

quatro sistemas de condução, para a pereira Rocha enxertada em Sydo, em 2010 (4º ano 

de idade). Pretende-se determinar qual dos sistemas de condução que melhor se adapta à 

pereira Rocha, de forma a se obter o pomar ideal pretendido pelo mercado, ou seja com 

boas produções e de qualidade, sem negligenciar os aspectos económicos da sua 

instalação e manutenção. 

Para o presente trabalho, que decorreu em 2009/2010, pretendeu-se caracterizar esta 

unidade experimental: 

 Obtenção de dados fenológicos, biométricos, de produção e qualidade dos frutos; 

 Quantificação das intervenções fitotécnicas ao longo do ciclo vegetativo (tempos de 

trabalho, factores de produção e respectivos custos). 

Para tal, para cada sistema de condução efectuou-se a descrição e calendarização da 

fenologia. Obtiveram-se os dados biométricos: área seccional do tronco (AST), número e 

comprimento de lançamentos do ano, peso de lenha de poda. Caracterizou-se a produção e 

a qualidade dos frutos: peso e número de frutos, calibre, TSS, acidez titulável, cor e dureza. 

Por fim quantificaram-se os custos das intervenções técnicas ao longo do ciclo. 
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2. Revisão Bibliográfica 

2.1. A importância da cultura da pereira ‘Rocha’ 

A pereira Rocha é originária de Sintra, onde foi identificada em 1836, no entanto foi na 

Região Oeste que encontrou as condições ideais a sua produção. Actualmente, os principais 

concelhos produtores são o Cadaval, Bombarral, Torres Vedras, Caldas da Rainha, 

Alcobaça. Lourinhã, Óbidos e Mafra (ANP, 2001). Esta variedade apresenta hoje áreas de 

produção relativamente estáveis e produções crescentes, sendo que em 2008 a área 

plantada era de 12824 ha e a produção correspondente de 195090 t (GPP, 2010). Segundo 

os dados da WAPA (WAPA, 2010), a produção anual desta cultura é, em média, 97% da 

produção nacional de pêra e as exportações deste produto correspondem na quase 

totalidade à pêra Rocha. 

Este é também o produto hortofrutícola mais exportado, representando mais de 30 % da 

produção anual. Segundo GPP (2010), a pêra Rocha apresenta-se no mercado externo há 

mais de uma década. Entre 2000 e 2009 as exportações de pêra duplicaram o seu valor 

(cerca de 45 milhões de euros em 2009), o peso do valor das exportações deste produto no 

sector agrícola também sofreu um aumento de 7% para 9%. O saldo comercial deste 

produto é positivo (30 milhões de euros em 2008). As exportações têm sido um objectivo 

crescente da produção nacional, representando cerca de 30% da mesma, sendo esta 

percentagem bastante superior para algumas OPs. A pêra Rocha como produto certificado 

apresenta uma quota importante, cerca de 40% do total de pêra produzida, sendo o produto 

com maior quota de certificação (GPP, 2010). Esta informação é de extrema importância 

pois a certificação conjuntamente com a exportação constituem um grande incentivo para o 

sector e portanto para a produção de fruta de elevada qualidade e calibre. O Grau de Auto-

Aprovisionamento deste produto é superior a 120%, contrastando com o Grau de 

Abastecimento do Mercado Interno que se situa entre 80 e 90%, a diferença entre estes 

valores representa a percentagem de exportação (30%). Os países de destino das 

exportações são Reino Unido (36%), França (20%) e Brasil (13%) e, em menor escala, 

Irlanda, Países Baixos, Espanha e Federação da Rússia (GPP, 2010). No panorama 

europeu de produção de pêra (UE 27) em 2009 a pêra ‗Rocha‘ foi a 4ª variedade mais 

produzida, com cerca de 250000 toneladas, estando precedida pela Conference (≈800000 

t), Abate Fétel (≈300000 t) e William (≈300000 t). Já no ranking por países da UE 27, 

Portugal encontra-se em 5º lugar, sendo antecedido pela Itália, Espanha, Bélgica e Holanda, 

respectivamente (WAPA, 2010). A evolução favorável dos preços, com o preço médio de 

exportação a aproximar-se do de importação (em 2008, 0,79 € e 0,78 € respectivamente), 

assim como a elevada capacidade de conservação, resistência ao transporte e 

manuseamento, constituem as grandes vantagens para a exportação desta variedade. 
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O produto pêra Rocha constitui uma mais-valia para a economia da Região Oeste bem 

como para o País. Aliado aos resultados apresentados anteriormente existem ainda outros 

aspectos vantajosos desta cultura, como os hábitos de consumo da população que relaciona 

este produto a uma imagem de tradição e saúde, assim como o conhecimento e a exigência 

de produtos certificados com garantia de qualidade. Desta forma, segundo estudo do GPP 

(2010), a pêra Rocha no mercado interno apresenta pontos fortes devendo apostar na 

qualidade diferenciada e certificada, dando resposta à crescente apetência dos 

consumidores para valorizar as qualidades intrínsecas de produções específicas, 

designadamente, no que respeita à sua Produção de ―Pêra Rocha do Oeste‖. No entanto, 

existem também pontos mais fracos no sector, que provocam dificuldades sobretudo na 

comercialização do produto. Estes aspectos consistem sobretudo: nos custos de produção 

mais elevados relativamente aos existentes nos países produtores de pêra, nomeadamente, 

dos produtos fitofarmacêuticos, o que retira capacidade às nossas empresas; predominância 

de empresas com reduzida dimensão e fraca estruturação para enfrentar com êxito o 

desafio da internacionalização; no facto de o produto exportado ser de qualidade superior ao 

que é comercializado no mercado interno; nas pequenas margens de comercialização e a 

fraca capacidade de negociação com as grandes superfícies, tendo como consequência a 

opção por parte dos produtores e as das respectivas OPs de outras formas de escoamento 

para valorização dos produtos de alta qualidade; e finalmente para a diminuição dos preços 

no produtor, tornando-se mesmo inviável para alguns. 

Nos dias de hoje, o mercado, especialmente o de exportação exige que os pomares sejam 

produtivos, isto é que produzam pelo menos 50 a 60 t/ha, e que a fruta tenha qualidade, ou 

seja: pelo menos 70% da fruta esteja acima do calibre 60 mm, pelo menos 70% seja da 

categoria I, tenha no mínimo 12º brix e por fim esteja isenta de resíduos de produtos 

fitofarmacêuticos. Assim, no âmbito do projecto AGRO nº 938, ―A Manutenção da 

especificidade e o aumento da rentabilidade da Pêra ‗Rocha‘ do Oeste (DOP) e da Maçã de 

Alcobaça (IPG)‖, foram instaladas unidades de demonstração em pomares nos concelhos 

de Cadaval e Alcobaça com as seguintes temáticas: 1) Condução - intensificação cultural; 2) 

Rega - diferentes modalidades; 3) Nutrição mineral e qualidade - utilização de diferentes 

estratégias nutricionais. Trata-se de um projecto que visa divulgar técnicas que conduzem a 

um aumento de produtividade através da utilização de menos recursos (terra, água, 

produtos fitofarmacêuticos e adubos) por quilograma de fruta produzida, mantendo a 

qualidade (teor de açúcar, dureza, ácidos, fitoquímicos, e também os resíduos de produtos 

fitofarmacêuticos). Outra finalidade destes Campos de Demonstração é o de criar um 

espaço para divulgação e demonstração das técnicas que permitam a manutenção e/ou 

melhoria das características que evidenciam a especificidade regional da pêra Rocha do 
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Oeste DOP e Maçã de Alcobaça IGP com produções economicamente competitivas, 

permitindo ao fruticultor o sucesso empresarial. 

Na Sociedade Agrícola Terra da Eira, Peral, Cadaval foi instalada uma Unidade de 

Demonstração em 2006 – que consistiu num ensaio com diferentes formas de condução 

(eixo, solaxe, palmeta de 3 eixos e tatura), o objectivo deste ensaio é determinar os 

aspectos produtivos e qualitativos de quatro sistemas de condução para a pereira Rocha. 

Pretende-se determinar qual dos sistemas de condução melhor se adapta à pereira Rocha, 

para se conseguir o pomar ideal pretendido pelo mercado, ou seja que produza e com 

qualidade, não esquecendo a parte económica da sua instalação e manutenção. 

2.2. Sistema de condução 

2.2.1. Definição e importância do sistema de condução 

O sistema de condução é a forma como a árvore é orientada para que seja mais produtiva e 

de fácil manuseamento pelo homem. Dos aspectos mais relevantes na concepção de um 

pomar são a escolha do sistema de condução das árvores e o recurso a tecnologias de 

plantação que maximizem a intercepção de luz, estando as produções directamente 

relacionadas com a intercepção da luz em pomares de maçã e pêra (Palmer, 1989; Kappel e 

Brownlee, 2001). 

Conforme o referido por Musacchi et al., (2005) a alta densidade de plantação aumenta os 

custos de implementação do pomar e a combinação entre o aumento de densidade de 

plantação e a utilização de novos sistemas de condução mais compactos são factores 

fundamentais para alcançar o sucesso. O desempenho do alto rendimento de culturas 

fruteiras resulta da integração de vários componentes, que quando reunidos, constituem o 

―puzzle do pomar‖ (Barrit, 1992). 

De um modo geral o sistema de condução deve integrar os seguintes objectivos: (1) a 

captura de luz tem de ser optimizada à escala do pomar, de forma a obter uma alta 

produção de biomassa (ex. Jackson, 1980); (2) a porosidade da copa à luz (Lakso, 1994) 

deve ser tão alta quanto possível para melhorar a distribuição de luz entre as estruturas de 

frutificação (Lakso e Corelli-Grappadelli, 1992; Wunshe e Lakso, 2000) e diminuir a 

variabilidade na qualidade da fruta; (3) a biomassa deve ser repartida entre os ramos de 

frutificação, como demonstrado para a cultura da maçã (Lespinasse e Delort, 1993); e (4) a 

competição com pontos sink vegetativos por cortes inadequados que estimulam o 

crescimento vegetativo e o vigor deve ser evitado (Miller et al., 2001). 

Os diversos sistemas, sobretudo em pomares intensivos visam: uma rápida realização do 

desenvolvimento da estrutura da copa para atingir a maturação do pomar e a produção 
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máxima de fruta dentro de poucos anos; uma boa captura da luz de modo a optimizar os 

ganhos de carbono e a produção de frutos por ha; uma distribuição equilibrada da luz 

interceptada dentro da copa da árvore minimizando a heterogeneidade do crescimento 

vegetativo e qualidade da fruta; e a gestão da forma da árvore e da carga de fruta com o 

mínimo de poda, tirando proveito da tendência natural da cultivar e reduzindo os custos 

desta operação manual. Este último ponto assume particular importância uma vez que, os 

sistemas de condução foram inicialmente concebidos para melhorar a intercepção de luz 

pela copa da árvore o que pode estimular o crescimento vigoroso de ramos laterais. Se não 

forem removidos esses ramos actuam, na maior parte das vezes, como pontos sink 

podendo também contrariar os efeitos benéficos da alta iluminação dentro da árvore, através 

do decréscimo da intercepção luminosa pelos esporões. Por outro lado, uma árvore não 

podada, depressa entra em produção. Contudo, na maioria dos casos, resulta uma copa 

sobrecarregada depois de alguns anos e eventualmente o tamanho e qualidade dos frutos 

será reduzida (Lauri et al., 2006).  

Os métodos de condução devem ser desenvolvidos particularmente à escala da árvore, para 

manipular ambas as componentes vegetativa e de frutificação. Para a construção da 

estrutura da árvore, de acordo com a sua forma especifica e para optimizar a distribuição da 

luz dentro da copa poda-se estruturas vegetativas em diferentes posições na árvore ou/e em 

diferentes estados fenológicos (Lauri et al., 2006). 

Segundo Sansavini et al., (2008), o planeamento do desenho de pomares com alta 

densidade de plantação implica optar por compassos e orientação das linhas, assim como 

selecção por um sistema de condução de árvores adequado. 

Existem, hoje em dia, três princípios que estão na base da implementação dos pomares na 

Europa (Sansavini et al., 2008): 

 Os princípios de produção integrada e/ou biológica utilizados em quase todos os 

pomares da Europa; 

 O uso de plantas certificadas isentas de vírus e patologias; 

 Por último e mais importante, a produção de fruta de alta qualidade e com 

certificação. 

Estas componentes estão fortemente relacionadas entre si e necessitam de ser 

devidamente agregadas para assegurar bons resultados económicos (Hoying e Robinson, 

2000). 
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2.2.2. Efeito do porta-enxerto 

O design do pomar requer compatibilidade com o porta-enxerto adequado, compasso e 

sistema de condução adaptado à resposta das plantas. Enquanto a resposta das plantas 

pode ser regulada por adaptações ou regimes de poda até uma certa medida, nenhum erro 

feito na instalação do pomar, como o excesso de densidade, pode ser redesenhado. O 

porta-enxerto é crucial na implantação do pomar, sobretudo em pomares em que sejam 

aplicados sistemas condução com compassos mais estreitos. 

A enxertia de garfos de cultivares em diversos porta-enxertos seleccionados permitem ao 

produtor aumentar a densidade do pomar e a produtividade da árvore (Fallahi et al., 1992). 

Na verdade, porta-enxertos ananicantes reduzem todo o volume da copa e promovem uma 

floração precoce (Lockard e Schneider, 1981; Larsen et al., 1992; Barrit et al., 1995). O 

porta-enxerto não só afecta o comprimento dos ramos e número de gomos como também a 

densidade e localização de ramificações (Lauri et al., 2006). 

O Sydo é um porta-enxerto menos vigoroso em comparação com o Provence e oferece 

melhor flexibilidade e adaptação ao meio ambiente, especialmente em surtos de doenças 

contagiosas como vírus e fitoplasmas (Sansavini et al., 2008). 

2.2.3. Unidades de frutificação 

Quanto aos hábitos de frutificação, o esporão é o órgão dominante, seguido da verdasca, 

sendo muito pouco significativa a produção de peras em ramos mistos. As verdascas na 

Rocha são muito importantes porque asseguram uma maior regularidade de frutificação ao 

longo dos anos, especialmente nos anos de alternância de floração e produção. Além disso, 

as verdascas na Rocha não só apresentam maior número de flores por corimbo (7 a 9 

flores), como também a qualidade das flores é superior, produzindo frutos de maior calibre. 

A poda em pomares intensivos de Rocha é essencial para assegurar uma permanente 

renovação de madeira e obtenção de verdascas, dado que o potencial produtivo das 

verdascas é superior aos esporões (Alexandre et al., 2001). 

Segundo Cline (1997 e 2000), dominância apical é definida como o controlo exercido pelos 

gomos apicais sobre o crescimento dos gomos axilares. A inibição dos gomos axilares 

durante a época de crescimento, altura em que são formados, muitas vezes descrito sob o 

termo de ―dormência dos gomos‖, constitui a consequência morfológica da dominância 

apical. O transporte polar das auxinas tem um papel importante em diferentes processos 

das plantas como a dominância apical, divisão e diferenciação das células, alongamentos 

dos ramos e tropismos. Embora a aplicação das inclinações e empas seja de certa forma 

empírica e como foi observado a penetração da luz seja um factor muito importante, quando 

inclinamos um ramo estamos a interferir com o transporte das hormonas, em particular das 
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auxinas, e como esta hormona está relacionada com o crescimento os gomos abrolham, 

contrariando a dominância. 

A curvatura dos ramos é utilizada com 2 objectivos: manter a árvore no espaço máximo que 

o seu sistema lhe permite e reduzir o crescimento das pernadas e promover a floração 

(Lauri, et al., 2006) e portanto quebrar a dormência apical. Esta prática correntemente 

aplicada nos pomares torna-se dispendiosa pois além de recursos materiais requer também 

bastante mão-de-obra. Também se sabe que a inclinação dos ramos favorece a 

diferenciação floral dos gomos (as auxinas também estão implicadas na diferenciação de 

células, como referido anteriormente), e provavelmente não só relacionado com as auxinas, 

mas com outras hormonas ou equilíbrios entre elas (Ito et al., 2001). 

2.3. Sistemas de condução utilizados em pomares intensivos de pereiras  

A nível mundial os pomares de pereira podem ser conduzidos em diferentes sistemas, como 

os que se descrevem seguidamente de acordo com o sítio intensivepear.com (2010). A 

opção desta descrição prende-se com o objectivo de mostrar sistemas altamente produtivos 

em países onde a cultura da pereira tem uma grande importância como a Itália, Bélgica, 

Espanha e Holanda. Outros sistemas mais antigos em que a vegetação se desenvolve em 

superfície (espaldeiras) como o cordão único vertical, o cordão único horizontal, a palmeta 

oblíqua com ramos fixos, a palmeta Baldassari, o candelabro Verrier e o drapeau Marchand 

foram também objecto de estudo em pereiras por vários autores. Outros sistemas de 

condução baseados na manipulação "livre da árvore" como o solen, ou o solaxe, que 

utilizam sistemas de poda ligeira e nos quais os ramos são inclinados com o peso da própria 

frutificação (Lauri et al., 2006) foram originalmente criados para macieira mas existem 

alguns trabalhos em pereiras. 

Em Portugal os sistemas de condução no Oeste mais comuns são o vaso (Figura 1 a) ou a 

guia modificada (Figura 1 b), o eixo central revestido (Figura 1 c) e ainda existem algumas 

palmetas. 

 
                 a)                                                  b)                                                           c) 

Figura 1 - a) Pereiras ‗Rocha‘ conduzidas em vaso. b) ‗Rocha‘ em guia modificada. c) ‗Rocha‘ em 

eixo central revestido. 
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De acordo com Robinson et al., (1991), os sistemas de condução podem ser grosseiramente 

divididos em duas categorias: de acordo com a forma natural das árvores como os eixos 

simples ou múltiplos (Barrit e Dilley, 1989), eixo vertical (Lespinasse e Delord, 1986) e eixo 

delgado (Wertheim, 1985), ou restringindo a copa numa forma geométrica como os sistemas 

em A, V ou T (van den Ende e Kenez, 1985; Lakso et al. 1989). 

2.3.1. Sistemas que derivam de Eixo Central  

Neste sistemas as pereiras são conduzidas de forma a desenvolverem a forma cónica ou 

piramidal que pode ser livre, ou apoiado num poste e/ou sistemas de suporte com arames. 

Existem vários sistemas que usam o conceito de eixo central. As principais diferenças entre 

estes sistemas incluem a densidade de árvores, altura, gestão de eixo e se as ramificações 

principais do eixo são ou não permanentes. 

2.3.1.1. Eixo central revestido – Fuso – Spindle (free spindle or bush spindle) – 

Figura 2 

O sistema de eixo central revestido (por vezes referido como o eixo ou eixo livre é 

geralmente adequada para densidades até 2000 árvores/ha e tem uma altura de 2-3 m e o 

compasso é de 3-5m x 1-2m de acordo com o vigor do porta-enxerto. 

Os sistemas em eixo são plantados geralmente com árvores com dois anos e com 

antecipadas. À plantação o eixo não é atarracado e são seleccionadas um certo número de 

ramificações como suportes permanentes na parte inferior da árvore. As ramificações que 

competem com o eixo são eliminadas, e à medida que o eixo cresce são seleccionadas 

mais ramificações igualmente espaçadas.  

A dominância eixo é importante e a sua perda resulta numa copa de reduzidas dimensões, 

se o eixo se desenvolver muito o crescimento e desenvolvimento lateral serão reduzidos. Os 

sistemas de eixo podem ser livres (sem suportes), mas normalmente utiliza-se um sistema 

de 2 ou 3 arames. 

 

Figura 2 - Sistema de eixo na Bélgica, plantadas em 4,5 m x 1,25 (1.700 árvores/ha).‘Conference‘ 

sobre marmeleiro Adams. 
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2.3.1.2. Eixo Vertical - Vertical Axis- Figura 3 

O eixo vertical é semelhante ao eixo central revestido e muitas vezes é difícil distinguir a 

diferença, excepto que o eixo vertical não tem ramificações secundárias (pernadas) 

permanentes. Este sistema está adaptado às densidades entre 1000-2500 árvores/ha com 

um compasso de 4-5m x 1-2 m. A altura pode atingir até 3 m. Estes sistemas devem ser 

plantados com árvores com antecipadas. 

Um eixo central é desenvolvido com ramificações de pequeno diâmetro em torno do eixo. O 

eixo não é atarracado nos primeiros anos de forma que se desenvolvam ramificações com 

esporões. Estas unidades de frutificação são sistematicamente renovadas para evitar que se 

tornem permanentes. São necessários vários arames de suporte.  

 

Figura 3 - 'Eixo Espanhol' ‗Conference‘ sobre marmeleiro C. Compasso 3,75 x 1,25 m (2100-2600 

árvores/ha). 

2.3.1.3. Eixo Delgado - Slender Spindle  

O sistema de eixo delgado envolve podas mais severas do que o eixo vertical e é adequado 

para as densidades de 2000-5000 árvores/ha. A distância de plantação é 3,5 m x 1 - 1,5 m e 

a altura das árvores é restringida normalmente a 2 - 3 m. Devem-se usar árvores com 

muitas antecipadas. 

2.3.1.4. Super Eixo - Super Spindle Figura 4 

O sistema super eixo é utilizado para pomares de alta densidade e árvores enxertadas em 

porta-enxertos ananicantes, como o marmeleiro C. Estes sistemas possuem densidades 

superiores a 4000 árvores/ha, compassos na entrelinha inferiores a 3 m e na linha menores 

que 0,8 m e a altura das árvores é de 2 - 3 m. O principal conceito de pomares em super 

eixo é ter árvores compactas com ramos de frutificação curtos ou esporões distribuídos 

uniformemente ao longo do eixo central. Estes sistemas exigem um suporte com vários 

arames  
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Figura 4 - Super eixo na Holanda.‘Conference‘ sobre marmeleiro C (4 m x 0,3m). Este pomar está em 

sua quarta folha e produziu 45-50 toneladas/ha. Na sua segunda folha tinha produzido 35 

toneladas/ha. 

2.3.2. Sistemas de eixo duplo - Double leader systems - Figura 5 

O objectivo deste sistema é o de alcançar altas densidades mantendo o mesmo número de 

árvores (e custo) mais baixo. As árvores são plantadas geralmente em cerca de 3-4 m x 1-

1,2 m igualando uma densidade de cerca de 3000 árvores/ha. No entanto, o 

desenvolvimento de eixos duplos significa que a densidade dos eixos é de 6000 árvores/ha. 

Um sistema de eixo duplo é como o sistema Bibaum®. Este sistema foi desenvolvido na 

Itália e envolve a plantação de árvores produzidas em viveiro com dois eixos. As árvores 

são divididas a 25 centímetros acima do solo em duas fortes pernadas (Musacchi, 2008). 

Neste sistema as árvores são plantadas a 3,3 m x 1-1,25 m em linhas simples. Os eixos são 

conduzidos paralelamente à linha e são espaçados de 50-60 cm. Nestes eixos 

desenvolvem-se ramos de pouco vigor e com esporões  

 

Figura 5 - "Williams em marmeleiro Sydo (com 'Beurré Hardy como intermediário) num sistema 

Bibaum® em Itália com 3,3 m x 1,0 m (3000 árvores/ha). 
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2.3.3. Sistemas de Palmeta – Palmette systems – Figura 6 

O sistema em palmeta e suas variações são geralmente limitados a distâncias na linha 

maiores que 2,0-2,5 m e por árvores altas o que dá uma densidade média de plantação 700-

1500 árvores/ha. Há diferentes tipos de formação em palmeta mas quase todos, são 

compostos por um eixo central, com pernadas no plano da linha. As pernadas são 

escolhidas à medida que o eixo cresce e são atadas com fios para reduzir o seu vigor e para 

promover e estimular frutificação. A palmeta é considerada um sistema tradicional, no 

entanto, ainda é amplamente utilizado em áreas onde o meio ambiente, e combinações da 

espécie ou cultivar/porta-enxerto são propícias ao crescimento vigoroso (Corelli-Grappadelli, 

2000). 

 

Figura 6 - 'Comice‘ sobre BA29 num sistema em palmeta em Espanha e compasso de 4m x 1,75 m. 

2.3.4. Sistemas em V e Y – V e Y Systems 

Existem vários sistemas de pomar em forma de Y ou V utilizados na produção de peras. Os 

sistemas em forma de Y têm árvores com um tronco na vertical e dois braços opostos da 

árvore conduzidos para ambos os lados e são em linhas simples. Os sistemas em V têm 

árvores alternadas inclinadas para cada lado dos arames e podem ser em linhas simples ou 

duplas. Dois dos principais sistemas utilizados para a produção de pêra são a sebe em V e 

o sistema Tatura. 

2.3.4.1. Sebes em V – V Hedge – Figura 7 

O sistema de sebe em V é amplamente utilizado na Holanda e na Bélgica, é uma variação 

de um sistema em forma de Y. É um sistema de linhas únicas, com uma distância de 

plantação de 3,5 m x 1,25 m igualando aproximadamente 2000 árvores/ha (Deckers e 

Schoofs, 2004). Neste sistema são plantadas árvores com dois anos e revestidas de 

antecipadas. Quatro antecipadas são mantidas como ramos de frutificação e considerados 

como quatro eixos centrais num tronco. A Altura das árvores é mantida a 2m, com uma 

abertura do V de 1,4m. Muitas vezes, cada "eixo" é suportado por estacas de bambu. 
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Figura 7 - Pomar jovem na Bélgica sebe em V. ‗Conference‘ sobre marmeleiro Adams plantadas em 

3,5 m x 1 m. 

2.3.4.2. Sistema Tatura – Tatura Trellis Open – figura 8 

O sistema tatura aberto é uma modificação do original tatura que foi desenvolvido na 

Austrália e é composto por duas linhas de árvores (separados por cerca de 0,5 m), que são 

plantadas alternadamente num sistema aramado em V. O compasso é geralmente de 4-4,5 

m x 0,5-1 m para dar uma densidade de cerca de 2000-5000 árvores/ha. As árvores podem 

ser conduzidas de maneiras diferentes. As mais comuns são: 

 Tatura aberta com eixos duplos o que envolve a condução de cada árvore com dois 

eixos (aproximadamente com 1 m de distância). 

 O tatura com um único eixo que é semelhante à plantação de um sistema de eixo 

delgado. 

 O tatura com cordão que permite um pomar com moderada densidade de cerca de 

2000 árvores/ha, com cerca de 8000 unidades de frutificação a crescer nos arames 

(Van Den Ende, 2005). As ramificações das árvores plantadas (as antecipadas) são 

dobradas para ficarem na horizontal, estimula-se o desenvolvimento de unidades de 

frutificação ao longo do tronco que são renovadas regularmente 

 

Figura 8 - ‗Williams‘ em Pyrus calleryana em tatura. As árvores são conduzidas como eixos únicos (4 

m x 0,50 m – 4444 árvores/ha). 
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2.4. Dois exemplos de sistemas de condução em pereiras 

Até ao momento foram efectuados diversos estudos sobre sistemas de condução em 

pereira, realizados por vários autores (Vercammen, 2005 e Asin, et al., 2005), que nos 

possibilitam fazer análises de custos, produção e de qualidade, interessantes na óptica do 

produtor. 

Em Espanha em duas localidades, Lérida e Girona, Iglesias et al., 2004 estudaram 5 

sistemas de condução de pereiras ‗Conference‘ sobre MC (Quadro 1)  

Quadro 1 - Compasso e densidade de plantação de pereiras ‗Conference‘ em cinco sistemas de 

condução. 

Sistema de 

condução 

Compasso 

(m) 

Densidade de 

plantação  

(árv/ha) 

Eixo 1 3,75 x 1,25 2133 

Eixo 2 3,75 x 1,0 2667 

Tatura 4 3,75 x 1,0 2667 

Tatura 1 3,75 x 0,5 5333 

Tatura 2 3,75 x 0,5 5333 

As diferenças entre Tatura 1, 2 e 4 são no número de ―eixos‖ de cada sistema (1, 2 e 4 

respectivamente). 

Produções acumuladas na 3ª folha atingiram 62 toneladas por ha na Tatura 2 e mais de 50 

toneladas nos outros sistemas, excepto no eixo central revestido que produziu apenas 28 

toneladas por ha. Os resultados não foram iguais nos dois locais já que em Girona o pomar 

era replantado e as produções foram mais baixas devido a problemas de replantação. No 

entanto, os taturas foram sempre mais produtivos do que os eixos. 

Os sistemas tatura 4 e tatura 2 foram os mais eficientes e rapidamente ―preencheram‖ o 

espaço na linha, devido à utilização de plantas com 2 anos de idade e também ao facto de 

que interceptam luz quase duas vezes mais que os sistemas em eixo. Estas diferenças de 

intercepção de luz devem-se ao facto das ramificações estarem uniformemente distribuídas 

e mantidas com um ângulo de inclinação de 35˚, e a copa estar prolongada até a um limite 

que permite a passagem do tractor. Nos outros sistemas (eixo 2, tatura 4 e tatura 1) os 

resultados obtidos não foram estatisticamente diferentes. 

Avaliando a média de peso dos frutos obtidos, conclui-se que em geral o peso médio dos 

frutos dos sistemas em eixo foi superior ao peso dos frutos dos sistemas em tatura, onde 
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mais de 94% dos frutos tinham 60mm ou mais. Já os parâmetros de qualidade dos frutos 

(dureza, teor de sólidos solúveis e teor de ácido) não foram significativamente influenciados 

pelos sistemas de condução. 

Este ensaio (Iglesias et al., 2004) mostra que alguns sistemas em tatura são efectivos na 

obtenção de altas produtividades num período de vida inicial do pomar. No entanto, deve-se 

prestar mais atenção para manter a qualidade destes pomares e assegurar que o tamanho 

dos frutos não se torna demasiado reduzido, devido ao aumento de produtividades como o 

reportado por Kappel e Brownlee (2001). 

 

Outro exemplo Musacchi et al., (2005) foi um estudo realizado em Bolonha de um pomar 

onde foram plantadas três cultivares segundo vários sistemas de condução, densidades de 

plantação e em dois porta-enxertos diferentes (descritos no Quadro 2). 

 
Quadro 2 - Características do ensaio de resposta de sistemas de condução, densidade de plantação 

e cultivares de pêra, realizado por Musacchi, et al., 2005. 

Sistema de 

condução 
Distancia (m) 

Densidade de 

plantação 
Porta 

Enxerto 

(árv/ha) (Abrev) 

Vertical axis 3,6 x 0,35 7936 VHDP MC 

V Shape 3,6 x 0,50 5555 VHDP MC 

V Shape 3,6 x 0,70 3968 HDP MC 

Slender spindle 3,6 x 0,70 3968 HDP MC 

Drapeau 3,6 x 0,71 3968 HDP MC 

Spindle bush 3,6 x 1,40 1984 LDP Sydo 

Drapeau 3,6 x 1,41 1984 LDP Sydo 

VHDP – Muito alta densidade de plantação; HDP - alta densidade de plantação e LDP - baixa 

densidade de plantação. 

 

Após dois anos da plantação, para as baixas densidades todas as cultivares exibiam uma 

maior área seccional do tronco (AST) quando enxertados em Sydo comparativamente ao 

MC. Para outros níveis de densidade, a AST na cultivar ‗Conference‘ foi a mais baixa, a AST 

da ‗Doyenné du Comice‘ a maior e ‗Abbé Fétel‘ mostrou uns valores intermédios. A 

conclusão geral deste autor foi a de que o aumento das densidades de plantação 

geralmente provoca a diminuição da área seccional do tronco. Relativamente às áreas 

seccionais do tronco consoante o sistema de condução, comparando o ―drapeau‖ com o 
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eixo central revestido, ambos com 1984 plantas/ha (baixa densidade), conclui-se que o 

primeiro tem uma área seccional do tronco mais reduzida. 

Relativamente ao peso de lenha de poda acumulado, todas as cultivares tiveram o maior 

peso de lenha de poda no sistema de baixa densidade de plantação. Assim os maiores 

valores foram verificados no sistema no eixo central revestido com os seguintes valores 12,1 

kg/árv em ‗Abbé Fétel‘, 6,9 kg/árv em ‗Doyenné du Comice‘ e 5,6 kg/árv em ‗Conference‘. 

Foi verificada uma diminuição progressiva no peso da lenha de poda com o aumento de 

densidade de plantação. O eixo vertical (alta densidade – 7936 árvores) foi o sistema com 

menores valores de peso de lenha de poda por árvore comparando com outros sistemas de 

condução.  

Na produção, as cultivares ‗Abbé Fétel‘ e ‗Conference‘ obtiveram a maior produção por 

árvore em combinação com o porta-enxerto Sydo (88,3 kg/árv e 69 kg/árv respectivamente). 

Na análise de produção acumulada por ha verificou-se no entanto que os sistemas de 

condução com valor mais inferior foram os com porta enxerto Sydo, especialmente as 

variedades ‗Abbé Fétel‘ e ‗Doyenné du Comice‘. Comparando os sistemas com alta 

densidade de plantação (HDP) conclui-se que o sistema em V foi o melhor nas três 

cultivares, enquanto o ―Drapeau‖ produziu sempre menos do que os outros. 

O peso e calibre dos frutos mostraram uma diminuição correlacionada com o aumento da 

densidade de plantação em todas as cultivares. Esta diferença foi sobretudo verificada em 

relação aos sistemas de baixa densidade de plantação (LDP) nas variedades Abbé Fétel e 

Conference (306 g e 187 g, respectivamente). Em contraste, o eixo vertical produziu sempre 

a fruta mais pequena. A redução do calibre da fruta deve-se aos altos níveis de produção 

relacionados com este sistema de condução. A distribuição das classes de calibres confirma 

que geralmente, menores densidades de plantação produzem fruta de maior calibre. 

Musacchi et al., (2005) concluem neste ensaio que os dois sistemas em baixa densidade de 

plantação (Drapeau e o eixo central revestido), com o porta enxerto Sydo, são menos 

intensivos e caracterizados por uma maior largura de plantação, ao sétimo ano mostraram 

um grande vigor e uma baixa produção comparando com os outros sistemas (média, alta e 

muito alta densidade) plantados em MC. O eixo vertical (em muito alta densidade de 

plantação) mostrou um baixo peso de lenha de poda, mas um alto valor de peso de lenha 

por ha devido ao elevado número de árvores. Este sistema teve também o maior valor de 

produção acumulada, mas o tamanho dos frutos foi reduzido. O sistema em V em média 

densidade teve uma produtividade próxima da muito alta e alta densidade, com efeito 

positivo no tamanho dos frutos e uma elevada eficiência de produção. No futuro, terá se ser 

provado se estes níveis de densidade têm ou não efeito negativo no calibre dos frutos. 
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Este estudo mostra ser possível gerir um pomar em alta e muito alta densidade de plantação 

não recorrendo ao uso de químicos inibidores de crescimento. Este método é stressante, 

contudo o investimento feito para sistemas de muito alta densidade requerem uma gestão 

de custos e de preços muito grande para que o retorno do investimento seja feito 

rapidamente. 
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3. Material e métodos 

O ensaio realizou-se em 2010 numa parcela de um pomar de pereira Rocha, localizado na 

freguesia do Peral, concelho do Cadaval, pertencente à Sociedade Agrícola Terra da Eira. 

Este ensaio é constituído por quatro modalidades diferentes de condução das árvores, 

dividido em dois blocos, em que cada bloco tem duas linhas de árvores. Estes dois blocos 

estão separados por uma linha de pomar de pereira Rocha, plantado em eixo. Nos blocos o 

arranjo das linhas não é idêntico, assim os sistemas não são ordenados pela mesma ordem 

nos dois blocos. Esta situação foi premeditada, para que os resultados do ensaio fossem o 

mais imparcial e preciso possível (Anexo A).  

Os sistemas de condução instalados são o eixo, solaxe, tatura e palmeta de três eixos. 

Todos os sistemas têm um compasso na entre linha de 4 metros, mas a distância entre as 

árvores varia consoante o sistema aplicado (Quadro 3). 

Quadro 3 - Caracterização do ensaio com descrição de área, variedade, porta-enxerto, compasso e 

densidade de plantação. 

Sistema de 

condução 
Área (ha) Variedade 

Porta-

enxerto 

Compasso 

(m) 

Densidade 

(pl/ha) 

Eixo 0,060 Rocha clone 2 Sydo 4,0 x 1,0 2500 

Tatura 0,050 Rocha clone 2 Sydo 4,0 x 0,8 3125 

Palmeta 3 

Eixos 
0,055 Rocha clone 2 Sydo 4,0 x 1,2 2083 

Solaxe 0,055 Rocha clone 2 Sydo 4,0 x 1,0 2500 

 

O pomar onde se encontra o ensaio tem 1 ha de área e foi plantado em Março de 2006 com 

orientação Norte-Sul. A variedade utilizada no ensaio é Rocha clone 2, enxertada em 

marmeleiro ‗Sydo‘, um porta enxerto ananicante e precoce. A restante área do pomar é 

ocupada por pereira Rocha clone 4 enxertada em Marmeleiro ‗Sydo‘, no sistema de 

condução em eixo, e pelas variedades polinizadoras Clap´s Favourite e Carapinheira (que 

representam 3,5% da área plantada). O solo apresenta uma estrutura franco-argilosa, com 

baixo teor de matéria orgânica (0,94%) (Anexo B).  

O sistema de manutenção das entrelinhas foi a não mobilização, com enrelvamento 

semeado com mistura de gramíneas e leguminosas, e na linha o combate às infestantes foi 

feito com a aplicação de herbicida não residual. Foram efectuadas as práticas de protecção 

da cultura para as pragas-chave e doenças recorrentes em pereira ‗Rocha‘. 
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O sistema de rega instalado foi o subsuperficial (Pereira, 2004), a 0,45 m de profundidade, 

com duas linhas de rega distanciadas 0,45 m da linha de árvores e com gotejadores auto-

compensantes, espaçados de 1m e com débito de 2 L/hora. Foram aplicados dois adubos 

de cobertura após o abrolhamento e vingamento, e iniciada a fertirrega no mês de Junho de 

2010. 

As condições climáticas foram recolhidas pela estação meteorológica da sociedade agrícola 

Terra da Eira localizada na freguesia do Peral, Cadaval, registando-se medições horárias 

das temperaturas, precipitação e radiação incidente durante todo o período experimental 

(Anexo C).  

 

3.1. Caracterização dos Sistemas 

 
O eixo é um sistema com compasso intermédio (4,0 x 1,0 m), com uma densidade de 

plantação de 2500 plantas/ha e que neste ensaio ocupa uma área de 0,060ha. 

 
Figura 9 - Esquema ilustrativo do sistema de plantação em eixo e a distância (m) entre as plantas e 

imagem real das árvores (Maio 2010). 

 

O solaxe tem um compasso idêntico ao eixo (4,0 x 1,0 m) e portanto tem a mesma 

densidade de plantação (2500 plantas/ha), contudo ocupa uma área inferior na parcela 

(0,055ha). 
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Figura 10 - Esquema ilustrativo do sistema solaxe e a distância das plantas (m) na linha e imagem 

real das árvores (Maio 2010). 

 

A tatura é o sistema com menor espaçamento, tem um compasso de apenas 0,8 m na linha 

e uma densidade de 3125 plantas/ha, pois a inclinação das árvores é alternada o que 

permite diminuir os intervalos entre as plantas. É também o sistema que ocupa menor área, 

0,05 ha. 

 

Figura 11 - Esquema ilustrativo do sistema de plantação em tatura e a distância (m) entre as plantas. 

À esquerda está representada a distribuição das árvores segundo visão longitudinal da linha, na 

figura central está a representação transversal das mesmas e à direita está a imagem real das 

árvores (Maio 2010). 

 

A palmeta de três eixos é, contrariamente ao anterior, o sistema com maior distância entre 

as árvores. Assim apresenta uma densidade de 2083 plantas/ha (a menor dos quatro 

sistemas) e um compasso de 4,0 x 1,2 m. Estas características devem-se ao facto de cada 

planta ter um eixo principal e dois eixos secundários, o que a faz ocupar mais espaço na 

linha. A palmeta retém assim uma área de 0,055 ha. 
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Figura 12 - Esquema ilustrativo do sistema palmeta de três eixos e a distância das plantas (m) na 

linha e imagem real do ensaio (Maio 2010). 

 

3.2. Medições 

Estabeleceu-se que seriam marcadas 20 árvores por sistema, 10 em cada bloco perfazendo 

o total de 80 árvores. Essas árvores são a base onde se insere o estudo, ou seja onde 

foram feitas todas as medições ao longo do ciclo anual da planta, desde o período de 

dormência até à colheita dos frutos.  

A numeração e medição das árvores foram feitas segundo a orientação do pomar Norte – 

Sul, que coincide também com a entrada da parcela (a norte).  

3.2.1. Medições da árvore 

Procedeu-se à marcação e medição dos diâmetros das árvores por blocos. As árvores foram 

marcadas 20 cm acima da ligação da enxertia, com tinta de água a 9 de Fevereiro. Com o 

auxílio de uma craveira digital mediu-se, na zona marcada anteriormente, o diâmetro 

transversal e longitudinal (mm) de todas as árvores. 

𝐴𝑆𝑇  𝑐𝑚2  =  𝜋  𝑑 20  
2

 

 

Este procedimento foi da maior importância para se poderem escolher as árvores mais 

homogéneas e com crescimentos mais semelhantes. 

Assim, procedeu-se a uma análise ANOVA para se saber se existia alguma influência nos 

diâmetros. Percebeu-se que o diâmetro estava a ser influenciado pelos blocos, devido à 

linha direita do bloco 1. Definiu-se então que no bloco 1 apenas se utilizaria a linha 
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esquerda, marcando-se 10 árvores por sistema, enquanto no bloco 2 se marcariam as 

mesmas 10 mas 5 árvores em cada linha (direita e esquerda). 

O pomar tem neste momento 4 anos e foi podado pela primeira vez no dia 10 de Março de 

2010. A poda foi feita manualmente consoante as necessidades de cada sistema e de cada 

árvore. A lenha de poda das árvores marcadas foi pesada e registada individualmente, 

tendo sido cronometrado o tempo de duração deste trabalho para cada sistema. A partir da 

correlação do tempo de poda das 20 árvores marcadas, em cada sistema, com o número de 

árvores plantadas por ha, foi calculado o rendimento da poda de inverno em horas por ha. 

Foram marcados quatro ramos em cada uma das 80 árvores, dois na metade superior e 

outros dois na metade inferior da árvore. Os ramos foram escolhidos de acordo com alguns 

critérios: serem paralelos, com o diâmetro mais semelhante possível e encontrarem-se 

numa situação em que os possíveis riscos de serem partidos pela passagem dos 

equipamentos fosse menor. O método adoptado para marcação e numeração dos ramos foi 

o representado na Figura 13. 

 

Figura 13 - Esquema de numeração dos ramos marcados 

 

Os ramos foram marcados com fita sinalizadora e medidos o diâmetro (mm), a 5 cm da 

inserção do ramo, e comprimento (cm) de cada ramo, recorrendo ao auxílio de craveira 

digital e fita métrica. Estes procedimentos foram realizados nos dias 19 e 23 de Março, 

respectivamente. 

Para controlar o crescimento de cada sistema de condução foram medidas a altura e 

larguras da copa das árvores, este procedimento realizou-se no início do período de 

crescimento (Maio) e no final do mesmo (Julho). As medições foram auxiliadas por uma 

cana com 2 m de comprimento, marcada de 5 em 5 cm. 
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Mediu-se a altura a que começa a copa (desde o solo) (cm), a altura máxima da copa (h) 

(cm) e as larguras perpendicular (Lpp) (cm) e paralela da copa (Lpl) (cm), relativamente à 

linha. 

A partir destes valores foi calculado o volume médio da copa de cada sistema para as duas 

datas de medição, com o intuito de facilitar a percepção do desenvolvimento dos mesmos. O 

volume das copas foi calculado aplicando o modelo elíptico do cone (Wright et al., 2006), 

com a seguinte fórmula: 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑐𝑜𝑝𝑎  𝑚3 =   1
12   𝜋 𝐿𝑝𝑙 𝐿𝑝𝑝 ℎ 

 

Foi também calculado o ratio entre a altura (h) e as médias das larguras (Lpl e Lpp), de 

modo a verificar se existiam diferenças entre as formas da copa dos sistemas. 

3.2.2. Medições a flores e frutos 

Definiu-se que a contagem de gomos florais por ramo seria feita quando as mesmas se 

encontrassem no estado fenológico B/D – Botão Branco, tornando assim a contagem dos 

gomos mais fácil, desta forma a contagem foi realizada no dia 8 de Abril. A contagem do 

número de frutos vingados por ramos marcados foi feita a 6 de Maio, altura em que os frutos 

já tinham mais de 6 mm de diâmetro. 

3.2.3. Produtividade e análise qualitativa 

A colheita dos frutos foi feita a 31 de Agosto, foram medidos apenas os frutos dos ramos 

marcados. Por cada ramo foi registado o número de frutos, o calibre e o peso total dos 

mesmos. De seguida foi retirada uma amostra aleatória de 25 frutos colhidos dos ramos de 

cada sistema de cada um dos blocos (Figura 6). 

 

Figura 14 - Pesagem e calibragem e recolha de amostra aleatória de 25 dos frutos colhidos. 

 

Para cálculo da produtividade, calculou-se a área seccional dos ramos (ASR), através da 

medição do diâmetro dos ramos (d) (mm) marcados em cada sistema com a aplicação da 

seguinte fórmula: 
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𝐴𝑆𝑅  𝑐𝑚2  =  𝜋  𝑑 20  
2

 

  

Para o cálculo do rendimento de colheita, contabilizou-se o peso de pêra em kg colhidos 

diariamente em cada sistema, durante o período de colheita. A produção de 2010 foi 

calculada através da correlação do peso da fruta em kg, colhida em cada sistema e a sua 

densidade de plantação por ha, após a colheita de toda a unidade experimental. Os dados 

para o cálculo destes parâmetros foram fornecidos pelo Eng.º João Abreu (responsável 

técnico da Sociedade Agrícola Terra da Eira). 

Para o estudo qualitativo, à colheita, numa amostra de 50 frutos por sistema, analisaram-se 

as seguintes características associadas à qualidade: massa, diâmetro, cor, dureza da polpa, 

teor de sólidos solúveis e acidez total. 

O peso foi avaliado através da pesagem directa de cada fruto numa balança digital com 

precisão ± 0,01 kg e o diâmetro com uma craveira manual com precisão ± 0,01 mm. 

A avaliação da cor da epiderme foi efectuada nas duas faces opostas dos frutos, utilizando 

um colorímetro. A cor foi avaliada num sistema de coordenada tridimensional, usando o 

modelo L, a, b no qual a cor é medida em três dimensões: luminosidade (L) (representa o 

eixo vertical, variando entre o preto = 0 e o branco = 100) e duas componentes cromáticas 

(a – varia de verde a vermelho; b – varia de azul a amarelo). Na esfera das cores, o roxo-

avermelhado situa-se no 0º, o amarelo nos 90º, o verde-azulado nos 180º e o azul nos 270º. 

A partir das coordenadas obtidas, são calculados os seguintes indicadores (Konica Minolta, 

1998): 

𝑆𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎çã𝑜 𝑑𝑎 𝑐𝑜𝑟 =   𝑎2 + 𝑏2 

𝑇𝑜𝑛𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔  𝑏 𝑎   𝑥 
180

𝜋
+  180 ,  𝑠𝑒 𝑎 < 0 𝑒 𝑏 > 0  

 

 

Enquanto a saturação define a vividez da cor (cor mais viva ou mais esbatida), a tonalidade 

permite distinguir a evolução do verde para amarelo, no caso da epiderme das peras. Os 

resultados foram expressos pela média dos valores determinados em cada sistema (N=50). 

A medição da dureza, que está altamente relacionada com a textura, foi determinada com 

recurso a um penetrómetro manual com ponteiro de 0,8 mm, acoplado a um suporte de aço 

e expressa-se em kg/0,5 cm2. Para efectuar a leitura foi removida uma película fina de 

epiderme do fruto e realizaram-se duas medições diametralmente opostas, por pêra. 
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O teor de sólidos solúveis totais (TSS) quantifica a percentagem de matéria seca solúvel 

contida no sumo dos frutos e foi medido com recurso a um refractómetro (escala 0-30%). As 

medições foram realizadas com os sumos de 5 peras por sistema de condução. 

A acidez titulável, expressa em g L-1, foi determinada por titulação manual com NaOH a 0,1N 

e com recuso a um potenciómetro que marcava o pH e temperatura, determinando o ponto 

de titulação quando o pH fosse 8,1. A solução a titular era composta por 10 ml de sumo de 5 

peras e 10 ml de água destilada. 

 

Figura 15 - Analise qualitativa, titulação manual com recurso a potenciómetro. 

 

3.3. Análise estatística 

A análise estatística foi feita com recurso ao programa Statistics versão 9.0 através da 

análise de variância (ANOVA) a um factor (sistema de condução), com dois blocos e 10 

árvores por bloco. 

Para cada medição, foi calculado o valor médio e o respectivo erro padrão. Para testar a 

existência de diferencias significativas entre as médias das variáveis, foi aplicado o teste de 

Tukey (α < 0,05).  
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4. Resultados 

4.1 Fenologia da pereira 

O ciclo anual das pereiras, dos quatro sistemas de condução, ao longo do ano de 2010 está 

esquematizado na figura 16. O ciclo vegetativo das árvores nos diferentes sistemas foi 

idêntico, pois estas além de estarem plantadas nas mesmas filas sofrem, também, o mesmo 

tipo de tratamentos e operações culturais. 

Figura 16 - Datas das fases do ciclo vegetativo das pereiras ‗Rocha‘ correspondentes ao ensaio dos 

sistemas de condução em 2010. 

As pereiras estiveram em repouso vegetativo até meados de 23 de Março, altura em que se 

verificou o pré-abrolhamento, o abrolhamento verificou-se após cinco dias (28 Março). Entre 

este estado e o inicio da floração decorreram 13 dias, tendo a plena floração ocorrido a 14 

de Abril. 

O vingamento verificou-se a 28 de Abril. Entre a plena floração (14 de Abril) e a colheita, 

realizada a 31 de Agosto, decorreram 139 dias. 

 

4.2 Características das árvores 

No quadro 4 é descrita a informação relativa às características das árvores para os quatro 

sistemas de condução. As distâncias entre as árvores na linha variam consoante o sistema, 

mantendo-se a distância na entrelinha, assim o sistema com menor distância entre as 

plantas é o tatura, com 0,8 m e o sistema com maior distância é a palmeta de três eixos com 

1,2 m. Relativamente à área de plantação, a tatura é o sistema que ocupa a menor área na 

parcela seguida do solaxe, palmeta e finalmente o eixo.  
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Quadro 4 - Características das árvores nos sistemas de condução de Outubro de 2009 a Julho de 2010 

Sistema 
Compasso 

(m x m) 

Área 

(m2) 

Lenha de 

poda (g) 

Área 

seccional 

tronco (cm2) 

Volume da 

copa 15 de 

Maio (m3) 

Volume da 

copa 20 de 

Julho (m3) 

Tatura 4,0x0,8 518 781,1 b 18,1 2,10 a 2,63 a 

Solaxe 4,0x1,0 552 1172,5 a 18,8 1,36 b 1,71 c 

Eixo 4,0x1,0 600 1107,5 a 18,4 1,95 a 2,23 b 

Palmeta 4,0x1,2 571 574,0 b 19,1 0,85 c 1,24 d 

 

Média 

   

908,8 

 

18,6 

 

1,6 

 

2,0 

EPM   65,33 0,47 0,07 0,09 

Prob (F)   <0,001 0,40 <0,001 <0,001 

N =20 árvores por sistema de condução 

EPM – erro padrão da média 

Letras diferentes nas colunas correspondem a médias diferentes (teste de Tukey α=0,05) 

 

A massa de lenha de poda é menor nas árvores em palmeta (574 g) e maior no solaxe 

(1173 g). Analisando os valores de massa de lenha de poda verifica-se que existem 

diferenças significativas (p <0,05) entre os sistemas Solaxe e Eixo (1172,5 g e 1107,5 g) e 

Tatura e Palmeta (781,1 g e 547 1 g, respectivamente). 

A área seccional do tronco não apresenta diferenças significativas entre os sistemas, sendo 

em média de 18,6 cm2. 

Analisando os resultados das medições do volume da copa nas duas datas, verifica-se que 

em ambas o sistema que tem menor volume de copa é a Palmeta, com 0,85 m3 a 15 de 

Maio e 1,24 m3 a 20 de Julho. O sistema com maior volume de copa nas duas datas é a 

Tatura com 2,10 e 2,63 m3 respectivamente. Verifica-se também que houve crescimento da 

copa em todos os sistemas. 

Na primeira medição do volume da copa da árvore realizada a 15 de Maio, verificou-se que 

entre o sistema tatura e eixo não existiam diferenças significativas, mas que estes dois 

sistemas eram estatisticamente diferentes tanto do solaxe como da palmeta. 

Relativamente à segunda medição da copa realizada no final do crescimento vegetativo da 

cultura, a 20 de Julho, verifica-se que existem diferenças significativas de volume da copa 

entre todos os sistemas de condução. 

Analisando a altura a que começa a copa das árvores, H (quadro 5), para os quatro 

sistemas de condução, verifica-se que a palmeta é o sistema com maior altura da copa (3,9 

m) e a tatura e o solaxe com a menor altura (3,5 m). Entre estes sistemas existem 

diferenças significativas (p <0,05). No sistema em eixo a altura da copa não difere da altura 

da copa dos outros sistemas. 
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Quadro 5 - Altura máxima de copa, largura paralela da copa, largura perpendicular da copa e rácio 

entre altura e largura média da copa de quatro sistemas de condução. 

Sistema de 
condução 

H (m) a (m) b (m) 
Rácio H e 

media a e b 

Tatura 3,5 b 1,6 c 1,8 d 2,1 c 

Solaxe 3,5 b 1,3 b 1,4 b 2,6 b 

Eixo 3,7 ab 1,4 b 1,6 c 2,5 b 

Palmeta 3,9 a 1,5 a 0,8 a 3,5 a 

 

Média 

 

3,6 

 

1,5 

 

1,4 

 

2,7 

EPM 0,07 0,03 0,05 0,08 

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

N =20 árvores por sistema de condução 

EPM – erro padrão da média 

Letras diferentes nas colunas correspondem a médias diferentes (teste de Tukey α=0,05) 

 

A largura paralela da copa representa o espaço ocupado por cada árvore na linha. A tatura é 

o sistema com maior largura (a = 1,6m) sendo o solaxe o que tem menor largura a = 1,3m. 

As médias deste parâmetro são diferentes entre a tatura e a palmeta o que não se verifica 

entre o eixo e o solaxe. 

A largura perpendicular da copa, b, é um parâmetro que em conjunto com a altura e a 

largura paralela permitem determinar o volume da copa. Analisando este parâmetro verifica-

se que a palmeta e a tatura têm a menor e a maior largura, respectivamente (0,8 m e 1,8 m). 

As médias das larguras de cada sistema têm diferenças significativas entre si (p <0,05) e a 

média destas é de 1,4 m. 

O rácio é o parâmetro que relaciona a altura da copa com a média das larguras da copa. A 

palmeta tem um maior rácio, o que significa que tem maior diferença entre a altura e a 

largura da copa e portanto uma copa menos uniforme e compacta comparativamente aos 

restantes sistemas. Contrariamente a tatura tem o menor valor de rácio, demonstrando ser o 

sistema no qual as árvores são mais compactas. 

 

4.3 Produtividade e análise qualitativa 

Para as 80 árvores em estudo, foi determinada a produtividade e foram analisadas algumas 

características qualitativas dos frutos, como se pode observar nos quadros 6 e 7. 

Ao analisar a área seccional do ramo (cm2) verifica-se que os ramos dos sistemas tatura e 

eixo têm (conjuntamente) áreas seccionais dos ramos significativamente diferentes (p <0,05) 

das dos sistemas solaxe e da palmeta, sendo a palmeta o sistema que tem menor ASR e o 

solaxe o que tem maior. 
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Quadro 6 - Área seccional do ramo, número de corimbos, frutos vingados, número de frutos e massa 

de fruto por ASR de quatro sistemas de condução. 

Sistema de 
condução 

ASR 

(cm2) 

Nº 
Corimbos 
cm-2ASR 

Frutos 
vingados cm-2 

ASR 

Nº frutos 
cm-2ASR 

Massa 
fruto Kg 
cm-2 ASR 

Tatura 1,6 b 4,7 2,9 2,9 0,39 b 

Solaxe 2,1 a 4,5 3,2 2,9 0,43 ab 

Eixo 1,7 b 4,9 3,6 3,7 0,56 a 

Palmeta 1,2 c 4,9 3,7 3,2 0,43 ab 

 

Média 

 

1,7 

 

4,8 

 

3,4 

 

3,2 

 

0,45 

EPM 0,07 0,32 0,40 0,32 0,04 

Prob (F) <0,001 0,80 0,34 0,25 0,03 

N =20 árvores por sistema de condução 

EPM – erro padrão da média 

Letras diferentes nas colunas correspondem a médias diferentes (teste de Tukey α=0,05) 

 

Relativamente ao número de corimbos por ASR, estes não apresentam diferenças entre as 

quatro formas de condução das árvores, o que indica que a floração não sofre influência das 

mesmas. O mesmo se passa com o número de frutos vingados por ASR, estes não têm 

diferenças entre os sistemas (o valor médio é de 3,4 frutos vingados/cm2), tal como o 

número de frutos colhidos por cm2 de área seccional do ramo (3,2 frutos/cm2). 

No entanto, a massa de fruto por cm-2 de ASR já sofre influência por parte dos diferentes 

sistemas de condução, verificando-se diferenças significativas no tatura, sistema com menor 

massa de fruto/cm2 ASR (0,39 kg/cm2) e eixo com maior valor de massa de fruto/cm2 ASR 

(0,56 kg/cm2). 

Contrariamente à massa/cm2 ASR, a massa dos 50 frutos analisados por sistema de 

condução indicou não existirem diferenças significativas entre os sistemas, sendo a média 

de massa de fruto 153,1 g, o eixo o sistema com maior média de massa, 159g, e a tatura o 

menor com 147g (Quadro 7). 
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Quadro 7 - Média da massa, diâmetro, dureza, TSS e acidez dos frutos de quatro sistemas de 

condução. 

Sistema de 
condução 

Massa1 

(g) 

Diâmetro1 
(mm) 

Dureza1 
(Kg/0,5cm2) 

TSS2 

(%) 
Acidez2 

(g/L) 

Tatura 147 63,7 5,3 b 13,1 a 1,6 a 

Solaxe 157 64,6 5,3 b 12,5 b 1,5 b 

Eixo 159 65,1 5,6 a 12,2 b 1,5 b 

Palmeta 150 63,1 5,4 ab 12,4 b 1,4 c 

 

Média 

 

153,1 

 

64,1 

 

5,4 

 

12,6 

 

1,5 

EPM 4,95 0,75 0,06 0,10 0,02 

Prob (F) 0,24 0,23 <0,001 <0,001 <0,001 
1-N =50 frutos por sistema de condução 
2
-N =10 sumos por sistema, de 50 peras por sistema. 

EPM – erro padrão da média 

Letras diferentes nas colunas correspondem a médias diferentes (teste de Tukey α=0,05) 

 

No quadro 7 são descritos parâmetros das análises de qualidade aplicadas à pêra Rocha 

dos diferentes sistemas de condução. 

O diâmetro dos frutos também não apresenta diferenças significativas, sendo a média dos 

sistemas de 64,1 mm. No entanto, 50 frutos por sistema poderá ser uma amostra demasiado 

pequena. 

Relativamente à dureza dos frutos verificou-se que os frutos do eixo apresentaram maior 

dureza, 5,6 kg/cm2, significativamente superior que a dureza dos frutos da tatura e do solaxe 

(5,3 kg/cm2), sistemas com menor dureza.  

O teor de sólidos solúveis (%) e a acidez (g/L) foram analisados no sumo correspondente a 

50 peras por sistema. Relativamente à % de TSS os frutos do sistema tatura apresentaram 

um brix superior, 13,1%, comparativamente aos outros sistemas cuja média foi de 12,6%. 

Relativamente à acidez, este parâmetro também foi superior nos frutos do sistema tatura 

que se destacou com maior teor de acidez (1,6 g L-1), palmeta com o menor valor (1,4 g L-1) 

e solaxe e eixo (1,5 g L-1), sem diferenças significativas da média de acidez entre si. 

A análise de coloração da epiderme dos frutos revelou uma quase ausência de resposta das 

características da cor aos vários sistemas de condução (Quadro 8), com excepção da 

luminosidade, que apresentou diferenças na palmeta e tatura (fruto mais claro) e solaxe 

(fruto mais escuro), não apresentando diferenças significativas no eixo. 
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Quadro 8 - Luminosidade, saturação e tonalidade dos frutos de quatro sistemas de condução. 

Sistema de 

condução 
Luminosidade Saturação Tonalidade 

Tatura 68,3 a 37,9 111 

Solaxe 67,1 b 38,5 109,7 

Eixo 67,5 ab 38,4 111 

Palmeta 68,2 a 38,6 110,6 

 

Média 

 

67,8 

 

38,3 

 

110,6 

EPM 0,29 0,26 0,53 

Prob (F) 0,007 0,24 0,26 

N =50 frutos por sistema de condução 

EPM – erro padrão da média 

Letras diferentes nas colunas correspondem a médias diferentes (teste de Tukey α=0,05) 

 

Analisando os calibres médios dos frutos dos quatro sistemas de condução (Quadro 9), 

percebe-se que existem diferenças entre os sistemas. Os frutos do eixo apresentaram maior 

calibre, 62,6 mm, seguidos dos frutos do solaxe (60,9 mm) e dos frutos sistemas tatura e 

palmeta (59,6 mm e 59,4 mm), que não têm diferenças entre si. 

Nesta análise utilizaram-se os frutos colhidos dos ramos marcados no ensaio, sendo 

portanto diferente o número de frutos colhido em cada sistema. Assim o número de frutos 

colhidos nos ramos do sistema tatura foram 325 frutos, no solaxe 484 frutos, no eixo 486 

frutos e na palmeta 318 frutos.  

Quadro 9 – Média dos calibres dos frutos de quatro sistemas de condução. 

Sistema de 
condução 

Calibres 
(mm) 

Tatura 59,4 c 

Solaxe 60,9 b 

Eixo 62,6 a 

Palmeta 59,6 c 

 

Média 

 

60,6 

EPM 0,43 

Prob (F) <0,001 

EPM – erro padrão da média 

Letras diferentes nas colunas correspondem a médias diferentes (teste de Tukey α=0,05). 
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O histograma das classes de calibres dos frutos, em mm, mostrou que, os frutos do sistema 

tatura tinham a maior percentagem de calibre 45-60 mm (mais pequeno), uma baixa 

proporção de calibre superior (70+) e que cerca de 52% da produção tinha calibre 60-70 

mm. 
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Figura 17- Histograma das classes de calibres, em mm, dos frutos colhidos nos ramos marcados em 
quatro sistemas de condução. 

 

Os frutos do solaxe, embora tenham tido uma percentagem muito próxima de calibre médio, 

60-70 mm, (53%), tiveram comparativamente aos frutos do tatura uma maior proporção de 

calibre 70+ e uma menor de 45-60 mm, 17,8 e 28,9%, respectivamente.  

Já os frutos do sistema eixo apresentaram a menor percentagem de calibre menor (18,8%) 

e a maior percentagem dos calibres 60-70 mm e +70 mm, 62,1% e 19,1%, respectivamente.  

Os frutos do sistema em palmeta apresentaram percentagens de calibre próximas dos frutos 

do sistema tatura. Contudo, tiveram menor percentagem nos calibres inferior (33,6%) e 

superior (8,8%), e maior percentagem de calibre médio (57,6%), comparativamente aos 

frutos do sistema tatura. 

Finalmente, os frutos do solaxe, mostraram ter valores próximos dos frutos do eixo nas 

classes de calibre 60-70 mm e +70 mm, sendo de realçar o facto de ter maior percentagem 

de frutos com calibre 45-60 mm (28,9%). 
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4.4 Análise económica 

A rentabilidade de um sistema de condução é o factor mais importante quando o produtor 

decide plantar um novo pomar. Existem diversos factores biológicos que afectam a 

rentabilidade de um pomar, contudo os factores económicos como o custo da terra, o custo 

de implementação do pomar, dos factores de produção e mão-de-obra são os que pesam 

mais na escolha do tipo de sistema de condução a aplicar.  

No quadro 10 é descrita a densidade de plantação de cada sistema, com o número de 

plantas por ha. Esta informação é bastante útil para podermos comparar os diferentes 

factores descritos no mesmo quadro. Assim, verificamos que a tatura é o sistema com maior 

densidade (3125 plantas/ha), seguida da palmeta (2083 plantas/ha) e do eixo e solaxe 

(ambos com 2500 plantas/ha). 

Analisando os tempos de poda verifica-se que a tatura é o sistema que requer maior tempo 

de poda, 234 horas ha-1, seguido do Solaxe com 200 horas ha-1, o eixo com 167 horas ha-1 e 

a palmeta com 158 horas ha-1. Estes valores estão em consonância com a densidade de 

plantação de cada sistema. 

O rendimento de colheita é descrito em kg de frutos colhidos por dia por pessoa, este 

parâmetro mostra que o sistema que tem maior rendimento é o eixo, em que cada se 

colhem 1235 kg diariamente por pessoa, e o menor é o solaxe, com um rendimento de 1090 

kg/dia/pessoa. A tatura e a palmeta apresentam valores praticamente idênticos com 1122 e 

1123 kg/dia/pessoa, respectivamente. 

O pomar atingiu a produção comercial (superior a 40 t/ha) no ano de 2009 em que o eixo 

obteve 53,4 t/ha, tatura 57,1 t/ha, palmeta 40,6 t/ha e o solaxe 54,9 t/ha (Fialho e Abreu, 

2010). A produção do ano de 2010 (Quadro 10) foi superior para o sistema solaxe (54,9 t/ha) 

e inferior para a palmeta (38,2 t/ha). Na tatura a produção foi de 54,0 t/ha e no eixo de 53,7 

t/ha. 

 

Quadro 10 - Densidade de plantação, poda de inverno, rendimento de colheita e produção de quatro 
sistemas de condução de 2009/2010. 

Sistema de 

condução 

Densidade de 
plantação 

(pl/ha) 

Poda Inverno 
(h/ha) 

Rendimento 
colheita 

(kg/dia/pessoa) 

Produção 
(t/ha) 

Tatura 3125 234 1122 54,0 

Palmeta 2083 158 1123 38,2 

Eixo 2500 167 1235 53,7 

Solaxe 2500 200 1090 54,9 
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Quadro 11 - Descrição de intervenções culturais realizadas na implementação e primeiros dois anos 
do pomar (Fialho e Abreu, 2010). 

Rubrica Descrição 

Preparação do solo – A0 Terraplanagem, surriba 

Drenagem – A0 Drenos em tubo c/ gravilha, valas abertas, manilhas 

Intervenções solo – A0,1 
Escarificagem, fresagem, gradagem, trituragem, 
deservagem 

Plantação – A1 
Árvores, plantação, abertura regos, amontoa, corta-
ventos 

Protecção/Nutrição – A1,2 Nutrição, controlo sanitário, confusão sexual broca 

Intervenções árvore – A1,2 Poda Inverno e verde, inclinação dos ramos, atar eixos 

Aramação – A1 Postes, arame, travessas 

Rega – A0 
Tubo gota-gota, condutas, cabeçal (filtro, reg.pressão, 
caudalimetro) 

Enrelvamento – A1  Semente, sementeira, nutrição, herbicida 

Intervenções árvore – A2 Poda Inverno e verde, inclinação dos ramos e do eixo 

A0, A1, A2 – Anos do pomar em que se realizaram estas operações culturais. Inclui as máquinas 

(gasóleo, seguro, manutenção, amortização), mão-de-obra e materiais. 

 

No quadro 11 são descritas as intervenções feitas desde o ano 0, ano de preparação para a 

instalação do pomar até à sua entrada em produção (ano 2). Esta informação permite-nos 

avaliar os valores apresentados no quadro 12 onde se apresentam os custos de cada uma 

destas operações por sistema de condução. 
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Quadro 12 - Descrição valores dispendidos em intervenções culturais realizadas na implementação e 
primeiros dois anos do pomar do ensaio para quatro sistemas de condução (Fialho e Abreu, 2010). 

Valor 
Eixo Tatura Palmeta Solaxe 

€/ha 

Preparação solo 934 934 934 934 

Drenagem 1246 1246 1246 1246 

Intervenções no solo 640 640 640 640 

Plantação 6482 8101 5402 6482 

Protecção/Nutrição 1110 1110 1110 1110 

Intervenções na árvore 1316 1585 600 1416 

Aramação 3545 5800 3000 3543 

Rega 3000 3000 3000 3000 

Enrelvamento  342 342 342 342 

Intervenções na árvore 333 868 875 363 

TOTAL 18948 23626 17149 19076 

 

Avaliando os valores totais, em €/ha, para a implementação de cada sistema de condução 

desde 2006 até 2008, verifica-se que o sistema com mais custos de instalação é o tatura, 

com um valor de 23626 €, seguido do solaxe, com custos na ordem dos 19076 €, o eixo e a 

palmeta com 18948 € e 17149 €, respectivamente. 

As grandes diferenças entre estes valores estão nos factores: plantação, intervenções na 

árvore e aramação. Na plantação os valores são bastante acrescidos devido à densidade de 

plantação, que como já foi referido anteriormente é maior no tatura, e menor na palmeta, 

encontrando-se o eixo e solaxe no intermédio dos outros dois. 

Relativamente à aramação, a tatura continua no topo dos custos (5800 €), pois é um 

sistema que requer uma estrutura maior com mais postes e mais arame para conduzir as 

árvores. O solaxe e o eixo sendo sistemas com condução parecida têm um custo 

praticamente idêntico na ordem dos 3545 €. Já a palmeta é a que apresenta menor factura 

com um custo de aramação de 3000 €. 
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Finalmente, as intervenções na árvore, que são sobretudo as podas de inverno, podas em 

verde a inclinação de ramos e eixo, evidenciam mais uma vez que a tatura é o sistema mais 

dispendioso de implementar, com custos de 2453 €. Já os restantes sistemas apresentam 

valores sem diferenças significativas, na ordem dos 100€, tendo o solaxe um custo de 

intervenções na árvore de 1779 €, o eixo de 1649 € e a palmeta de 1475 €. 

Actualmente, o custo médio de produção de pêra Rocha, do ensaio, é de 6.000 €/ha e 

reparte-se em: 45% em mão-de-obra (50% colheita, 15% poda, 5% monda, 5% tratamentos, 

25% outros); 17% em produtos fitofarmacêuticos, 8% em adubos; 14% em amortizações 

(entre os quais máquinas, equipamentos e pomar); 2% no seguro de colheita, 3% em 

energia (electricidade) 7% em máquinas e equipamentos (gasóleo, manutenção, oficina, 

seguro) e por ultimo 4% em outras despesas como encargos sociais e contabilidade. 

Todos estes valores representam os encargos que o produtor tem para a produção de pêra 

Rocha com qualidade certificada. Temos de ter também em consideração o preço pago ao 

produtor, que neste momento ronda os 0,25 €/kg (preço médio da campanha 2008/2009), o 

qual é um valor bastante baixo para comportar todos os custos que um pomar intensivo 

apresenta. Um produtor tem que produzir 24 t/ha de forma a suportar o custo anual de 

produção num pomar com estas características. 
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5. Discussão de resultados 

A fenologia das pereiras Rocha do ensaio foi idêntica para os quatro sistemas ao longo do 

ciclo anual de 2009/2010, o que era espectável pois os sistemas estão plantados nas 

mesmas linhas, sofrem as mesmas operações culturais, como fertilização e rega. 

A aplicação do método de previsão da data de floração de fruteiras caducifólias (Abreu, 

2010) para a parcela onde se encontra instalado o ensaio, demonstrou que a quebra de 

dormência ocorreu no dia 5 de Fevereiro de 2010 (36º dia do ano), altura em que as pereiras 

atingiram 500 horas de frio (horas com temperaturas inferiores a 7,2 ˚C de 15 de Outubro a 

5 de Fevereiro). Segundo modelo de previsão de Abreu (2010) a plena floração ocorreria a 

11 de Abril. Comparando esta data com a fenologia do ensaio (figura 6), em que a plena 

floração ocorreu a 14 de Abril verifica-se esta está dentro dos valores padrão referidos. 

Segundo Alexandre (2001), para a cultivar Rocha o número de dias entre a plena floração e 

a colheita varia, em média, entre 133 e 138 dias. Analisando a fenologia das pereiras 

conclui-se que entre a plena floração (estado F2 de Fleckinger) até à colheita decorreram 

139 dias. Este valor está muito próximo do intervalo apresentado, pelo que se pode 

considerar que as árvores estão de acordo os hábitos de desenvolvimento da cultivar. 

A poda é uma operação cultural de extrema importância para manutenção da copa da 

árvore e regulação da intensidade luminosa no interior da mesma, tal como referido, tendo 

como objectivo ser uma operação mínima que não acarrete demasiados custos de mão-de-

obra. A pesagem da lenha de poda permitiu averiguar que as pereiras em palmeta tiveram 

menor peso de lenha (574 g), não sendo estatisticamente diferente da tatura e as pereiras 

em solaxe obtiveram o maior valor de peso de lenha (1172,5 g) também sem diferenças 

significativas relativamente ao eixo. Na palmeta o peso da lenha pode ser menor por ser um 

sistema que tem vários ―eixos‖ (palmeta de três eixos) e que portanto não tem ramificações 

mas sim mais verdascas e esporões. O mesmo se passa com a tatura que é o sistema mais 

intensivo (maior densidade) em que cada eixo é revestido de ramificações. Os resultados 

obtidos no solaxe e eixo podem dever-se ao facto de serem sistemas que necessitam de 

constante renovação das ramificações com esporões de forma a evitar que estas se tornem 

permanentes (intensivepear, 2010).  

O aumento da densidade de plantação tende a provocar a diminuição da área seccional do 

tronco (Musacchi et al., 2005), mesmo em pomares plantados em porta-enxertos 

ananicantes como o Sydo. Contudo no ensaio, a AST não mostrou diferenças entre os 

sistemas, o que se pode dever ao facto das densidades de plantação serem superiores a 

2000 plantas/ha. 
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Dados dos volumes das copas mostraram que houve evolução das mesmas em todos os 

sistemas, entre a primeira e a segunda medição. Na segunda medição o volume da copa foi 

estatisticamente diferente em todos os sistemas, tendo a tatura apresentado o maior volume 

de copa, seguido do eixo, solaxe e palmeta. Simultaneamente a tatura foi também o sistema 

que teve menor peso de lenha de poda podendo indicar possíveis problemas de intercepção 

luminosa e excesso de pontos sink (ramificações) que conduzam à diminuição de qualidade 

da pêra. O mesmo é referido por Lauri et al. (2006) quando menciona que uma árvore não 

podada entra em produção rapidamente contudo, na maioria dos casos, resulta uma copa 

sobrecarregada depois de alguns anos e eventualmente o tamanho e qualidade dos frutos 

será reduzida. Este é um aspecto de grande importância que se deve ter em consideração 

durante a análise qualitativa dos frutos produzidos, nomeadamente nos dados dos calibres. 

Os quatro sistemas evidenciaram volumes de copas diferentes, o que indica que existe 

influência dos sistemas neste parâmetro. O formato da copa e portanto o seu volume é um 

dos factores, tal como referido na bibliografia, mais importantes nos pomares de elevada 

densidade e portanto nos sistemas adequados a este nível de plantação. Tal indica que se 

não forem bem geridos podem ser uma condição que afecta a produtividade e 

principalmente a qualidade dos frutos. No entanto, ao tirarmos conclusões acerca do volume 

temos de ter em conta a orientação e design de cada um dos sistemas, pois a geometria 

das suas copas nem sempre é semelhante (caso da palmeta que tem uma geometria e 

design diferente dos outros três sistemas, menos cónica). Este factor é perceptível pois 

relacionando o volume das copas com os parâmetros que o constituem (altura e larguras 

das copas) através do cálculo do rácio entre a altura e a largura podemos averiguar que a 

copa menos uniforme foi a palmeta que apresentou maior discrepância entre os valores de 

altura e largura, ao contrário da tatura que se mostrou mais compacta. Também Iglesias et 

al. (2004) concluíram que os sistemas em tatura preencheram mais rapidamente o espaço 

na linha e que interceptavam quase duas vezes mais luz do que os sistemas em eixo, 

sobretudo devido ao facto de terem ramificações uniformemente distribuídas e mantidas 

com um ângulo de inclinação de 35º e portanto produzirem maiores volumes de copas. 

O efeito do porta-enxerto é também um factor preponderante no desenvolvimento do volume 

das copas, pois afecta de forma determinante o vigor das árvores. O ensaio está instalado 

sobre o porta-enxerto Sydo, um porta-enxerto ananicante, que é crucial em pomares de 

elevada densidade pois reduzem o volume da copa e promovem uma floração precoce 

(Lockard e Schneider, 1981; Larsen et al., 1992; Barrit et al., 1995) ao mesmo tempo que 

afectam a densidade e localização dos ramos (Lauri et al., 2006). 

A área seccional do ramo foi utilizada neste trabalho como medida para normalizar os 

resultados de produtividade. Foram verificadas diferenças na ASR entre os sistemas, tendo 



 

39 

o solaxe apresentado o maior valor (2,1 cm2) e a palmeta o menor (1,2 cm2). No ensaio não 

se encontraram diferenças entre o número de corimbos por ASR dos quatro sistemas, nem 

entre o número de frutos vingados por ASR nem no número de frutos colhidos por ASR, tal 

indica que a floração e a frutificação não sofreram influência dos sistemas de condução. 

A massa dos frutos por cm2 de ASR já apresentou diferenças entre os sistemas. O eixo foi o 

que teve maior massa (0,56 kg/cm2) seguido do solaxe e palmeta (que não apresentaram 

diferenças entre si 0,4 kg/cm2) e por último o tatura (0,39 kg/cm2). Embora a amostra nesta 

medição seja relativa apenas à produção dos ramos marcados, pode-se já deduzir que 

houve influência dos sistemas na massa dos frutos.  

Esta ilação é corroborada pelos valores dos calibres dos frutos (Quadro 9) que mostraram 

ter diferenças significativas entre o eixo, o solaxe e a tatura e palmeta (conjuntamente). O 

eixo evidenciou ter o maior calibre (62,6 mm) tal como o maior número de frutos nos ramos 

colhidos (486 frutos), seguido do solaxe, da palmeta e tatura, que mostrou ter o calibre 

menor e menor número de frutos. Os dados obtidos estão de acordo com resultados de 

outros ensaios realizados em pereiras em que ficou provado que o peso médio dos frutos 

dos sistemas em eixo foi superior ao peso dos frutos do sistema em tatura (Iglesias et al., 

2004). O mesmo foi verificado por Musacchi et al. (2005) em que concluíram que o peso e 

calibre dos frutos evidenciavam uma diminuição correlacionada com o aumento da 

densidade de plantação. No ensaio a excepção é a palmeta que embora seja o sistema com 

a maior largura na linha é um dos que apresenta menores valores de massa e calibre dos 

frutos. Tal pode ser explicado pelo facto de a palmeta ter 3 eixos o que na prática faz com 

que cada árvore equivalha, de grosso modo, a três árvores. 

Nos resultados do ensaio são apresentadas as análises qualitativas realizadas às amostras 

da fruta colhida nos ramos marcados de cada sistema e retiradas aleatoriamente (Quadro 

7). Estes dados mostram não existir diferenças na massa dos frutos, nem no diâmetro entre 

os sistemas, contrariamente ao referido anteriormente. Tal pode se dever ao facto de a 

amostra de 50 frutos ser demasiado pequena e portanto não representativa do ensaio. 

Contrariamente ao obtido por Iglesias et al. (2004), os parâmetros de qualidade mostraram 

diferenças entre os sistemas. Os frutos do eixo apresentaram maior dureza, seguido da 

palmeta e posteriormente da tatura e solaxe (que não diferiram significativamente). Já no 

TSS apenas os frutos da tatura apresentaram um valor de ºbrix significativamente diferente 

dos restantes, o que pode estar relacionado com a intercepção de luz na copa e inclinação 

dos ramos. Os frutos do sistema tatura também registaram valores mais elevados de acidez 

enquanto os frutos do sistema palmeta registaram valores mais baixos, tendo os frutos do 

sistemas solaxe e eixo registado valores intermédios. 
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Como componente qualitativo da pêra temos também a cor da epiderme que é analisada 

segundo três parâmetros: luminosidade, saturação e tonalidade. Destes apenas se 

verificaram diferenças na luminosidade, tendo a tatura e a palmeta obtido frutos mais claros 

e o solaxe frutos mais escuros. Este aspecto pode-se dever à intensidade luminosa que 

entra nas copas e chega aos frutos visto que tanto a tatura como a palmeta são sistemas de 

fácil captação de luz pelos frutos. O solaxe com a elevada inclinação dos ramos potenciada 

pelo peso dos frutos (Lauri et al., 2006) pode provocar um maior ensombramento dos 

mesmos influenciando a luminosidade da epiderme. 

A classe de calibres de cada sistema é uma das componentes mais importantes num ensaio 

de sistemas de condução, pois é aquela que de grosso modo ajuda e definir 

qualitativamente os mesmos. Analisando a figura 17 é evidente que o eixo é o sistema com 

melhores características pois é o que tem menor percentagem de frutos de calibre baixo e o 

que tem maior percentagem de frutos de calibre extra (+70 mm), mostrando que as árvores 

estão a produzir frutos de qualidade superior que terá um preço valorizado. O solaxe não 

foge muito dos valores obtidos pelo eixo, verificando-se as diferenças sobretudo no calibre 

mais baixo e intermédio. Já os frutos da tatura têm valores bem inferiores sendo o sistema 

com valores mais elevados de calibre 45-60 mm (baixo) e menores valores de calibre 60-70 

mm (médio). Os valores obtidos para a palmeta também não são muito diferentes, sendo 

que se destaca da tatura pela maior percentagem de frutos de calibre médio embora tenha 

menor valor de calibre extra. Não se podem tirar ilações directas sobre qual o melhor 

sistema porque estão dependentes dos valores de produção dos mesmos, contudo de 

acordo com o estudo de Musacchi et al. (2005) a distribuição de classes de calibres 

confirma que geralmente, menores densidades de plantação produzem fruta de maior 

calibre, o que é verificado no ensaio. 

Os factores económicos são cruciais na obtenção de conclusões sobre a adequação dos 

sistemas de condução ao pomar. O ensaio teve três densidades de plantação diferentes 

instaladas (Quadro 10), a informação sobre estas é essencial para analisar as operações 

culturais e produtividade. A tatura é o sistema com maior densidade de plantação (3125 

pl/ha), seguido do eixo e solaxe (2500 pl/ha) e palmeta (2083 pl/ha). Sabe-se que o sistema 

tatura foi um dos sistemas com menor peso de lenha de poda, contudo foi o que teve maior 

tempo de poda por ha (234 h/ha) o que pode ser justificado pela orientação alternada das 

árvores o que provoca perdas acrescidas de tempo para visionamento e alcance dos ramos 

das mesmas. O solaxe obteve também um elevado número de horas de poda, talvez por ter 

uma elevada inclinação dos ramos. O eixo, sendo contudo um sistema próximo do solaxe, 

obteve uma rentabilidade de poda superior, o que se pode dever ao facto de ser um sistema 

muito utilizado para a pêra Rocha na região Oeste e portanto os trabalhadores terem uma 



 

41 

prática maior, agilizando este trabalho. O sistema com poda mais rentável foi a palmeta, 

contudo foi também o que teve menor peso de lenha ou seja não teve tanta intervenção. 

Na colheita o sistema mais eficiente foi o eixo com 1235 kg/dia/pessoa e o menos foi o 

solaxe com 1090 kg/dia/pessoa. Esta diferença pode se dever ao facto de que no solaxe a 

inclinação dos ramos (maximizada pelo peso dos frutos) não permita a visualização 

facilitada dos frutos provocando aumentos no tempo de colheita e portanto menores 

quantidades diárias colhidas. O rendimento de colheita na tatura e palmeta foram idênticos o 

que pode ser consequência dos calibres aproximados que estes sistemas obtiveram, 

referidos anteriormente. 

O ensaio entrou em produção em 2008, segundo ano do pomar, com produção média de 10 

t/ha para o eixo e tatura e 7 t/ha para a palmeta e solaxe, no entanto atingiu a produção 

comercial, superior a 40 t/ha, na 4ª folha (2009). Assim foi atingido um dos principais 

objectivos da implementação de pomares intensivos que é a rápida entrada em produção 

comercial do pomar (terceiro ano do pomar). No ano do ensaio (2010) as produções em t/ha 

foram superiores para o solaxe (54,9 t/ha), seguido da tatura e eixo, e inferiores para a 

palmeta. Também Iglesias et al. (2004) no ensaio em Espanha atingiu maiores produções 

na tatura comparativamente ao eixo. 

Os custos desde a instalação até à terceira folha contabilizaram todas as intervenções 

culturais (quadro 11 e 12). O sistema com maior custo foi a tatura (23626 €), solaxe (19076 

€), eixo (18948 €) e palmeta (17149 €). As diferenças de custos entre os sistemas foram 

obtidas na plantação devido à densidade de plantas que cada sistema tem, mas também 

nas intervenções nas árvores que para a tatura atingiram os 2453 €, solaxe 1779 €, eixo 

1649 € e palmeta 1475 €. Estas intervenções dizem respeito a custos de poda de inverno e 

verde, inclinação dos ramos e dos eixos. Outra intervenção que requereu custos 

diferenciados foi a aramação que teve um valor bastante superior na tatura, sendo a 

diferença para os outros sistemas de cerca de 1500 € a 2000 €. A estes custos tem de se 

acrescentar também os custos anuais de produção, que incluem a mão-de-obra, rega, 

nutrição, tratamento fitossanitários, amortizações, seguros, máquinas e equipamentos e 

encargos sociais da empresa que são de 6000 €/ha.  

Quando pensamos no investimento feito num pomar sob a óptica do produtor temos de ter 

em consideração o preço pago por kg de pêra. No ano de 2008/2009 o preço médio pago ao 

produtor foi de 0,25 € o que é considerado um baixo preço para manter os custos de 

produção de um pomar, sobretudo quando o produtor está a instalar um pomar com alta 

densidade e portanto com elevados custos de implementação. 
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Pensando no custo de instalação e correlacionando com os dados de produção e qualidade 

obtidos podem-se tirar ilações sobre cada sistema. 

O sistema tatura apresentou o maior custo de implementação, contudo foi o que teve 

maiores produções acumuladas entre 2008 e 2010 (120,5 t/ha), mas no ano do ensaio 

obteve a maior percentagem de calibre inferior comparativamente aos restantes sistemas, 

provocando quebras de preço pago ao produtor, ainda que esta tenha apresentado o maior 

valor de TSS e acidez. A ocorrência desta situação já tinha sido referida por Iglesias et al. 

(2004) no ensaio onde concluíram que alguns sistemas em tatura eram efectivos na 

obtenção de altas produtividades num período de vida inicial do pomar. No entanto, segundo 

Kappel e Brownlee (2001), deve-se prestar atenção para manter a qualidade dos pomares e 

assegurar que os calibres não se tornam demasiado reduzidos. Relacionando os resultados 

obtidos no calibre dos frutos deste sistema com os dados do volume das copas pode-se 

fazer aqui uma chamada de atenção para o facto do possível adensamento do volume das 

copas estar a influenciar a qualidade dos frutos, embora neste sistema aparentemente os 

frutos tenham atingido os valores mais elevados de TSS, 13,1%. Contrariamente ao 

verificado no ensaio, Musacchi et al. (2005) concluíram que o sistema em V (próximo da 

tatura) teve uma elevada eficiência de produção com efeito positivo no tamanho dos frutos, 

no entanto estes autores referiram também a importância de no futuro se provar se estes 

níveis de densidade terão ou não influência no calibre dos frutos. 

Considerando a produção acumulada e os custos por ha (Quadro 13), o solaxe foi o 

segundo sistema a apresentar maior custo de instalação e o segundo com maior produção 

acumulada (118,4 t/ha). Contrariamente à tatura, o solaxe obteve boas percentagens de 

calibre 60-70 mm e a segunda melhor percentagem de calibre superior a 70 mm. 
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Quadro 13 - Produção acumulada, custos de implementação e produção, rentabilidade e rendimento 

líquido por ha para quatro sistemas de condução. 

 Eixo Tatura Palmeta Solaxe 

Produção acumulada 

(t/ha) 
117 120,5 85,6 118,4 

Custos de instalação + 

intervenções nos 3 

primeiros anos a 

preços de 2006 (€/ha) 1 

18948 23626 17149 19076 

Custos de produção 

no 3º ano (€/ha) 
5000 5000 5000 5000 

Custos de produção 

no 4º ano (€/ha) 
6000 6000 6000 6000 

Rentabilidade do 

pomar (€/ha) 2  
29250 30125 21400 29600 

Rendimento Líquido 

(€/ha) 3 
-698 -4501 -6749 -476 

1
 – Ver quadro 12 com descrição dos custos. 

2
 – A rentabilidade do pomar é calculada a preços no produtor de 0,25 €/kg. 

3
 – Não considerando o preço da terra. 

 

O eixo teve um custo de implementação de 18948 €/ha e uma produção acumulada           

de 117 t/ha intermédios, e embora tenha obtido um elevado peso de lenha de poda foi 

também um dos sistemas em que esta operação cultural demorou menos tempo e onde o 

rendimento de colheita foi mais rentável, significando que os custos de mão-de-obra não 

serão maiores. Este sistema não sendo o que teve maior produção por hectare foi o que 

apresentou as melhores percentagens de calibre médio e extra. É de extrema importância 

referir esta relação entre a produção e calibre, pois o preço da fruta é valorizado para 

calibres superiores.  

A palmeta foi o sistema com menores custos mas a sua produção acumulada foi 

substancialmente mais baixa (85,6 t/ha) comparativamente aos restantes sistemas. No 

ensaio verificou-se também que este sistema teve um bom valor de calibre médio, no 

entanto também obteve um elevado valor de calibre inferior e um baixo valor de calibre 

extra. Este poderá ser o sistema que apresenta menos interesse para o produtor de pêra 

Rocha, pois embora tenha menores custos de implementação não tem rentabilidade 

suficiente para pagar o investimento. 
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O quadro 13 permite-nos perceber que o retorno do investimento não foi ainda alcançado 

para nenhum dos sistemas, contudo, analisando os valores de rendimento líquido verifica-se 

que os sistemas eixo e solaxe apresentam valores de rendimento liquido substancialmente 

mais elevados que os sistemas tatura e palmeta. Podemos também antever que no próximo 

ano (5º ano do pomar) todos os sistemas, exceptuando a palmeta, conseguirão cobrir os 

custos de produção anual de 6000 €/ha. O cálculo da rentabilidade foi feito para preços ao 

produtor de 0,25 €/kg, contudo é de referir que o preço pago pela fruta varia consoante a 

qualidade e calibre da mesma, sendo os frutos de maior calibre pagos a um preço superior. 

Este estudo mostra que é possível gerir um pomar de pereira Rocha em alta densidade com 

produções comercialmente rentáveis e com qualidade. O investimento feito para este tipo de 

pomares é elevado e requer uma gestão de custos e de preços muito grande para que o 

retorno do mesmo seja feito rapidamente. Este é um dos principais objectivos para manter a 

produção de pêra Rocha como uma actividade economicamente rentável e aliciante para o 

produtor e para a manutenção de um produto tão importante para a economia do país. 
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6. Conclusões e perspectivas futuras 

A pêra Rocha é um produto com um grande peso na economia da Região Oeste, pois 

representa um sector com alta importância económica tanto no mercado nacional como no 

de exportação. A necessidade de cumprir as exigências comerciais conduz à procura do 

pomar ideal, com sistemas que maximizem a produção, permitindo que os pomares atinjam 

produções elevadas e de qualidade em pouco tempo. 

O ensaio pretendeu estabelecer os aspectos produtivos e qualitativos de quatro sistemas de 

condução com alta densidade de plantação para pereira Rocha e determinar qual o sistema 

que se adapta melhor a esta cultivar com o objectivo de atingir produções comercialmente 

aceitáveis, com qualidade e economicamente rentáveis para o produtor. Com o presente 

trabalho conclui-se: 

1. Em 2009, todos os sistemas cumpriram o objectivo de rápida entrada em produção, 

atingindo valores superiores a 40 t/ha no 3º ano após a plantação (4ª folha do 

pomar);  

2. Todos os sistemas obtiveram mais de 60% de calibre maior que 60 mm; 

3. O sistema em tatura foi o que obteve maior produção, contudo teve o maior valor de 

calibre inferior e foi o sistema com custo de implementação mais elevado; 

4. O sistema em eixo teve produção intermédia, 81,2% dos frutos tinha calibre superior 

a 60 mm e foi um dos sistemas com menor custo de implementação. Este foi 

considerado o sistema mais equilibrado e potencialmente mais rentável na óptica do 

produtor; 

5. Apenas o sistema em palmeta apresentou valores de produção inferior a 50 t/ha, 

contudo 66,4 % dos frutos tinham calibre superior a 60 mm; 

6. O pomar obteve rendimentos líquidos, no 4º ano (5ª folha), de -698 €.ha-1 no sistema 

em eixo, -4501 €.ha-1 no tatura, -476 €.ha-1 no solaxe e -6749 €.ha-1 no sistema em 

palmeta. 

 

Este foi um estudo de um ano, para obter resultados mais precisos e conclusivos mostra-se 

necessário estudar o comportamento do pomar durante um período de tempo mais 

alargado, de forma a compreender o desenvolvimento dos vários sistemas e verificar a sua 

adaptação à pereira Rocha.  
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Anexos 

Anexo A 

Esquema de delineamento experimental utilizado no ensaio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O ensaio é constituído por dois blocos, com duas linhas de árvores cada 

segundo orientação Norte-Sul, nos quais os sistemas de condução estão 

plantados segundo diferentes arranjos. Os blocos estão separados por uma 

linha de pereira ‗Rocha‘ (clone 4), plantada em eixo com o porta-enxerto Sydo, 

alternada com a Pereira ‗Claps Favourite‘ (polinizadora) enxertada em Sydo 

(3,5%). 

# Tatura (4 x 0,8) (0,0518 ha) 
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W - Pereira Claps Favourite s/ Sydo (3,5%) 
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Anexo B 

Principais características do solo 

 

Quadro A.1. – Principais características do solo, análise realizada no ano de plantação do pomar, 

2006. 

Textura do solo 
 Profundidade (cm) 

 
0-45 

Areia (2> d >0,05 mm) % 40 

Limo (0,05> d >0,002 mm) % 32 

Argila (d <0,002 mm) % 28 

pH % 8,38 

Carbonatos % 0,91 

Matéria Orgânica % 0,94 

 
Com base nestes dados do pomar onde se encontra o ensaio podemos dizer que se trata de 

uma solo de textura franco-argilosa (teor de areia = 40 %, teor de limo = 32 % e argila = 28 

%) e com baixo teor de matéria orgânica (< 4%). 
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Anexo C 

 
Dados climáticos de 2009-2010 e do período de referência (1958-1988) 
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Figura B.1 - Precipitação mensal (mm) e temperatura média diária (˚C) de Setembro de 2009 a 

Agosto de 2010, e valores médios de 30 anos referentes à estação meteorológica de Rio Maior 

(recolhidos de Departamento de Agricultura, ISA, 2010) 

 

Os dados climáticos foram recolhidos de Setembro de 2009 a Agosto de 2010 para 

compreender todo o ciclo da pereira: 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 precipitação mensal foi superior em 2009-2010 durante todos os 

meses, excepto em Setembro e Julho. Em geral a temperatura média diária foi muito 

próxima da temperatura de referência, sendo mesmo semelhante em alguns meses. 

O clima da região Oeste pode ser classificação, de acordo com o índice hídrico, entre o sub-

húmido seco (tipo C1) e o pouco húmido (tipo B1) (Reis et al., 1981). 

 


