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RESUMO 

 

A cultura de pera ‘Rocha’ demonstrou apresentar elevado potencial produtivo e quando sujeita a 

novos modelos de produção conjugou-o com a produção de frutos de elevada qualidade. 

Demonstrou-se a necessidade do aumento da densidade de plantação, conjugada com alterações ao 

nível da condução, tendo sido proposta a inclinação alternada dos eixos que nos ângulos 

experimentados conduziu a aumentos das produções médias de 24.4% e 15.2% em pomares de 

média (2700 árv./ha) e alta densidade (5400 árv./ha) respetivamente. Para esse aumento contribuiu a 

maior interceção da radiação, especialmente das estruturas fotossintéticas, atingindo valores 

superiores a 60% durante o meio-dia solar.   

A produção em alta densidade implica adequar as operações culturais à gestão do microclima 

luminoso, de forma a manter a eficiência fotossintética elevada em todas as partes do coberto e a 

potenciar o crescimento dos frutos, aumentando o índice de colheita. Para esse equilíbrio contribuiu a 

poda com intensidade, permitindo melhorar a distribuição da luz e estimulando a formação de novos 

órgãos de produção, mais eficientes e mais capacitados para a produção de frutos de qualidade.  

Foram calibrados e validados submodelos para simulação do desenvolvimento, interceção de 

radiação e crescimento dos frutos, incluídos num modelo genérico robusto que simula os processos 

genéricos do desenvolvimento, crescimento e produção da pereira ‘Rocha’. A modelação ajudou a 

clarificar a interação das intervenções culturais na conversão da radiação e partição dos assimilados, 

fornecendo ferramentas e indicadores analíticos fundamentais para estratégias de apoio à decisão.  

 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: Fruticultura, Pereira ‘Rocha’, Alta Densidade, Condução, Poda, Interceção de 

Radiação, Fotossíntese, Modelação, Crescimento, Desenvolvimento 

 

 



IV 

 

  

 



V 

 

 

ABSTRACT 

‘Rocha’ pear culture demonstrated to have high yield potencial and when submited to new production 

models has combined it with the production of high quality fruits. It was demonstrated the need to 

increase tree density, coupled with changes in training systems to increase light interception. We 

proposed alternating axes tilt angles, which allow average yields increases of 24.4% and 15.2% in 

medium and high density orchards respectively. For these yields, increasing light interception was a 

major effect, specialy by photosynthetic structures, wich allows interception levels higher than 60% 

during solar noon.   

High density production means adjust technical operations to manage light microclimate in order to 

maintain high photosynthetic efficiency inside all the points of the canopy and enhance fruit growth, 

increasing harvest index. Intensive and precision pruning helped this balance, allowing better light 

distribution and stimulating the formation of new production organs, more efficient and better able to 

produce quality fruits.    

Submodels were calibrated and validated for simulations of development, radiation interception and 

fruit growth, including in a robust generic model that simulates general processes of pear ‘Rocha’ 

development, growth and yield. Modeling helped to clarify interactions between cultural management, 

radiation conversion and assimilates partitioning, providing important analytical tools and indicators for 

decision support strategies.   

 
 

 

 

 

 

 

Key-words: Fruit Production, ‘Rocha’ Pear, High Density, Training, Pruning, Radiation Interception, 
Photosynthesis, Modeling, Growth, Development 
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CAPÍTULO 1  

1 - ENQUADRAMENTO, OBJETIVO E ORGANIZAÇÃO DA TESE 

SUMÁRIO 

Neste capítulo será feito o enquadramento geral da tese, com referência ao contexto em que surge a 
temática em estudo e às motivações pessoais que conduziram à realização deste trabalho.  

 
1.1 – Enquadramento 

 
A agricultura portuguesa confronta-se hoje com graves problemas estruturais e conjunturais 

que poderão condicionar a médio prazo a sustentabilidade de algumas das suas fileiras por falta de 

competitividade e capacidade de afirmação internacional. Se as questões respeitantes ao 

estrangulamento e défice de organização comercial marcam definitivamente os setores a juzante, a 

montante a baixa produtividade assumir-se-á como um fator iminente de desvantagem competitiva 

num mercado que rapidamente se tornou mais exigente e menos tolerante às incapacidades do setor 

produtivo.  

A análise dos dados referentes à produção de pera na Europa durante a última década (EU 27) 

permite verificar que Portugal foi o 6º maior produtor de pera, atrás da Itália, Espanha, França, 

Bélgica e Holanda, ocupando em alguns anos uma posição de maior destaque no panorama 

Europeu.  

     Tabela 1.1 – Produções (x1000 ton) dos principais países produtores de pera na União Europeia (27) 
 2000* 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010p 

Bélgica 180 87 167 172 231 229 268 287 170 307 228 
Bulgária  14 11 6 4 4 4 3 3 3 3 

Rep. Checa   1  2 2 2 3 3 6 4 

Alemanha 65 47 56 49 61 53 57 56 38 52 46 

Grécia 65 46 39 30 54 56 45 51 51 43 52 

Espanha 673 660 603 641 522 609 536 495 476 429 441 

França 257 255 236 190 248 230 346 221 157 202 174 

Itália 890 794 947 819 838 882 966 922 759 858 655 

Hungria 36,9 27 27 33 31 40 39 12 40 40 36 

Holanda 203 70 180 170 225 200 234 255 172 301 267 

Austria 130 109 104 176 124 118 117 176 85 169  

Polónia 82 77 90 77 87 65 55 31 40 90 40 

Portugal 142 142 125 90 188 130 175 142 188 248 149 

Roménia 71 72 68 104 46 30 24 21 53 24 25 

Eslovénia 15 9 13 11 14 8 11 12 9 -  

Reino Unido 27 34 35 35 34 27 27 29 23 31 27 

Fonte: WAPA (2010)   *Eurostat  
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A cultura da pera ‘Rocha’, não obstante a diferenciação natural que advém desta variedade ser 

produzida na sua quase totalidade em território nacional, compete internacionalmente com peras 

provenientes de países com produtividades médias que em alguns anos quadruplicam as 

portuguesas, cuja média da última década não ultrapassou as 13 toneladas por hectare, possuindo 

ainda maiores calibres e regularidade de produção (ex. ‘Conference’ ou ‘Abate Fetel’). A forte 

concorrência internacional exerce uma forte pressão sobre os preços, tornando imperativo um 

aumento da produtividade como forma de garantir o rendimento. A representatividade desta cultura 

em Portugal (12000 hectares) e o aumento da área com novas plantações implicam a conceção de 

um novo modelo de produção para esta cultura, mais produtivo, mais eficiente e tecnologicamente 

mais evoluído que garanta a sustentabilidade de uma fileira com peso crescente na nossa balança 

comercial.   

Entre as causas principais da baixa produtividade encontra-se a densidade cultural do pomar 

de pera ‘Rocha’. Segundo o inquérito referente às plantações de árvores de fruto de 2002 (INE), 60% 

dos pomares apresentam uma densidade compreendida entre 400 a 1200 árvores por hectare e 

apenas 30% dos pomares estão acima das 1200 árvores por hectare. Neste inquérito a classe de 

densidade acima das 2400 árvores aparece com representação abaixo do ponto percentual.  

As principais zonas produtoras de pera mundiais adotaram modelos de plantação mais 

intensivos, em alguns casos recorrendo a um número de plantas por hectare superior a 12000, em 

diferentes combinações de porta-enxerto, variedade, espaçamento, condução e manutenção do 

pomar. Em Portugal, apesar da evolução, mantém-se um modelo mais conservador, com um número 

de árvores por hectare que raramente ultrapassa as 2500, enxertadas em porta-enxertos de médio a 

alto vigor (Sydo, EMA ou BA29) e em que o eixo central revestido substituiu os vasos dos pomares 

extensivos tradicionais. O pomar de alta e muito alta densidade é ainda pouco consensual, estando 

por encontrar o modelo, as densidades, técnicas de condução e poda, bem como as tecnologias de 

produção que melhor se adaptam à pereira ‘Rocha’ em pomares intensivos.  

Por outro lado, a adoção do pomar intensivo traz hoje diferentes preocupações, resultantes da 

maior competição entre plantas pelos recursos disponíveis. O controlo do vigor e da gestão do 

espaço alocado a cada planta exige cuidados acrescidos no controlo do crescimento, o uso de 

diferentes porta-enxertos, técnicas de condução, poda, gestão de água e nutricional, bem como um 

melhor conhecimento e interpretação do comportamento das plantas, só possível com uma 

fruticultura de precisão e mais profissional. 

O aumento da produtividade nacional será possível com o maior e melhor aproveitamento da 

interceção da radiação, sendo este um recurso natural que num sistema otimizado nos poderia 

proporcionar vantagens competitivas significativas face aos principais concorrentes do norte da 

Europa. A maior interceção de luz implica não só a adoção de um modelo mais intensivo de pomar, 

como de novas formas de condução e poda, sobre as quais deverão ser reforçados os 

conhecimentos na gestão da distribuição da radiação e sua interação com a copa das árvores, bem 

como dos processos fisiológicos envolvidos. A sua otimização permitirá aproximar as produções do 

potencial produtivo da pera ‘Rocha’, hoje ainda desconhecido e sob a égide de um historial fraco e 

irregular, desmobilizador da sua produção a zonas mais distantes.  
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Será por isso necessário construir um novo modelo de pomar que sirva os interesses da 

fruticultura nacional. A intervenção sobre a densidade cultural, formas de condução e gestão da copa 

são essenciais, havendo necessidade de enquadrar os conhecimentos práticos nesta área com os 

conhecimentos científicos nos domínios da interceção de luz, conversão e partição de assimilados. O 

conhecimento científico deve ser estrategicamente orientado aos interesses da produção e da 

economia nacional, maximizando a produtividade e a qualidade dos frutos e reforçando-as com o uso 

de novas tecnologias que assegurem a preservação ambiental e a sustentabilidade do ecossistema 

produtivo.   
 

1.2 – Objetivo  
 

Com intuito de analisar sistemas de produção de pera ‘Rocha’ alternativos, capazes de 

responder aos desafios imediatos do aumento de produtividade e de simultaneamente identificar, 

compreender e apontar soluções aos novos problemas encontrados nestes sistemas, implementou-se 

um conjunto de ensaios em pomares de média e alta densidade. Uma vez que os estudos 

internacionais apontam como maior desafio a estes sistemas de produção a gestão do microclima 

luminoso no interior do coberto e o entendimento da sua influência no equilíbrio do sistema, 

promoveram-se alterações na condução e na intensidade de poda em alguns dos pomares mais 

intensivos do país, procurando diferentes padrões de interceção e distribuição da radiação. Com os 

dados recolhidos nestes pomares pretende-se entender melhor a natureza dos fenómenos envolvidos 

e de conceber e validar ferramentas que auxiliem nessa interpretação e no estudo de diferentes 

cenários equacionados em fruticultura de alta densidade. Concluido este trabalho, pretende-se avaliar 

quais os benefícios do aumento de densidade do pomar de pera ‘Rocha’, quais os problemas 

associados a estes novos modelos de produção e que alterações podem ser promovidas na 

condução e poda de forma a potenciar os benefícios deste sistema.  

O recurso à modelação permitirá integrar conhecimento para elucidar padrões de crescimento 

e produção, fornecendo ainda “outputs” fundamentais para a gestão do pomar ou estimativa de 

respostas a tratamentos específicos. Tornar-se-á assim possível analisar os sistemas implementados 

e prever o comportamento das plantas em diferentes condições, obtendo informações importantes 

sobre fenologia, crescimento, potencial produtivo, datas de colheita, entre outras. No processo de 

modelação pretende-se desenvolver alguns submodelos com maior nível de detalhe, nomeadamente 

os respeitantes ao desenvolvimento, crescimento dos frutos, interceção e distribuição de luz no 

coberto vegetal, possibilitando o seu uso individual enquanto ferramentas de apoio à decisão. 

De forma mais abrangente e aproveitando as potencialidades da modelação, pretende-se 

conceber um modelo de produção para a pereira, baseado na estrutura do modelo UCS, recorrendo a 

novas parametrizações e a alterações nas equações e relações explicativas dos processos 

simulados, procurando construir um modelo robusto e integrador de conceitos genéricos da fisiologia 

das plantas superiores. A calibração e validação deste modelo será efetuada com dados recolhidos 

em pomares modernos procurando torná-lo numa ferramenta poderosa de apoio à produção frutícola.  

A conceção deste modelo (CSS_Pear) apresentou os seguintes objetivos específicos: 

1) Integrar conhecimento de diversos processos fisiológicos aplicados às fruteiras; 
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2) Determinar parâmetros específicos do crescimento, desenvolvimento e produtividade da 

pereira ‘Rocha’ a partir da análise detalhada dos processos e modelos matemáticos envolvidos; 

3) Obter informação fisiológica e agronómica detalhada relativa ao comportamento dos 

sistemas de produção em estudo, que contribua para a conceção e gestão de pomares de 

“última geração”;  

4) Conceber um modelo para ser usado como ferramenta de trabalho na otimização de 

técnicas e parâmetros culturais em sistemas de produção modernos, de precisão, de alta 

produtividade e alto rendimento, compatível com os princípios ecológicos; 

5) Avaliar a capacidade desse modelo (CSS_Pear) para descrever o sistema simulado, por 

comparação dos resultados obtidos em situações distintas (densidade, condução e intensidade 

de poda). 
 

O modelo de base é dirigido ao desenvolvimento, crescimento e produtividade das culturas. Foi 

inicialmente desenvolvido para o milho (De Melo-Abreu, 1996) e posteriormente sujeito à calibração 

dos submodelos de interceção, reflexão e absorção de radiação para a cultura da macieira (De Melo-

Abreu et al., 2002) e validado para o pimento de congelação (Vieira, 2006). Trata-se de um modelo 

programado em Visual Basic, dinâmico, mecanístico e orientado para o objeto, sendo constituído por 

um conjunto de módulos que descrevem as diferentes partes do sistema solo/planta/clima e que 

podem ser desenvolvidos e aplicados independentemente. O modelo CSS_Pear irá permitir estudar, 

analisar e prever o comportamento da pereira ‘Rocha’ em diferentes condições culturais e edafo-

climáticas, permitindo ainda avaliar o resultado da implementação de diferentes técnicas e contribuir 

para uma gestão racional, sustentada e inteligente dos pomares existentes.   
 

1.3 – Organização da Tese  

Este documento está organizado em oito capítulos. O capítulo 2 pretende ser a abordagem 

prática do problema, focalizada nas técnicas e parâmetros culturais com incidência direta na 

interceção e distribuição de luz no coberto e o seu reflexo na produtividade. Far-se-á ainda um breve 

enquadramento histórico e, baseados nos casos de sucesso, referência às perspetivas futuras do 

setor frutícola mundial. O capítulo 3 constitui uma revisão bibliográfica das diferentes abordagens 

seguidas em modelação e que servirão de base à elaboração de submodelos incluidos na 

programação do modelo de produção CSS_Pear. Seguem-se a apresentação dos materiais e 

métodos (capítulo 4) e dos resultados experimentais e discussão (capítulo 5), onde são apresentados 

e analisados os processos de crescimento, desenvolvimento, interação planta/coberto e impacto das 

alterações culturais nos processos fisiológicos e resposta da pereira ‘Rocha’. O capítulo 6 destina-se 

específicamente à modelação, sendo constituído pela apresentação, calibração e validação de 

submodelos e do modelo de desenvolvimento, crescimento e produção (CSS_Pear) concebido com 

dados e informações dos submodelos e capítulos anteriores. Neste capítulo são ainda apresentadas 

as simulações obtidas com este modelo nas situações estudadas. Far-se-á de seguida uma síntese 

das principais conclusões (capítulo 7), alargamento do campo de aplicação do modelo concebido e 

impacto da adoção dos modelos de produção analisados no setor frutícola nacional, terminando-se 

este documento com as respetivas referências bibliográficas (capítulo 8). 



5 

 

CAPÍTULO 2  

CONCEÇÃO DO POMAR NA ÓTICA DA INTERCEÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE RADIAÇÃO  

SUMÁRIO 

Neste capítulo serão desenvolvidos os aspetos relacionados com a instalação e gestão do pomar na 
ótica do aumento da produtividade, incidindo particularmente nos efeitos das operações culturais 
mais relevantes na maximização da captação e distribuição da radiação no envelope intercetor. 
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2.1 – Influência do Ambiente Luminoso na Produtividade e na Fisiologia das Árvores 

de Fruto 
 

O indicador mais importante do desempenho de um pomar é a sua produtividade. Esta é 

determinada por fatores relacionados com a configuração do pomar, tais como a distância entre as 

árvores, a relação entre a altura da árvore e o espaçamento entre linhas ou a retangularidade da 

plantação e, ainda, por fatores que interferem na fisiologia da árvore, como sejam a cultivar, o porta-

enxerto, a forma da árvore, a densidade foliar e tipo de poda aplicada (Robinson et al., 1993). O 

espaçamento entre as árvores e a relação entre a altura e o espaçamento entre linhas afetam 

fundamentalmente a interceção total da luz e podem ser otimizados através da medição ou 

modelação da interceção de luz no pomar (Jackson, 1981; Palmer, 1989). 

A fruticultura moderna dispõe hoje de novas cultivares e porta-enxertos provenientes de 

programas de melhoramento genético, bem como de avanços significativos na condução e poda das 

árvores que permitem atingir produtividades mais elevadas (Palmer, 1989). As produtividades mais 

altas têm sido reportadas em pomares de macieiras na Nova Zelândia, com valores compreendidos 
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entre 120 a 140 toneladas por hectare (Lakso et al., 1999). Os mesmos autores realçavam estes 

valores tendo em conta que se trata de plantas em C3. Wünsche & Palmer (1997) destacavam o facto 

das condições de crescimento serem relativamente frescas e ensolaradas e de permitirem um 

período de pós colheita mais longo. Torna-se assim evidente que o clima e o comprimento da estação 

durante a qual ocorre o crescimento determinam a radiação disponível, razão pela qual algumas 

zonas do mundo são potencialmente mais competitivas que outras (Lakso & Johnson, 1990; Thorp & 

Stowell, 2001).  

Os fatores maioritariamente responsáveis pela produtividade são a radiação total disponível, a 

percentagem de radiação que é intercetada pela árvore e a eficiência com que esta converte essa 

energia em frutos (Wünsche & Lakso, 2000), dependendo da quantidade de assimilados disponíveis 

para o crescimento e desenvolvimento das plantas, isto é, do balanço entre fotossíntese e respiração 

(Wünsche et al., 1996). A radiação solar incidente é determinada primariamente pelo clima e 

independente do sistema de produção. Não obstante a escolha da localização inicial da plantação, a 

interferência dos produtores far-se-á sentir essencialmente sobre a percentagem de radiação 

disponível que é intercetada (Wünsche & Lakso, 2000). Neste âmbito, a intervenção sobre a 

configuração do pomar e das árvores é fulcral para a sua maximização, constituindo uma área pouco 

explorada na fruticultura portuguesa. A influência da configuração do pomar e do LAI na radiação 

intercetada tem sido sobejamente discutida (Jackson & Palmer, 1972; Jackson, 1980; Wertheim et al., 

1986; Palmer, 1989; Wagenmakers, 1991; Robinson & Lakso, 1991; Lakso, 1994; Corelli-Grappadelli, 

2003). 

Os estudos clássicos têm demonstrado que a produtividade das culturas é essencialmente uma 

função linear da interceção total de energia radiante ao longo do ciclo (Palmer, 1989; Russel et al., 

1989; Wagenmakers, 1991; Lakso, 1994; Lakso et al., 1999). Em regiões de climas temperados os 

“inputs” anuais de radiação solar variam entre 2.3 a 6.0 GJ m-2, dependendo da latitude, comprimento 

do dia e nebulosidade, sendo que para um clima com uma receção média anual de radiação solar de 

4.0 GJ m-2 o potencial anual de produção de MS para uma vegetação que interceta completamente a 

radiação durante todo o ano é de cerca de 100 ton ha-1 ano-1 (Russel et al., 1989).  

As máximas produtividades registadas foram alcançadas com configurações do pomar que 

permitiram intercetar 70% da radiação disponível (Lakso et al., 1999), sendo que a observação do 

declive da reta obtida entre a interceção de luz e a produção nas condições da Nova Zelândia 

permitiram verificar que a produtividade máxima seria de 169 ton ha-1 com 90% de radiação 

intercetada, valor ligeiramente superior ao máximo obtido até então (Palmer et al., 2002).  

Deve, porém, realçar-se que as produtividades mais elevadas foram obtidas em condições 

próximas das ideais, existindo vários tipos de restrições que poderão condicionar a extração do 

potencial máximo das culturas. Estas poderão ser físicas, biológicas, económicas ou ambientais 

(Hampson et al., 1997). Alguns exemplos são o solo, o clima ou a capacidade técnica do produtor. O 

solo pode impor sérias limitações à escolha do porta-enxerto e similarmente o clima pode limitar a 

escolha do porta-enxerto e da cultivar. O produtor deve também ter conhecimento técnico e 

capacidades para manter o sistema.   
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Alguns investigadores vêm evidenciando que a relação linear entre a produtividade e a 

interceção de radiação se mantém apenas para níveis de interceção inferiores a 50%, acima dos 

quais existe maior variabilidade, indicando que outros fatores limitantes poderão reduzir a produção 

abaixo da potencial (Hampson et al., 1997; Lakso & Robinson, 1997; Sansavini & Musacchi, 2002). 

Este facto pode dever-se a uma fraca distribuição da luz em copas excessivamente densas, 

sugerindo que essa relação deva ser curvilínea quando a interceção de radiação se aproxima dos 

100% (Hampson et al., 1997; Sansavini & Musacchi, 2002). Lakso (1994) mostrava que na macieira 

este ajustamento era linear até 50% da radiação intercetada, enquanto Wagenmakers & Tazelaar 

(1997), trabalhando com macieiras e pereiras na Holanda, mostraram que este podia acontecer até 

níveis compreendidos entre 60 a 70%. Referiam ainda que valores superiores podiam resultar em 

quebras de qualidade e pior formação de gomos florais e valores inferiores em perdas de 

produtividade. Lakso (1994) afirmava que para níveis de interceção superiores a 50% a produtividade 

poderia variar de muito baixa a muito alta, apontando como razão o facto da relação entre a PPF e a 

fotossíntese da árvore ser curvilínea, o que na ausência de outros fatores limitantes, sempre que a 

intensidade de luz disponível excedesse a saturação não conduzia a aumentos na fotossíntese, 

atingindo-se o potencial sem quaisquer ganhos fotossintéticos. Contudo, Chaves (com. pessoal) 

destacava o facto disto ser verdade apenas para um único plano.     

Apesar de parecer que a luz em excesso não conduz a aumentos de produção, estes 

resultados devem ser analisados em termos de outras variáveis, nomeadamente a densidade e o 

índice de área foliar do coberto (LAD e LAI), com efeitos na redução da sombra no seu interior 

(Sansavini & Musacchi, 2002). Realça-se ainda a importância da uniformidade da distribuição da luz 

no interior do coberto, sendo que altos níveis de interceção só garantem altas produtividades se se 

evitar sombra excessiva no seu interior (Jakson, 1980; Palmer, 1989; Lakso, 1994; Wagenmakers, 

1991a, 1996).  

A produção de peras depende também de diversos processos fisiológicos, entre os quais a 

indução floral, desenvolvimento das flores, polinização, vingamento, retenção de frutos e crescimento 

(Webster, 2002). O potencial produtivo é função do número de flores, cuja indução está dependente 

da exposição à luz no ano anterior, ocorrendo apenas para níveis superiores a 30% de luz disponível 

nos dois meses seguintes à floração (Jackson, 1980; Palmer, 1989). O número de frutos e o seu 

diâmetro estão também dependentes do microclima luminoso no início do ciclo e nos padrões de 

partição dos assimilados (Lakso, 1994; Lakso et al., 1989). Durante o primeiro mês após a floração, 

período durante o qual o vingamento fica definido, a divisão celular é intensificada e o diâmetro 

potencial dos frutos fica determinado, o crescimento dos frutos é suportado pela área foliar dos 

esporões (Hensen, 1971, 1977; Lakso et al., 1989; Lakso & Coreli Grappadelli, 1992; Coreli 

Grappadelli et al., 1994; Wünsche et al., 1996b; Lakso et al. 1999; Wünsche & Lakso, 2000a). A 

sombra durante este período promove a retenção dos assimilados nas “sink” vegetativas, a redução 

da disponibilidade de hidratos de carbono (HC) nos corimbos e limita as taxas de crescimento dos 

frutos (Schneider, 1977; Kondo & Takahashi, 1987; Lakso et al., 1989; Byers et al., 1991; Lakso & 

Coreli Grappadelli, 1992). Os ramos do ano mal iluminados usam os seus assimilados no próprio 

crescimento durante 3 a 5 semanas após a floração, atrasando a exportação para os frutos (Hensen 
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1971, 1977; Johnson & Lakso, 1986a; Lakso et al., 1989; Lakso & Coreli Grappadelli, 1992; Coreli 

Grappadelli et al., 1994). Outros estudos reforçam a importância da exposição à luz dos esporões 

(Jackson, 1980; Palmer; 1989), uma vez ter sido demonstrado que as folhas dos lançamentos retêm o 

carbono fixado até se desenvolverem cerca de 10 a 12 folhas, ficando o crescimento dos frutos nas 

primeiras semanas após a floração a ser suportado pelas folhas dos esporões (Quinlan, 1965; 

Hansen, 1971; Corelli-Grappadelli et al., 1994). 

Todos estes estudos permitem evidenciar a importância da luz em diversos processos 

fisiológicos decisivos na produtividade do pomar, quer incrementando a fotossíntese, quer 

promovendo a precocidade da exportação dos compostos produzidos. Recentemente, foi reforçada a 

teoria de que a produtividade potencial de pomares equilibrados está relacionada com a quantidade 

total de luz intercetada pelo pomar e a produtividade atual está limitada primariamente pela interceção 

total de luz pelos esporões, especialmente no primeiro mês após a floração (Monteith & Moss, 1977; 

Wunsche et al., 1996a, 1996b), facto que reforça a importância da distribuição adequada de luz no 

coberto.  

Além do tamanho do fruto, a coloração e a concentração de sólidos solúveis também são 

reduzidos pela sombra (Jackson, 1980; Barritt et al. 1987), existindo ainda diferenças na acidez e no 

grau de severidade das doenças de conservação dos frutos desenvolvidos à sombra (Russel et al., 

1989). O efeito da sombra pode manifestar-se pela disponibilidade de HC ou através dos efeitos na 

relação vermelho/vermelho longínquo (Barritt et al. 1987). Se a produtividade tem demonstrado a 

proporcionalidade com a radiação intercetada, a qualidade dos frutos parece mais dependente da sua 

distribuição e qualidade no interior do coberto (Jackson, 1980; Robinson & Lakso, 1989; Palmer et al., 

1992). 

A influência da luz faz-se também sentir em diversos processos morfológicos e fisiológicos na 

componente vegetativa, concretamente, nas características intrínsecas das folhas, razão entre área 

foliar dos esporões e ramos do ano (incluindo verdascas), potencial fotossintético das folhas e 

capacidade de cada órgão vegetativo para suportar o crescimento dos frutos (Russel et al., 1989).  

Sendo evidente a influência da interceção de luz na produtividade e, tendo em conta a 

necessidade de conceber um novo modelo de produção para o pomar de pereira ‘Rocha’, far-se-ão 

de seguida algumas considerações relativas à sua configuração ideal, suportadas numa breve 

revisão bibliográfica que evidencia as orientações seguidas nos principais países produtores.  

 

2.2 – Otimização de Parâmetros Culturais  

2.2.1 – Densidade de Plantação 
 
A alta densidade consiste no uso de um número elevado de árvores por unidade de área de 

terreno. Nestes pomares o espaço alocado a cada árvore para se desenvolver é menor que o 

existente num pomar convencional, sendo necessário controlar o seu vigor e a luz através da poda, 

nutrição ou rega, de forma a regular a competição entre árvores ou órgãos da mesma planta 

(Sansavini & Corelli-Grappadelli, 1997). 

A alta densidade surgiu na Europa por volta das décadas de 20 e 30 do último século quando 

foram implementados em Itália sistemas de condução avançados para a época que combinavam 
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porta-enxertos de menor vigor com variedades como a Passe Crassane, Beurré Clairgeau e Bartlett 

em pomares com 3000 a 5000 árvores por hectare (Del Lungo & Zanini, 1939). As formas de 

condução foram evoluindo, assim como os modelos de pomar, respondendo às necessidades de 

cada época e à evolução dos respetivos custos.  

O aparecimento dos porta-enxertos selecionados de Angers (como o Sydo e o BA29) ou do MC 

foram decisivos na evolução desta indústria, para a qual contribuíram também as alterações na 

configuração do pomar e na arquitetura da copa, bem como os conhecimentos relacionados com a 

eficiência da árvore no seu todo, eficiência individual das folhas, distribuição de órgãos e de ramos, 

intensidade e qualidade da luz intercetada (Sansavini & Corelli-Grappadelli, 1997).  

Atualmente é comum encontrarem-se plantações com 6000 a 8000 árvores por hectare nas 

zonas de produção mais evoluídas da Europa e em alguns casos plantações com 12000 a 14000 

plantas por hectare (Sansavini & Musacchi, 2002). 

Os objetivos subjacentes a esta indústria centram-se na precocidade das primeiras produções, 

permitindo a obtenção de receitas mais cedo (período de retorno do investimento mais curto), 

produtividades mais altas e mais regulares, fácil manuseamento e mecanização e baixos custos 

relativos de manutenção (Sansavini & Corelli-Grappadelli, 1997). A qualidade dos frutos produzidos 

nestes pomares sobressai no difícil mercado internacional, pois com maior densidade é possível 

reduzir o número médio de frutos por árvore, aumentando significativamente o seu diâmetro sem 

hipotecar as elevadas produtividades.   

Apesar da tendência global ser a adoção da alta densidade, este termo tem significados 

diferentes consoante as zonas produtoras. Se na Europa com o uso dos porta-enxertos obtidos do 

marmeleiro a alta densidade se localiza geralmente acima das 3000 árvores por hectare, na Califórnia 

ou na Argentina os pomares de alta densidade recorrendo a porta-enxertos de semente não têm mais 

de 1000 a 1200 árvores por hectare (Sansavini & Musacchi, 2002). A máxima densidade depende do 

objetivo pretendido, vindo recentemente o conceito de alta densidade a evoluir na Europa de uma que 

proporciona máxima produtividade para aquela que proporciona mais frutos de elevada qualidade, 

compatíveis com sistemas de produção integrada e ecológica. Quer isto dizer que as zonas mais 

evoluídas retificaram os objetivos de 50 a 60 toneladas por hectare com 70 a 80% de frutos de 

calibres nobres e de máxima qualidade para 40 toneladas por hectare com 90 a 95% de frutos de alta 

qualidade (Sansavini & Musacchi, 2002).  

Dada a diversidade de classificações propostas, variáveis com as zonas de origem e autores, 

apresentamos de seguida a proveniente da escola italiana mais recente, por se tratar da que maior 

influência tem exercido na nossa conceção de pomar e pelos princípios da alta densidade que vimos 

adaptando ao nosso modelo de produção e por isso subjacentes à elaboração deste trabalho.   
 
               Tabela 2.1 – Classificação dos pomares em função da densidade de plantação 

Classificação N.º de Árvores por Hectare 

Baixa Densidade < 2000 
Média Densidade 2000 – 4000 

Alta Densidade 4000 – 6000 

Muito Alta Densidade 6000 – 10000 

Ultra Alta Densidade > 10000 

Sansavini & Musacchi (2002) 
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Para um sistema de alta a ultra alta densidade, devem ser assegurados alguns requisitos 

básicos, com o intuito de garantir a disponibilidade de luz e favorecer a sua interceção e distribuição. 

Para tal a escolha da cultivar e do porta-enxerto são decisões estratégicas, bem como a seleção do 

tipo de material vegetativo, estabelecimento das árvores ou metodologias de monda e poda nos 

primeiros anos (Wertheim et al., 2001).  

Se no que respeita aos pomares de muito alta e ultra alta densidade existem ainda alguns 

aspetos menos consensuais, nos pomares de baixa, média e alta densidade devem ser destacados 

os seguintes aspetos: 

1) Aumentar a densidade do pomar significa aumentar a produtividade inicial até ao ponto em 

que a “performance” do pomar estabiliza devido ao potencial do pomar e não ao espaçamento 

disponível. Apesar de alguns autores apresentarem resultados de produções acumuladas 

semelhantes ao fim de vários anos quando comparados pomares com densidades variando do dobro 

ao quadruplo (Masseron & Roche, 1996; Wagenmakers & Tazelaar, 1997), outros evidenciam 

diferenças muito significativas (Robinson et al., 1993; Sansavini & Musacchi, 2002; Elkins et al., 

2008). Estes resultados reforçam desde logo que o aumento da densidade do pomar é uma forma 

importante para aumentar a produção acumulada, não apenas nos primeiros anos mas durante o 

período de vida útil do pomar (Robinson et al., 1993). Vários estudos demonstram que durante os 

primeiros anos a produtividade está relacionada com a densidade, correspondendo às maiores 

densidades a maior produtividade acumulada. Apesar de esta relação ser linear no início, a partir do 

6º ano torna-se curvilínea (Robinson et al., 2007). As produções têm tendência a aumentar até 

determinado nível de intensificação, estabilizando a valores que dependem do binómio porta-

enxerto/cultivar e da arquitetura da copa. Atingido este valor, a suscetibilidade à alternância aumenta 

e a eficiência da árvore tende a diminuir (Sansavini & Corelli-Grappadelli, 1997).  

Pode assim afirmar-se que a relação entre a densidade de plantação e a produção acumulada 

ao longo da vida de um pomar reflete a lei dos rendimentos decrescentes, em que um aumento nos 

“inputs” (densidade de plantação) produz aumentos decrescentes nos “outputs” (produtividade). A 

densidade ótima é meramente uma questão económica, determinada a partir do ponto em que o 

acréscimo de produção não compensa o custo adicional das plantas, tornando-se claro que deste 

ponto de vista a densidade ótima será inferior à densidade que proporciona maiores produtividades 

(Robinson et al., 2007).   

2) Os pomares em alta densidade produziram mais na generalidade dos ensaios realizados. 

Contudo, os calibres pioraram sempre que não existiu ajustamento da carga da árvore, isto é, quando 

o aumento de produção aconteceu pelo aumento do número de frutos. O peso médio por fruto está 

relacionado com a produção por árvore, tendo tendência a diminuir com o aumento da produção, 

facto que poderá ser um problema em variedades de calibres médios (Sansavini & Musacchi, 2002). 

O aumento da produtividade acima de determinado limite pode reduzir a qualidade dos frutos se a 

eficiência do pomar não for mantida (Musacchi, 2008). A qualidade máxima dos frutos ocorre quando 

a árvore atinge o equilíbrio ideal entre as raízes e a parte aérea sem ter de recorrer à poda como 

medida de correção. A máxima qualidade dos frutos, a uniformidade do amadurecimento e a boa 
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conservação são normalmente atingidas a densidades abaixo das produtividades máximas (Sansavini 

& Corelli-Grappadelli, 1997). 

A elevada densidade permite às plantas adquirir rapidamente altos níveis de interceção, 

responsáveis pela precocidade das primeiras produções (Palmer, 1997). Em termos genéricos, o 

rápido restabelecimento da copa é alcançado em pomares com densidades crescentes até 

aproximadamente 5000 árvores por hectare, plantados com árvores ramificadas e dando mais ênfase 

à condução que à poda. Atingida a maturidade, os pomares de alta densidade parecem intercetar 

maior quantidade de radiação solar. Palmer et al. (1992) mostraram uma correlação positiva entre a 

produção, interceção de luz e densidade de plantação, alcançando níveis de interceção de 80% com 

8300 árvores por hectare. 

 

2.2.2 – Porta-Enxerto  

 
O porta-enxerto desempenha um papel fundamental na produção, precocidade e na qualidade 

dos frutos, sendo fulcral a sua adaptação à densidade pretendida (Wünsche et al., 1995). A 

disponibilidade de porta-enxertos clonais proporciona hoje diversas vantagens face aos de semente, 

principalmente na previsão e controlo do tamanho das árvores, uniformidade de tamanhos, melhoria 

da qualidade dos frutos e resistências a pragas e doenças do solo (Hampson et al., 1997). A escolha 

do porta-enxerto condiciona a densidade do pomar pelo volume de copa que lhe confere (Palmer 

1980; Mierowska et al., 2002). 

O porta-enxerto Provence BA29 foi muito popular durante anos pelo seu vigor e 

compatibilidade da enxertia, apesar de ser muito suscetível a vírus e a fitoplasmas (pear decline) 

(Sansavini & Musacchi, 2002). Tem sido bastante usado em plantações com um número de árvores 

compreendido entre as 2000 e 3000 por hectare (Musacchi, 2008).  

O Sydo (Angers) é fácil de propagar, menos vigoroso e apropriado a altas densidades. São 

muitas vezes usados com intermediário para variedades como Bartlett, Beurre Bosc, Packham´s 

Triumph e por vezes em Abbé Fétel para ultrapassar a incompatibilidade da enxertia (Sansavini & 

Musacchi, 2002). Neste âmbito, a Beurré Hardy é muitas vezes referida como das melhores 

variedades para usar como intermediário (Wertheim & Balkhoven-Baart, 1997).  

O MC apareceu mais recentemente para facilitar o aumento da intensificação cultural, sendo o 

mais usado em pomares de alta densidade. A densidade com este porta-enxerto pode variar de 4000 

a 13000 árvores por hectare mas a manutenção do sistema é mais exigente para evitar perdas de 

eficiência das árvores (Musacchi, 2008). Quando existem frutos em excesso, LAI insuficiente ou 

défice hídrico e/ou nutritivo, a alternância pode acontecer e a qualidade dos frutos pode ser diminuída 

(Sansavini & Musacchi, 2002).  

Podemos ainda mencionar os clones ingleses QR 193-16 (MH) e o C132 (este mais ananicante 

que o MC) e os dois clones polacos S1 e S3, o primeiro comparável ao MC (Wertheim & Balkhoven-

Baart, 1997). Um novo clone de semente denominado por Pyrodwarf, obtido do cruzamento de Old 

Home com Bonne Louise d´Avranches foi recentemente introduzido na Alemanha e é descrito como 

ananicante, fácil de propagar por cortes e micropropagação e de vigor compreendido entre o MA e 

MC (Wertheim, 1998).  
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2.2.3 – Retangularidade  

O termo conhecido como retangularidade define-se pela razão da distância entre linhas com o 

espaçamento entre árvores consecutivas. O valor obtido para este parâmetro afeta tanto a interceção 

como a distribuição de luz (Wagenmakers & Callesen, 1995) e influência a produção, susceptibilidade 

à alternância, densidade floral, coloração e, por vezes, até o peso médio dos frutos (Crips et al., 1975; 

Callesen & Wagenmakers, 1989; Wagenmakers & Callesen, 1989).  

Os modelos mostraram que a largura da linha, o espaçamento entre árvores, a altura da árvore 

e a forma da copa interagem na determinação da interceção e distribuição de luz (Jackson, 1997). O 

uso da energia solar com a máxima eficiência depende da otimização e do ajustamento de vários 

parâmetros, nomeadamente, da relação entre a altura e forma da árvore, largura do topo superior e 

distância entre linhas, entre outras possíveis combinações (Odier, 1978; Balan, 2005, 2007).  

Na determinação da distância entre linhas (L), Balan & Cimpoies (2009) sugeriam a utilização 

da expressão 2.1, que pressupõe o cálculo da altura da copa (H), largura da sua base (B), ângulo de 

inclinação da superfície da copa com a vertical (α) e latitude geográfica do local (φ). 

L= H tg φ – H tg α + B     [2.1] 

A altura e a distância entre linhas nos pomares modernos têm vindo a ser reduzidas, sendo 

possível encontrar pomares em Itália e no norte da Europa com distâncias entre linhas 

compreendidas entre os 2.50 e 3.00 metros, por oposição a espaçamentos iguais ou superiores a 

4.00 metros usados em pomares recentes plantados em outras zonas de produção mundiais.   

Nos sistemas verticais deve ser realçado o problema do uso de árvores baixas em linhas 

simples, uma vez que a interceção é baixa devido ao baixo valor da razão entre a altura e o 

espaçamento entre linhas (Robinson et al., 1993). Apesar da evolução registada ao nível da 

mecanização, com a conceção de máquinas de pequeno porte e da adoção de tractores vinhateiros, 

a generalidade dos pomares tem ainda elevado espaçamento entre linhas, adequados ao modelo de 

pomar e equipamentos existentes na época da sua plantação. O custo, a dificuldade de realização 

das operações culturais em altura e o baixo número de plataformas existentes até então, conduziu a 

que a altura das árvores tendencialmente diminuísse, bem como a referida relação, resultando assim 

em quocientes iguais ou inferiores à unidade. Outros autores salientavam o facto das árvores altas 

não produzirem necessariamente mais que as árvores baixas, referindo também a influência da idade 

da árvore e da localização do pomar (Callesen, 1993; Wagenmakers & Callesen, 1989, 1995). 

A otimização destes parâmetros e o efeito do “design” do pomar e da árvore na interceção e 

distribuição de luz na copa pode ser analisado em diversos artigos (Jackson, 1980; Palmer, 1989; 

Wagenmakers, 1991). 

 

2.2.4 – Formas de Condução 

Tal como referido, a interceção da radiação solar e principalmente da PPF (400-700 nm) está 

na base da produção de matéria seca (MS) e explica as diferenças na produtividade de pomares 
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concebidos em diferentes formas de condução (Jackson, 1980; Palmer, 1989; Robinson & Lakso, 

1991; Lakso, 1994). 

A forma de condução é mais importante na alta densidade que na média ou baixa densidade. 

Sansavini & Musacchi (2002) referiam que excedendo 60-70% da luz intercetada sem controlar a 

distribuição das folhas na copa poderia reduzir a eficiência de produção e a qualidade dos frutos na 

maior parte das formas em expansão. Por essa razão são aconselháveis sistemas simples, árvores 

plantadas de vareta inteira e ramos curvados, arqueados ou removidos quando muito vigorosos. Para 

a mesma forma de condução a produtividade aumenta com a densidade, tal como demonstrado por 

Robinson et al. (1993) com três sistemas piramidais.  

A evolução dos modelos de pomar e das respetivas formas de condução durante os últimos 50 

anos tem sido acompanhada pelo aumento da densidade de plantação (Palmer, 1997).  

No início do último século, as árvores eram obtidas de semente e apresentavam uma forma 

larga e globular. Durante a década de 60, estudos sobre a distribuição de luz no interior destas copas 

concluíram que a luz recebida no interior era baixa para a produção de frutos de qualidade e que na 

maior parte das vezes as zonas interiores eram improdutivas (Heinicke, 1963; Looney, 1968; Cain, 

1972). Foi então proposto que as árvores adquirissem uma forma cónica ou piramidal, tendo Heinicke 

(1975) desenvolvido a condução em eixo central na macieira que foi posteriormente adotada em 

pomares com densidades superiores. No final dos anos 70 e início dos anos 80, com o surgimento de 

porta-enxertos ananicantes ou semi-ananicantes, a densidade de plantação voltou a aumentar (1000 

a 1500 árvores por hectare). Passou então a ser usada uma nova forma de condução denominada 

por “Slender Spindle” desenvolvida na Holanda por Wertheim (1968), sistema que limitava a altura 

das árvores (por vezes chamados de pomares pedestres), aumentava a eficiência das operações 

culturais e aumentava significativamente a precocidade e a produtividade (Heinicke, 1975). Esta 

forma de condução foi propagada a sistemas intensivos com densidades até 3000 árvores por 

hectare, baseados em árvores pequenas e de forma cónica (Hampson et al., 1997). No entanto, a sua 

estatura limitada e densidade moderada resultavam também em produtividades moderadas durante o 

período de plena produção e em copas densas que revelaram não intercetar mais de 55% da luz 

disponível (Robinson & Lakso, 1991). Com o intuito de aproveitar as vantagens deste modelo, foram 

experimentadas densidades maiores em pomares dispostos em linhas duplas ou triplas que se viriam 

a revelar excessivamente densos e pouco operacionais. Os sistemas de filas múltiplas intercetam 

mais luz que os de linhas simples mas foram preteridos pois dificultam a mecanização e originam 

frutos de pior qualidade (Jackson, 1980; Oberhofer, 1989; Wagenmakers, 1991; Jackson, 2003).  

Foi então que Lespinasse (1980) desenvolveu um sistema bastante produtivo que assentava 

num eixo vertical de forma cónica, formado por árvores mais altas, com pernadas mais espaçadas e 

com renovação permanente das superiores, de forma a permitir maior exposição da zona inferior da 

copa.  

Um outro método alternativo que permitiu ganhos de luz intercetada foi a adoção da forma em 

V (Robinson, 2000). Robinson & Lakso (1991) apontavam interceções da ordem dos 70% para a 

forma denominada por “Y-Trellis” e elevada produtividade. Durante os anos 90 foram usadas 

densidades da ordem das 3950 a 6200 árvores por hectare, em linha simples e conduzidas em 
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formas verticais ou alternativamente em V. Foi ainda desenvolvido um sistema de alta densidade 

formado por árvores mais estreitas denominado por “Super Spindle” (Nÿberlin, 1993), com diâmetro 

máximo de 60 cm e altura de 2.15 m. Este sistema era extremamente produtivo mas apresentava um 

custo de instalação proibitivo, exceto para os produtores que produziam as suas próprias plantas. 

Serviu no entanto para constituir formas intermédias, cujos fundamentos continuam a ser largamente 

adotados e que se baseiam numa poda de renovação intensa sem constituição de pernadas 

permanentes. Estes sistemas vieram a ser beneficiados na rapidez de entrada em produção com a 

adoção de árvores ramificadas e com o recurso à curvatura dos ramos que permitia alcançar mais 

rapidamente o equilíbrio vegetativo/produtivo. Entre esses sistemas surgem os eixos colunares e os 

cordões verticais (Sansavini & Musacchi, 2002), facilmente adaptáveis a pomares de muito alta e ultra 

alta densidade.   

Dada a necessidade de espaço entre as linhas para a passagem das máquinas, a máxima 

percentagem de interceção de luz está normalmente abaixo dos 70% de PAR (Palmer & Jakson, 

1977). Esforços para aumentar a interceção de luz em pomares convencionais plantados em alta 

densidade falharam na generalidade por conduzirem a copas excessivamente densas, frutos com 

pouca qualidade e dificuldades de manuseamento (Lakso et al., 1999). No entanto, a ocupação da 

entre-linha com a implementação da forma de condução em V ou Y tem-se revelado eficaz no 

aumento da interceção de luz e aumento da produtividade (Robinson & Lakso, 1991; Wünsche et al., 

1996b). Os sistemas com 2 planos inclinados encontram-se em expansão e com sucesso em 

diversas partes do mundo, sendo exemplos o Tatura trellis na Austrália, Nova Zelândia e África do 

Sul, o Y- trellis em Itália, França e Espanha e a forma em V existente na Bélgica, Itália, Holanda e 

outras áreas Europeias (Palmer, 1997; Sansavini & Musacchi, 2002).  

Esta forma (V) adapta-se particularmente bem à ultra alta densidade e é provavelmente mais 

fácil de manusear que o “Y-trellis” porque as árvores próximas estão inclinadas para lados opostos ao 

longo da linha de forma a formar um V com o ângulo desejado. A maior interceção de luz destas 

formas de condução resultam da arquitetura da copa que permite que ela cresça e se abra para a 

zona da entre-linha, deixando apenas o espaço suficiente para a passagem de máquinas e desta 

forma reduzindo as perdas de radiação para o solo (Robinson & Lakso, 1991; Robinson et al., 1993; 

Wunsche et al., 1996b; Sansavini & Musacchi, 2002). Robinson et al. (1993), trabalhando com 

macieiras, mostraram que este sistema intercetou uma média de 70% da radiação PAR incidente, 

enquanto os sistemas verticais não ultrapassaram os 45 a 50%, apresentando produções superiores 

às previstas, tendo em conta a densidade usada. Hampson et al. (1997) demonstraram também que a 

forma de condução em “Y-Trellis” intercetava mais luz e era mais produtiva que a forma em “Slender 

Spindle” com densidades mais elevadas. A boa eficiência produtiva desta forma de condução (Y) 

deveu-se também à boa exposição das folhas dos esporões (Sansavini & Corelli, 1992) ou de forma 

genérica ao aumento da área foliar totalmente exposta à luz dos sistemas com planos inclinados 

(Sansavini & Musacchi, 2002). Robinson & Lakso (1991) mostraram que a forma de condução em Y 

apresentou uma interceção de luz superior às formas cónicas da ordem dos 15 a 25%, tendo atingido 

valores de 62%. Estas diferenças foram atribuídas à arquitetura da copa e ao valor mais alto do LAI. 

Os sistemas verticais, mesmo com densidades superiores, não permitiram a mesma interceção, 



15 

demonstrando que a configuração da copa pode assumir uma importância relativa superior à 

densidade de plantação (Robinson & Lakso, 1991).    

Ensaios realizados em Itália, com densidades variáveis de 5000 árvores por hectare 

conduzidas em “slender spindle” a 13000 árvores por hectare conduzidas em “super-spindle” com 

várias variedades de macieira, mostraram ser possível atingir-se produções acumuladas 

compreendidas entre 72 e 131 toneladas por hectare logo após o 3º ano, reforçando ainda as 

técnicas usadas na alta densidade, nomeadamente, o uso de árvores ramificadas de 2 anos, 

plantação em camalhão com restrição do sistema radicular, o uso da condução em “V” com 

espaçamento de 40 cm entre plantas, árvores inclinadas, poda de verão frequente para limitar os 

hábitos de crescimento, uso de hormonas e bioreguladores e controlo rigoroso da fertirrigação 

(Sansavini e Corelli-Grappadelli, 1997). Em 1997 a Universidade de Bolonha iníciou um ensaio para 

comparar e avaliar a produção e os aspetos económicos de 7 tipos de plantações de pera, 

envolvendo cultivares (‘Abbé Fétel’, ‘Conference’ and ‘Doyenné du Comice’), porta-enxertos (MC e 

Sydo), densidade (7936, 5555, 3968 e 1984 árvores por hectare) e formas de condução (Eixo 

Vertical, V, “slender spindle” e “drapeau”). Para qualquer das variedades os sistemas em eixo e em V 

foram sempre mais produtivos que os restantes (Musacchi et al., 2005).  

Outros autores referem ainda que apesar da possibilidade de obtenção de produtividades 

comparáveis com diferentes formas de condução (Ferree, 1989; Palmer, 1989; Sansavini et al., 1989; 

Sansavini & Corelli-Grappadelli, 1992), pela sua capacidade de intercetar elevados níveis de radiação 

não podem ser descuradas as diferenças obtidas na qualidade dos frutos induzidas pela diferente 

distribuição na copa (Russel et al., 1989). Wagenmakers & Callesen (1995) e Robinson & Lakso 

(1991) demonstraram que linhas de macieiras conduzidas em Y a igual densidade que o sistema 

convencional em linha simples vertical conduzido em eixo central tiveram frutos de melhor qualidade, 

uma vez que nos sistemas em V ou em Y a formação de zonas de sombra entre as copas foi menos 

frequente.  

Hoje é possível usar novas formas de condução graças à evolução registada na indústria de 

produção de plantas. É possível adquirir plantas com 2 anos e diferentes níveis de ramificação, 

preparadas para entrada imediata em produção, ou adquirir árvores pré-formadas preparadas para 

ser plantadas com vários eixos, sendo exemplo o sistema Bibaum®, que consiste em árvores pré-

formadas com 2 eixos. O uso de vários eixos em cada árvore poderá vir a ser uma ferramenta 

importante para controlar o vigor, dividindo-o por vários ramos. Tornou-se assim possível comprar 

árvores adaptadas ao “design” do pomar pretendido (Musacchi, 2008).    

A revolução no “design” dos pomares pode ser alargada à indústria mundial de pera. Esta 

envolve novas combinações cultivar/porta-enxerto, espaçamentos, arquitetura da copa, formas de 

condução, tipos de poda, nutrição e novas técnicas de produção adaptadas aos pomares de alta 

densidade. A configuração do pomar de pereiras difere de região para região e por vezes em 

localizações próximas, sendo um sinal claro que o desempenho das árvores e a eficiência dos porta-

enxertos também depende de outros fatores, caso dos parâmetros ambientais (luz, temperatura ou 

humidade relativa), latitude e elevação (Robinson & Lakso, 1991).  
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2.2.5 – Poda 
 
A poda é uma das operações culturais mais importantes na atividade frutícola. Tem como 

objetivo inicial a maximização da interceção de luz no menor tempo possível através da definição da 

forma da árvore (poda de condução) e, posteriormente, a manutenção no espaço a si destinado, 

regulando a penetração e distribuição de luz no coberto, indispensáveis para garantir a diferenciação 

floral (Sansavini & Corelli-Grappadelli, 1992). As formas adotadas na alta densidade têm procurado 

reduzir a necessidade de poda e favorecer a área foliar exposta, indo ao encontro dos hábitos 

naturais das cultivares (Tustin, 1990). Robinson & Lakso (1991) referem que o “design” da árvore não 

deve ser uma figura geométrica simples mas um segmento, por vezes irregular, de uma linha 

contínua que procura distribuir e expor a área foliar a todas as alturas, desempenhando a poda um 

papel fundamental nesta conceção. Thorp et al. (2001) destacam a importância do porte mais 

reduzido das árvores nos pomares intensivos e da gestão correta da copa para aumentar a proporção 

de frutos nas partes mais expostas das plantas. Sansavini & Corelli-Grappadelli (1992) demonstraram 

também a eficiência de copas estreitas quando comparadas com outras formas que permitem a 

formação de zonas densas e mal iluminadas. 

A poda de condução tem evoluído na última década como resultado da redução da 

necessidade de mão-de-obra, simplificação da operação e controlo da qualidade dos frutos. O 

sucesso reside na interpretação fisiológica desta operação, aplicada de modo coerente com a gestão 

agronómica e nutricional.  

Willaume et al. (2004) salientam a importância do conhecimento da reação da árvore às 

técnicas de condução, especialmente à orientação dos ramos e poda. Faust (1989) refere que o 

aumento do ângulo de inserção dos ramos deveria ser considerado em conjunto com a poda por ser 

fundamental na formação da árvore. Esta curvatura quando realizada até um nível inferior à horizontal 

remove a dominância apical dos gomos terminais, sendo este efeito reversível quando eliminada. 

Uma vez que a poda em árvores novas atrasa a frutificação alguns investigadores recomendam a 

inclinação dos ramos mais do que a intervenção à poda para obter a estrutura desejada (Baldini, 

1974).  

O aumento da interceção e distribuição da radiação na copa deve acontecer ao nível do 

preenchimento das descontinuidades entre os eixos (Tustin et al. 1998) e ao nível dos procedimentos 

que diminuam a sombra no interior e entre árvores (Willaume et al., 2004). Algumas formas de 

condução conhecidas por aumentar a interceção de luz, como a “Lincoln canopy”, “V-trellis” ou “Y-

trellis”, resultam frequentemente em crescimentos verticais e anuais excessivos na zona exposta 

(Palmer & Warrington, 2000) que a não serem removidos aumentam significativamente a sombra na 

zona inferior das árvores.  

A poda deve ir ao encontro dos princípios definidos pela forma de condução do respetivo 

sistema, garantindo a proporção e a distribuição no espaço dos diversos tipos de ramos, 

nomeadamente, longos versus curtos e vegetativos versus frutíferos (Palmer & Warrington 2000). 

Dada a importância da interceção de luz pelos esporões (Corelli-Grappadelli et al., 1994; Wünsche et 

al. 1996; Lakso et al., 1999; Wünsche & Lakso, 2000), devem favorecer-se as intervenções que 

conduzam ao aumento da porosidade da copa e a consequente melhoria das condições de 
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iluminação destes órgãos. Barritt et al. (1991) verificaram que os esporões com mais qualidade, 

avaliada pela maior área foliar e dimensão dos respetivos frutos, estavam localizados nas zonas que 

recebiam mais luz. Por outro lado, Takenaka (1994) observando individualmente os diferentes órgãos, 

verificou que os ramos longos intercetavam mais luz, provavelmente por terem entre-nós mais 

compridos. A interpretação destes resultados e o conhecimento do efeito da luz na precocidade da 

exportação de assimilados realça a importância da poda enquanto elemento regulador da 

permeabilidade da copa e na manutenção do equilíbrio entre o crescimento vegetativo e o 

crescimento dos frutos.   

Recentemente, como complemento ou alternativa à poda convencional e aos procedimentos de 

monda de flores ou gomos florais, foi proposta em França a condução centrífuga, também conhecida 

como extinção artificial (Willaume et al., 2004). Esta baseia-se na remoção dos lançamentos 

localizados no centro da árvore e sob os ramos, favorecendo a penetração da luz e o consequente 

aumento do tamanho dos frutos, coloração e retorno à floração (Lauri et al., 1997, 2004; Lauri & 

Lespinasse, 1999; Crete et al., 2002). 

A poda aplicada sobre ramos em crescimento ou em dormência remove a dominância apical e 

liberta os gomos da inibição correlativa, estimulando novos crescimentos (Mika, 1986). Com o 

aumento da intensidade da poda, o peso dos novos crescimentos aumenta mas a AST diminui 

(Maggs,1965). Esta redução a acontecer anualmente conduzirá à redução do vigor das plantas 

(Preston, 1968). Contudo, a remoção de ramos inteiros não altera o balanço hormonal dos ramos que 

permanecem sem intervenção (Faust, 1989). 

O aumento da penetração da radiação na copa proporcionado pela poda influencia a estrutura 

da folha e a fotossíntese potencial e atual (Faust, 1989). A poda de Inverno pode aumentar a 

espessura da folha e do mesofilo das células, aumentando o conteúdo em clorofila por unidade foliar 

(Christiev, 1970; Faust, 1989). Mika e Antoszewski (1974) referiam que os cortes na extremidade dos 

ramos influenciavam a fotossíntese ao criar novos pontos de “sink” na forma de numerosos pontos de 

crescimento, vindo posteriormente Taylor e Ferree (1984) a destacar os seus efeitos na manutenção 

da taxa fotossintética e no atraso do declínio posterior.  

Demonstraram ainda que a poda de inverno diminuiu consideravelmente o volume de madeira 

em pereiras, permitindo assim que as perdas atribuídas à respiração pudessem ser diminuídas.   

A poda aumenta ainda a percentagem de gomos florais que vingam (Aldrish, 1935; Mika, 

1986). Árvores muito vigorosas podem tornar-se vegetativas se ocorrerem reduções nas taxas de 

vingamento. Chandler (1919) referia que o maior vingamento de árvores podadas podia resultar do 

aumento das disponibilidades de água e azoto. Atualmente existem evidências de que o vingamento 

é controlado pelos níveis hormonais ou indiretamente controlado pelos níveis de assimilados 

disponíveis (Faust, 1989).   

Aldrich & Grim (1938) não encontraram diferenças na quantidade de HC presentes em 

esporões de pereiras submetidas à poda de Inverno em análises realizadas durante a Primavera. 

Outros trabalhos também não encontraram diferenças nas reservas em HC presentes nas folhas, 

ramos e raízes de macieiras jovens como resultado da poda de inverno (Faust, 1989). As árvores 
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podadas tiverem mais açúcares solúveis e acumularam menos amido nas folhas durante o período de 

crescimento rápido que ocorreu até 90 dias depois da floração (Grochowska et al., 1977).  

Robinson et al. (1993) evidenciam que a intensidade da poda também pode influenciar a 

eficiência de um sistema. Verificaram que nos sistemas conduzidos em Y, o aumento da intensidade 

da poda provocou uma redução linear da produção e um aumento linear dos crescimentos 

vegetativos. A eficiência de conversão e o índice de partição foram ambos linearmente reduzidos com 

o aumento da intensidade de poda.  

Sansavini & Musacchi (2002) referem o conjunto de regras técnicas necessárias para a 

manutenção de um sistema em alta densidade, devendo também ser consultado o trabalho de 

Strydom (1994).  

 

2.2.6 – Indicadores de Gestão do Microclima Luminoso e Desempenho do Coberto 

 
Quaisquer que sejam as intervenções a realizar sobre a copa, quer sejam sobre a forma, 

disposição ou rearranjo dos constituintes da parte aérea da árvore, devem ser suportadas por 

indicadores orientados para a otimização da produção de frutos de qualidade. É por isso de extrema 

importância a monitorização de índices cujo significado fisiológico permita intervir corretamente sobre 

o sistema. Desses, destacam-se o Índice de Área Foliar (LAI) e o Índice de Densidade Foliar (LAD).  

O LAI é definido como a área de folhas por unidade de área de solo. É uma medida importante, 

frequentemente procurada através de métodos não destrutivos, essencialmente por inversão das 

equações relacionadas com a interceção de luz (Campbell, 1986). A sua interpretação é 

independente da escala, não existindo qualquer informação relativa à espessura do coberto.  

Para valores do LAI mais reduzidos, característicos de pomares novos em desenvolvimento 

onde as árvores ainda não preencheram o espaço que lhes foi destinado ou de pomares adultos com 

copas abertas, o aumento do LAI traduz-se em aumentos mais significativos da luz intercetada que o 

verificado em pomares adultos compostos por cobertos densos (Sansavini & Musacchi, 2002). Barritt 

(1989) e Palmer (1988) mostraram relações próximas entre a produtividade e o LAI em pomares 

novos de macieiras. Porém, o aumento da área foliar pode não promover o aumento da produtividade 

se o ensombramento interno ocorrer e a interceção de luz estabilizar. Esse aumento quando 

excessivo pode mesmo conduzir ao decréscimo da produção (Jackson, 1980) e à diminuição da 

qualidade dos frutos, provavelmente porque a partição de MS para estes órgãos requer uma boa 

distribuição de luz até aos pontos de frutificação (Wünsche et al., 1996).    

Desta forma, ainda que menos frequente, o uso do LAD assume maior importância, sendo uma 

medida da distribuição da área foliar no espaço calculada como a área de folhas por unidade de 

volume de copa. Quando este valor é reduzido aumenta a probabilidade de um raio de luz atravessar 

a copa até às folhas localizadas no interior. Uma área foliar grande pode ser mantida como um 

sistema eficiente a funcionar se todas as folhas da copa estiverem bem iluminadas e com densidades 

de fluxo luminoso intermédias. Nestes casos, altos LAI podem ser mantidos porque apenas algumas 

folhas estão saturadas à luz e a base da copa recebe luz suficiente para os processos fisiológicos 

(Russel et al., 1989).  
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A investigação tem-se centrado na densidade dos pomares, área de solo coberta, volume e 

área de copa, fatores que estão correlacionados com o tamanho das árvores e massa foliar.  

Os trabalhos de modelação de Jackson & Palmer (1979) baseados nas características de 

extinção da luz das folhas de macieira indicam que o aumento da densidade de área foliar no exterior 

da copa causa uma redução exponencial da quantidade de luz transmitida, explicando a forte redução 

de luz encontrada por diferentes autores em diferentes posições interiores e em árvores com 

diferentes formas de condução (Tustin et al., 1988; Barritt et al., 1991).  

Sansavini & Musacchi (2002) mostraram que a função ajustada que relaciona o LAI com a 

interceção de luz mostra ganhos reduzidos na interceção de luz face a elevados valores do LAI, 

explicados pelo aumento do próprio ensombramento. Este facto acontece frequentemente em 

pomares adultos com elevadas densidades foliares, em que o seu aumento não só não conduz ao 

aumento da interceção de luz como proporciona um ensombramento interno adicional. Apesar de ser 

usada a interceção de luz como variável principal nos estudos de produtividade, tal como 

recomendado por Monteith (1977), alguns estudos mostram também boas correlações entre a área 

foliar e a produção (Palmer, 1992).  

A alta densidade é assim responsável pela formação de zonas de sombra entre árvores 

adjacentes que resultam em quebras significativas do potencial fotossintético (Thorp & Stowell, 2001), 

sendo a manutenção do LAD em valores adequados uma medida essencial para a manutenção de 

árvores equilibradas.   

De referir ainda que além da produtividade, alguns ensaios têm evidenciado a existência de 

relações entre a interceção de luz com outras variáveis do sistema, nomeadamente, com o LAI e com 

a área de secção do tronco (AST) (Robinson et al., 1993). Já no que respeita ao volume de copa, 

esta relação é muito baixa ou inexistente (Robinson et al., 1993). A medição de variáveis 

complementares pode ser útil para a compreensão e interpretação das respostas do sistema às 

diversas intervenções culturais (Faust, 1989). 
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3 – MODELAÇÃO DO CRESCIMENTO, DESENVOLVIMENTO E PRODUTIVIDADE EM 

CULTURAS FRUTÍCOLAS 

SUMÁRIO 

Neste capítulo são revistos os conceitos mais importantes da modelação do crescimento, 
desenvolvimento e produtividade em culturas frutícolas. São descritos os processos e fórmulas 
matemáticas usadas no cálculo da interceção, transmissão, reflexão e absorção de radiação, bem 
como as interações com o coberto vegetal. Apresentam-se as implicações das características do 
sistema de produção nas metodologias selecionadas e nas parametrizações adotadas. Faz-se ainda 
referência a valores obtidos para os processos mais relevantes a modelar, como sejam, a 
assimilação, respiração e partição de assimilados nos diversos componentes vegetativos e 
reprodutivos.  

3.1 – Tipos de Modelos e Campo de Aplicação 
3.2 – Modelação da Produção de Biomassa 
3.2.1 – Utilização de modelos mecanísticos para previsão do comportamento de culturas perenes 
3.2.2 – Simulação da ocorrência de acontecimentos fenológicos 
3.2.3 – Formação da Área Foliar 
3.2.4 – Interação da radiação com o coberto vegetal 
3.2.4.1 – Interceção da radiação 
3.2.4.2 – Reflexão da radiação  
3.2.4.3 – Absorção da radiação 
3.2.5 – Conversão de energia luminosa e produção de matéria seca 
3.2.5.1 – Modelação do crescimento com base na Eficiência do Uso de Radiação 
3.2.5.2 – Modelação da Assimilação  
3.2.5.3 – Respiração 
3.2.6 – Partição de matéria seca 
3.2.6.1 – Coeficientes de partição usados em pomoídeas  
3.2.6.2 – Efeito das práticas culturais  
3.2.6.3 – Composição da MS 
 
 

3.1 – Tipos de Modelos e Campo de Aplicação 

Um modelo é uma representação simplificada de um sistema real, sendo o sistema um grupo 

de objetos (componentes ou fatores) que interagem entre si de forma organizada e em que o 

resultado das suas interações reproduz o comportamento do sistema, função ou propósito (Teh, 

2006). É uma ferramenta necessária para entender o sistema, ultrapassando a sua complexidade de 

forma a focar-se nos aspetos mais importantes, dependendo o nível de complexidade do seu 

propósito. Campbell & Norman (1998) reforçam que a arte da biofísica ambiental procura a 

simplificação criativa dos fenómenos naturais, a qual depende do entendimento dos fundamentos 
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relevantes. Uma vez entendidos, a análise do sistema não se preocupa com a descrição estática das 

suas componentes, mas com o seu comportamento enquanto entidade funcional. 

Os modelos podem ser pictóricos (ilustrações, diagramas, fluxogramas), conceptuais/verbais 

(descrições numa linguagem natural), físicos ou matemáticos (Teh, 2006). Neste trabalho referimo-

nos apenas aos modelos matemáticos. Estes são representações simplificadas de um sistema real, 

descrevendo-o mediante o uso de princípios matemáticos sob a forma de equações. Teh (2006) 

refere que estes modelos podem ser muito úteis para perceber como aumentar o crescimento ou a 

produtividade de uma cultura, uma vez que ajudam a identificar as componentes essenciais do 

sistema real e porque identificam o grau de interação entre elas, ajudando a compreender, fazer 

previsões e a controlar esse sistema. O conhecimento proporcionado por eles é importante para dar 

uma visão coerente e holística do seu funcionamento, permitindo ainda poupar tempo e reduzir custos 

de experimentação por tentativa e erro, prevendo resultados só possíveis através da experimentação 

a longo prazo (Teh, 2006).  

Quanto à complexidade da sua conceção, podem ser considerados empíricos ou mecanísticos. 

Os modelos empíricos, também conhecidos como correlativos, estatísticos, de regressão ou modelos 

de “black box” (Marcelis et al., 1998), descrevem as relações entre as variáveis mas não permitem 

aprofundar as relações e processos de causa efeito dos fenómenos. São altamente dependentes do 

ambiente específico a partir do qual foram construídos e não implicam casualidade entre as variáveis 

ou componentes do sistema. Contêm normalmente um reduzido número de variáveis de estado e os 

parâmetros são mais fáceis de estimar (Larsen, 1990). Já os modelos mecanísticos ou baseados nos 

processos são construídos a partir do conhecimento dos processos físicos, químicos ou biológicos 

que envolvem o fenómeno a estudar, tratando-se de modelos exploratórios que representam uma 

relação de causa efeito entre as variáveis (Teh, 2006). France & Thornley (1984) afirmavam que um 

modelo empírico descreve apenas as relações existentes enquanto os mecanísticos fornecem uma 

descrição com conhecimento, envolvendo equações mais complexas e requerendo frequentemente 

mais dados. Nestes modelos os sistemas são hierarquizados e cada nível de organização é explicado 

através da integração da informação existente sobre os níveis inferiores. Por estas razões os modelos 

mecanísticos são mais robustos e aplicáveis a diferentes condições, uma vez que assentam nos 

mecanismos que explicam os fenómenos, afirmando Penning de Vries et al. (1989) que podem até 

ser compostos por submodelos dos dois tipos quando não existe informação suficiente em alguns 

níveis inferiores.  

Os modelos podem ainda ser estáticos sempre que o tempo não aparece como variável por 

oposição aos dinâmicos que contêm o tempo como variável explícita e que são representados por 

equações diferenciais ou equações de diferenças finitas integradas para fornecer o comportamento 

real do sistema em relação ao tempo (De Melo-Abreu, 1996).  

Tanto os modelos discretos como os contínuos são dinâmicos, uma vez que ambos têm o 

tempo como uma das suas variáveis. Contudo, num o tempo é um valor real e no outro é um valor 

inteiro.  

Relativamente ao grau de aleatoriedade envolvida podem ser classificados em estocásticos ou 

determinísticos (Teh, 2006). Um modelo estocástico contém algum elemento de aleatoriedade ou 



22 

probabilidade de distribuição, resultando que as grandezas previstas sejam descritas por um valor 

acompanhado da sua variância (De Melo-Abreu, 1996). Quanto maior a incerteza no comportamento 

do sistema mais importante é construir um modelo estocástico (France & Thornley, 1984; Campbell e 

Long; 1992). Pelo contrário, os modelos determinísticos não contêm aleatoriedade ou probabilidades 

de distribuição no modelo.  

Penning de Vries (1982) propuseram quatro níveis de modelos de produção, sendo o nível 1 

limitado apenas pelas condições climáticas (essencialmente pela radiação solar e temperatura do ar), 

o nível 2 acrescentando limitações induzidas pela disponibilidade de água, o nível 3 pelo azoto e o 

nível 4 por outros nutrientes. Cada um dos níveis introduz limitações ao crescimento refletindo-se no 

decréscimo da produtividade.  

Marcelis et al. (1998) clarificam que não existe nenhum modelo adequado a todas as 

circunstâncias, podendo apenas focar-se em aspetos não abrangidos ou mal abrangidos por outros 

modelos, sendo o melhor aquele que melhor satisfaz o propósito do estudo. Vos et al. (2007) referem 

que os propósitos da modelação incluem a integração do conhecimento, a análise de hipóteses, a 

extrapolação do efeito dos fatores a outras condições diferentes das originais, a revelação de novas 

linhas de trabalho e a constituição de um suporte prático das decisões de gestão e planeamento de 

processos.  

Os modelos agrícolas mais comuns baseiam-se essencialmente em dados climáticos ou na 

quantificação de variáveis de estado que afetam o ecossistema e a interação das suas componentes 

(Goldschmidt & Lakso, 2005). Os primeiros destinam-se a correlacionar e a prever fenómenos 

biológicos específicos com base em dados climáticos, sendo exemplos os modelos que usam a 

acumulação de calor ou de unidades de frio para prever o crescimento, a fenologia, a satisfação das 

necessidades de frio para quebra de dormência ou a previsão da data de colheita (Fuchigami & Nee, 

1987; Ben Mechlia & Carroll, 1989; Erez et al., 1990; Bustan, 1996; Hall & McPherson, 1997; De 

Melo-Abreu et al., 2005). Outros modelos que envolvem o crescimento da vegetação ou o uso da 

água são também conduzidos por variáveis climáticas (Allen et al., 1998). Quanto aos segundos, 

também denominados agrossistemas, são modelos semelhantes aos que envolvem os ecossistemas 

mas mais simplificados e muitas vezes mais limitados nas interações entre espécies (Room et al., 

1996). Os processos envolvidos no crescimento e desenvolvimento das plantas e dos seus órgãos, 

conjuntamente com as interações estabelecidas com o meio edafo-climático, formam um sistema de 

grande complexidade cujo comportamento é muitas vezes difícil de interpretar. 

3.2 – Modelação da Produção de Biomassa  

Ao longo das últimas décadas têm sido efetuadas diversas tentativas para modelar a 

produtividade das fruteiras, sendo a macieira a cultura mais estudada. Contudo, as abordagens 

efetuadas nem sempre permitiram explicar as diferenças de produtividade entre climas e entre anos 

num mesmo clima (Lakso et al., 2001). As bases da produtividade envolvem relações complexas 

entre o “design” do pomar (tal como a forma das árvores, espaçamento e orientação das linhas) e a 

posição do sol (Russel et al., 1989).  
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A atividade fotossintética influencia os diversos componentes da produção, sendo o ciclo 

anterior responsável por garantir a formação de um número de gomos florais suficiente e das 

reservas necessárias ao início do ciclo seguinte (Faust, 1989).  

 
Figura 3.1 – Componentes da produção de pera (Adaptado de Chang et al.,1987) 

 
A produtividade de uma cultura é determinada pela produção, distribuição e acumulação de MS 

nos produtos a colher. A sua produção é conduzida primariamente pela fotossíntese, que depende, 

entre outros fatores, da interceção de luz, processo que, por sua vez, depende da área foliar (Marcelis 

et al.,1998). A quantidade de radiação intercetada varia com a distribuição sazonal da área foliar, que 

por sua vez depende da temperatura e disponibilidades hídricas (Monteith & Moss, 1977).  

 
Figura 3.2 – Representação esquemática da produção e distribuição de biomassa (Adaptado de Marcelis et al., 
1998).  

 

Mas se em condições hídricas e nutritivas não limitantes o processo fotossintético depende 

principalmente da quantidade de radiação intercetada pelo coberto vegetal, quando a água é um fator 

limitativo deve considerar-se a redução do crescimento potencial derivada dessa limitação. Neste 

sentido, a maioria dos modelos recorre à correlação que existe entre a assimilação de CO2 e a 

transpiração, utilizando a razão entre a transpiração real e a potencial como ponte entre o balanço de 

CO2 e de vapor de água (Penning de Vries et al., 1989).  

Nos submodelos empiricos as funções mais usadas para relacionar a produção, o crescimento 

ou a taxa de desenvolvimento com os fatores ambientais envolvem relações polinomiais (Krug & 

Liebig, 1979; Erwin & Heins, 1990), exponenciais (Fisher et al., 1996), hiperbólicas (Pytlinski & Krug, 

1989), sigmoidais (Lieth et al., 1996) ou outras mais sofisticadas quando as reações se manifestam 

através de picos assimétricos (Brondum & Heins, 1993). 
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3.2.1 – Utilização de Modelos Mecanísticos para Previsão do Comportamento de 

Culturas Perenes 

Sendo os modelos ferramentas poderosas para testar hipóteses, sintetizar conhecimentos, 

descrever sistemas complexos e analisar diferentes cenários (Marcelis et al.,1998), várias orientações 

têm sido seguidas tendo por base o objeto e a finalidade pretendida.  

Os modelos mais usados baseiam-se na fotossíntese, sendo orientados para o processo 

(“Process based models” – PBM), contrariamente aos modelos baseados na análise do crescimento 

das plantas que são orientados para a função (Gary et al., 1998). Os PBM realçam a influência das 

condições ambientais no crescimento das culturas, sendo as variáveis de estado as suas 

componentes principais (folhas, caules, raízes, órgãos reprodutivos e de reserva) e os seus atributos 

expressos em termos quantitativos (peso, área de superfície, conteúdo em N) (Van Ittersum et al., 

2003), calculando-se a interceção de luz e fotossíntese a partir do LAI (Vos et al., 2007). Nos modelos 

orientados para a função, estes autores referem que as plantas são tratadas como sistemas 

cibernéticos, com desenvolvimento autónomo e sem que se considere as interações entre o 

desenvolvimento das plantas e as condições ambientais. Recentemente surgiu uma nova 

aproximação, denominada por modelação funcional e estrutural (FSPM) (Sievänen et al., 2000; Godin 

et al., 2005), que consiste na modelação do coberto como uma população de plantas que interagem e 

na planta como um conjunto de órgãos com interação a um nível inferior (Prusinkiewicz, 1998; 

Sievänen et al., 2000), combinando uma descrição funcional do crescimento dos órgãos a 3D com a 

sua geometria. Esta abordagem é particularmente adequada para a análise de problemas em que a 

estrutura espacial do sistema contribui de forma essencial para a explicação do seu comportamento 

(Vos et al., 2007). A maioria destes modelos baseia-se no uso da teoria dos sistemas L, também 

conhecidos por sistemas de Lindenmayer (Prusinkiewicz, 1998; Sievänen et al., 2000). Alguns destes 

modelos foram desenhados para simular a interceção de luz a pequena escala, tais como ramos 

(Lignum: Perttunen et al., 1996), folhas, entre-nós ou frutos (Yplant: Pearcy & Yang, 1996; MMR: 

Dauzat & Eroy, 1997; Nested Radiosity: Chelle & Andrieu, 1998; Vegestar: Adam et al., 2004). 

Os modelos baseados na fotossíntese calculam primeiro a interceção de luz pela área foliar, 

simulando depois a produção de assimilados. Seguidamente é calculada a sua distribuição na 

respiração, conversão em matéria seca estrutural e partição entre os diferentes órgãos da planta, 

estimando-se finalmente o peso fresco dos frutos a partir do seu peso seco.    
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Figura 3.3 – Modelo de crescimento baseado na fotossíntese (adaptado de Heuvelink, 1996). As caixas 
representam as variáveis de estado, os círculos os parâmetros e as válvulas as taxas de variação. As linhas 
sólidas representam os fluxos de carbono e as linhas a tracejado correspondem a fluxos de informação. O nível 
de CO2, a temperatura e a radiação são denominados por variáveis forçadoras (“forcing variables”). 

 
Se para as culturas anuais existem diversos modelos baseados na fotossíntese, para as 

culturas frutícolas esses modelos são escassos, tal como se pode constatar pela tabela abaixo. 

 
     Tabela 3.1 – Modelos baseados na fotossíntese desenvolvidos para culturas frutícolas  

       Cultura Área Foliar Fotossíntese Partição       Autores 
Macieira - Copa: Sink Sink Baumgärtner et al. (1986) 
Macieira DVS Copa: Hiperbólica 0 Lakso & Johnson (1990) 
Macieira 0 Folha: Hiperbólica Alometrica Wagenmakers (1995) 
Citrinos a Copa: Hiperbólica Sink Goldschmidt et al. (1992) 
Videira a Copa: Hiperbólica Sink Gutíerrez et al. (1985) 
Videira W*SLA Copa:Sink Sink Wermelinger et al. (1991) 

Kiwi DVS Folha: Hiperbólica Sink Buwalda (1991) 
Pessegueiro W*SLA Folha: Exponencial Sink Grossman & DeJong (1994) 

Adaptado de Marcelis et al. (1998). DVS – Desenvolvimento da área foliar simulado em função do estado de desenvolvimento 
(normalmente pelo método da soma de temperaturas); W*SLA – Área foliar obtida a partir da multiplicação do peso seco foliar 
simulado, por m2, pela área foliar específica. Fotossíntese da copa simulada diretamente (aproximação ao modelo denominado 
por “big leaf”: Copa) ou a partir da fotossíntese  das folhas (Folha) usando funções hiperbólicas, exponenciais, modelos 
bioquímicos ou orientados pelo potencial de “sink”. A partição é simulada por relações alométricas ou pela regulação de “sink”. 
0 e – indicam respetivamente que os processos não foram simulados ou não foram descritos com detalhe. a – modelação 
usada não procurou a determinação da área foliar atual.  

 
Apesar das diferentes conceções, alguns modelos foram úteis para clarificar objetivos 

específicos, casos dos modelos de interceção de luz em pomares com diferentes “designs” que 

esclareceram relações importantes entre a configuração, interceção de luz e produtividade (revistos 

em Jackson, 1980; Palmer, 1989; Wagenmakers, 1991). Modelos baseados em processos fisiológicos 

mais complexos foram também desenvolvidos (Thorpe et al., 1978; Landsberg, 1979; Elfving et al., 

1983) mas apresentaram dificuldades em ser usados devido à complexidade da sua estrutura e ao 

tipo de programação usada. Lakso & Jonhson (1990) afirmam que a utilidade destes modelos se 

restringe aos responsáveis pela sua conceção, procurando ultrapassar esta limitação através de um 

modelo de produção de matéria seca mais simplificado e recorrendo à linguagem de programação 

automática de simulação dinâmica “Stella” da Macintosh. Neste modelo os autores procuraram 
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eliminar a complexidade da variação geométrica diurna da radiação através do uso de integrais 

diários. Deve realçar-se o dinamismo com que vão sendo melhorados os modelos existentes, tendo 

Lakso et al. (2006) constatado que as melhorias na simulação da área foliar e na interceção de luz 

permitiram melhorar as estimativas da produção de matéria seca e o comportamento do modelo na 

previsão do crescimento dos frutos e queda pós floração. 
 

3.2.2 – Simulação da Ocorrência de Acontecimentos Fenológicos 
 

Diversos modelos têm sido concebidos para a previsão das datas de colheita ou de ocorrência 

dos diferentes estados fenológicos, revelando-se muito importantes no planeamento e definição das 

estratégias comerciais. Tal como estes, outros modelos poderão ser equacionados tendo por base os 

modelos que prevêm a germinação, desenvolvimento foliar, floral ou dos frutos, muito usados nas 

culturas anuais. Os mais usados baseiam-se na acumulação de temperatura, considerando que esta 

é o principal fator limitante e que a taxa de desenvolvimento está linearmente relacionada com ela, 

desde que considerados valores acima de determinada temperatura base.  

O desenvolvimento das plantas (fenologia) é normalmente expresso como função do tempo 

térmico (Vos et al., 2007). Monteith (1977) introduziu este termo que traduz o decorrer do tempo 

fisiológico (ºC.dia) através da acumulação de temperatura acima de uma temperatura base. 

∑
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biac TTTT
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)(                                [3.1] 

Nesta expressão, Ti é a temperatura média diária do dia i, Tb é a temperatura base abaixo da qual 

não ocorre desenvolvimento e n é o número de dias usado no somatório. A temperatura base é um 

conceito teórico, correspondendo ao valor que minimiza o erro da estimativa de TTac (Davidson & 

Campbell, 1983). O tempo térmico é frequentemente usado para previsão da ocorrência de estados 

fenológicos ou da data de colheita. 

Quando a temperatura durante uma fase é constante, a taxa de desenvolvimento (1/D) (dia-1), 

obtida a partir da duração da fase de desenvolvimento (D), apresenta frequentemente uma relação 

linear com a temperatura média do ar (Ta), para um intervalo de temperaturas entre Tb e a 

temperatura ótima para o desenvolvimento (To). Esta relação pode ser descrita matematicamente de 

acordo com a expressão 3.2. 

 

                                      abTaD +=/1     com      oab TTT <<                                          [3.2] 

No intervalo de temperaturas considerado, a temperatura base pode ser calculada por –a/b e a 

duração térmica necessária para se atingir o estado fenológico considerado pode ser obtida por 1/b. 

Quando os valores das temperaturas são superiores à temperatura ótima para o desenvolvimento, a 

taxa de desenvolvimento decresce linearmente até se atingir uma temperatura máxima (Tx) acima da 

qual essa taxa é nula (Ellis et al., 1988; Ritchie & Nesmith, 1991).  

Para temperaturas supra-ótimas ao desenvolvimento mantém-se válida a mesma expressão. 

Porém, utiliza-se o conceito de temperatura efectiva (Te) (Ferreira et al., 1997), substituindo Ta por Te 

na expressão 3.2, em que Te é obtido a partir da seguinte equação. 

)()( tfTTTT bobe −+=                                                   [3.3] 
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Para o cálculo da função f(t), Campbell & Norman (1998) sugerem o seguinte algoritmo: 
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Garcia-Huidoro et al. (1982), considerando a temperatura constante durante o período de 

desenvolvimento, sugeriram uma função em “dente de serra”, podendo as temperaturas cardinais (Tb, 

To e Tx) ser estimadas recorrendo a estudos em ambiente controlado ou utilizando dados 

provenientes de ensaios de campo.  
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Além das funções lineares, podem também usar-se modelos curvilíneos como o sugerido por 

Parker (1974), apresentando forma semelhante e vantagens na sua flexibilidade e facilidade de 

estimativa dos parâmetros.  

O facto de em condições naturais as temperaturas variarem muito ao longo do período de 

integração exige o uso de algoritmos que tenham em consideração a ocorrência de valores fora dos 

intervalos considerados (Ferreira et al., 1997). Em climas Mediterrâneos, os mesmos autores alertam 

que a existência de temperaturas supra-ótimas torna inapropriado o uso de temperaturas médias para 

a determinação de acontecimentos fenológicos.    

Outros fatores ambientais têm também sido relacionados com o desenvolvimento, mas a 

temperatura é usualmente reconhecida por ser a variável mais importante na modulação do 

desenvolvimento das plantas em genótipos insensíveis ao fotoperíodo e na ausência de stresses 

severos (Ferreira et al., 1997).  

A normalização do tempo térmico para que a resposta seja adimensional é uma ferramenta 

extremamente poderosa na modelação da resposta ao ambiente, permitindo incorporar e comparar 

resultados de diferentes ensaios (Campbell & Norman, 1998).  

Os modelos baseados na fotossíntese podem também ser usados na previsão de 

acontecimentos, caso da data de colheia, embora sejam preferíveis modelos empíricos pelo 

desconhecimento existente sobre os processos envolvidos.   

 

3.2.3 – Formação da Área Foliar 

Com frequência opta-se pela simulação da área foliar da copa e não das folhas individuais, 

abordagem que é geralmente suficiente. Goudriaan & Monteith (1990) apresentaram um crescimento 

expolinear para o desenvolvimento do LAI com o tempo. As duas aproximações mais usadas são a 

=)( tf  

=)( tf  
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da descrição da área foliar como função do estado de desenvolvimento da planta ou a sua previsão a 

partir do peso seco simulado, podendo ainda existir combinações destas duas abordagens.  

Marcelis et al. (1998) referem que o desenvolvimento da área foliar pode ser interpretado como 

uma combinação de quatro processos, que envolvem a taxa de emergência das folhas, a taxa e 

duração da expansão de folhas individuais e o tempo de permanência até à senescência.  

Apesar da área individual das folhas ser afetada pela disponibilidade de assimilados (radiação) 

(Heuvelink & Marcelis, 1996), o desenvolvimento da área foliar pode ser simulado com precisão tendo 

por base o estado de desenvolvimento da planta (somatório de temperaturas) em situações onde a 

radiação é constante quando analisada numa base semanal ou está fortemente relacionada com a 

temperatura (Goudriaan & Monteith, 1990). Em alguns modelos baseados na acumulação de graus 

dia, considera-se o número total de órgãos vegetativos e a fração correspondente a cada tipo (ramos 

curtos e ramos longos) que se desenvolve em cada momento, assumindo-se a produção constante 

de área foliar por grau dia (taxa de expansão foliar) (Lakso & Jonhson, 1990). Estes autores 

verificaram que o crescimento dos ramos de macieira estava linearmente relacionado com a 

acumulação de graus dia acima de 4ºC, com um declive de 0.08 (cm ºC.dia-1 acumulado). A 

temperatura é assim o fator ambiental com maior influência na taxa de formação das folhas (Karlsson 

et al., 1991). A expansão foliar depende também do nível hídrico e nutricional da planta. Alguns 

estudos mostram ainda a diferente taxa de expansão foliar de cada tipo de órgão vegetativo (Lakso et 

al., 2001). O desenvolvimento inicial dos esporões é muito rápido (Pratt, 1990), terminando o 

desenvolvimento da área foliar com o final do crescimento dos RL, dois meses após a floração 

(Wünsche et al., 1996). A boa relação entre a produtividade e a área foliar dos esporões foi 

demonstrada em alguns trabalhos (Strong & Miller-Azarenko, 1991; Wünsche et al., 1996), apontando 

como razão provável a maior interceção de luz inicial que suportava o desenvolvimento dos frutos. 

Esta relação pode não ser expectável em copas menos abertas e mais densas onde os esporões 

estejam ensombrados (Wünsche et al., 1996). As folhas dos RL podem desempenhar um papel 

menos importante na produtividade anual mas asseguram o crescimento dos frutos no final do ciclo e 

contribuem para a formação de reservas. 

Outra forma mais flexível de simular a área foliar é calculá-la na base da biomassa foliar 

simulada e da área foliar específica (SLA, razão entre a área foliar e o peso seco das folhas). 

Diversos pressupostos podem ser assumidos, ou que a SLA é constante (Lieth & Pasian, 1991), ou 

simulada em função da idade da planta (Leutscher & Vogelezang, 1990), da idade fisiológica 

(Wermelinger et al., 1991), da época (Heuvelink, 1996), estado de desenvolvimento e densidade da 

planta (De Visser, 1994) ou condições ambientais (Dayan et al., 1993). A SLA é conhecida por ser 

afetada por vários fatores, tais como a intensidade de luz, temperatura (Harssema, 1977), razão 

“source-sink” (número de frutos) e concentração de CO2 (Madsen, 1973; Enoch, 1990). Thornley & 

Hurd (1974) desenvolveram um modelo assumindo a LAR estrutural constante (LAR, razão entre a 

área foliar e o peso total da planta) e onde a LAR atual resulta da área foliar e da MS total da planta 

(estrutural e armazenada). Como o LWR é constante (LWR, razão entre o peso das folhas e o peso 

total da planta) (Hunt, 1982), significa que a SLA estrutural também é constante. A SLA atual 

decresce então como resultado do armazenamento de assimilados nas folhas.  
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Após algumas adaptações, Gary et al. (1995) calcularam a área foliar como função da 

temperatura e da idade fisiológica e fizeram variar a SLA estrutural entre um valor mínimo (satisfação 

total das necessidades de crescimento) e um máximo (espessura mínima da folha). A SLA é muito 

dependente do microclima luminoso, existindo evidências de que a luminosidade a que os gomos 

estiveram sujeitos durante o processo de diferenciação no ano anterior a influencia (Russel et. al, 

1989, Tustin et al., 1992). Além dos fatores ambientais, a SLA pode ainda ser influenciada por fatores 

ontogénicos (Thornley et al., 1981) e fatores culturais (Van de Sanden & Veen, 1992). De um modo 

geral, os fatores que conduzam ao acréscimo da disponibilidade de assimilados resultam no 

decréscimo da SLA (Heuvelink & Marcelis, 1996).  

Na simulação da área foliar em função do estado de desenvolvimento das plantas, pressupõe-

se que o crescimento das folhas depende da partição dos assimilados, que a partição é função do 

estado de desenvolvimento e que esse desenvolvimento é influenciado principalmente pela 

temperatura do ar (Marcelis et al., 1998).   

A área foliar foi também relacionada com o perímetro dos ramos (Holland, 1968) e com o 

diâmetro dos troncos em macieiras (Verheij,1968). A partir deste valor pode então ser calculado o LAI 

que variou nesta cultura entre 1.5 a 5, consoante o porta-enxerto, cultivar, poda, fertilização ou outras 

práticas culturais (Jackson, 1980). Verheij & Verwer (1973) concluíram que um LAI de 2.45 para a 

macieira conduzia a uma densidade excessiva, impeditiva de alcançar o potencial produtivo e frutos 

com qualidade.  

A estrutura da folha de uma árvore de fruto é típica de uma planta em C3, variando com a 

localização, o órgão onde se insere e a sua exposição à luz (Faust, 1989). Geralmente, a espessura 

aumenta da base para a extremidade apical, graças às células mais compactas e melhor definidas do 

parênquima em palissada. As folhas de sol são mais espessas (Doud & Ferree, 1980) e apresentam 

um conteúdo de azoto mais elevado que as de sombra (Flore & Lakso, 1989). O microclima luminoso 

influencia a sua estrutura, sendo que a sombra aumenta a SLA (Barden, 1978) e este aumento 

conduz ao decréscimo da taxa fotossintética (Faust, 1989). 

 

3.2.4 – Interação da Radiação com o Coberto Vegetal 

A energia radiante interage com a matéria através da reflexão, transmissão, absorção e 

emissão. A interação depende da direção da radiação incidente, da direção a partir da qual a 

superfície é vista e do comprimento de onda da radiação (λ) (Campbell & Norman, 1998). Uma vez 

recebida, a energia radiante é absorvida (α), refletida (ρ) ou transmitida (τ) de acordo com a 

generalização apresentada de seguida.  

1)()()( =++ λτλρλα                                                      [3.6] 

Algumas abordagens referem o uso de aproximações que ignoram a reflexão quando 

considerada apenas a radiação PAR, uma vez a maior parte ser absorvida. No entanto, o erro toma 

outras proporções quando considerada a radiação solar total devido aos elevados coeficientes de 

reflexão e transmissão das folhas para a radiação infra-vermelha.   
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3.2.4.1 – Interceção da Radiação 

3.2.4.1.1 – Abordagens usadas em Modelação  

O conhecimento da distribuição e absorção de luz na copa são fundamentais para perceber o 

crescimento das culturas e a produtividade (Whisler et al., 1986). A energia solar radiante intercetada 

por uma árvore fruteira, quer seja considerada como radiação solar global (Sg) ou radiação 

fotossinteticamente ativa (PAR), é uma componente essencial do balanço energético, influenciando 

processos tão importantes como a fotossíntese e a transpiração (Green et al., 2003; Annandale et al., 

2004).  

A interceção de luz pelas árvores depende de múltiplos fatores, como sejam as dimensões da 

copa e da respetiva estrutura, área de superfície foliar, propriedades óticas das folhas, orientação das 

linhas, ângulo solar ou as proporções de radiação direta e difusa (Wagenmakers & Callesen, 1995; 

Giuliani et al., 2000; Mariscal et al., 2000).  

Dado não ser possível efetuar a medição direta da interceção de luz e da fotossíntese em 

todas as folhas, a distribuição da luz é normalmente modelada através da radiação intercetada pelas 

folhas a diferentes profundidades na copa (Palmer et al., 1997). Diferentes categorias de modelos são 

descritas na literatura, mas de uma forma geral os modelos calculam a radiação intercetada 

baseando-se na proporção do solo do pomar que está na sombra das árvores em determinado 

momento (função da posição do sol), calculada a partir de relações geométricas entre as dimensões 

da sombra e a configuração do pomar (Campbell & Norman, 1998). Esta abordagem foi usada nos 

estudos clássicos de Jackson & Palmer (1972), Fuchs & Stanhill (1980) e mais recentemente em Riou 

et al. (1989) e Gussakovsky & Shashak (1999). Contudo, apesar destes estudos terem demonstrado 

o uso potencial desta aproximação, foram limitados apenas a determinadas configurações do pomar, 

orientações de linhas e a terrenos planos, apresentando ainda simplificações excessivas que 

negligenciam a componente difusa da radiação (Campbell & Norman, 1998). Estes modelos tratavam 

as árvores como sólidos com copas que não transmitiam nem refletiam (Cain, 1972; Jackson & 

Palmer, 1972), preocupando-se mais com o efeito das dimensões, espaçamento e orientação das 

árvores na interceção de luz (Russel et al., 1989).   

Alguns modelos tridimensionais simulam a entrada dos raios luminosos e calculam a sua 

interceção pela folhagem após a entrada de dados climáticos, geográficos e de informação relativa à 

arquitetura da planta (ex. Wang & Jarvis, 1990; Takenaka, 1994; Pearcy & Yang, 1996). Estes 

modelos preveem a interceção de luz em cada folha mas são usualmente muito exigentes em 

parametrizações, sendo no entanto adequados para a simulação em ramos simples ou em pequenas 

copas (Palmer et al., 1997).  

As abordagens mais usadas para a modelação da luz na copa são as baseadas na teoria da 

transferência de radiação de Chandrasekhar (1950), também conhecida por “turbid-medium 

approach”, e a aproximação baseada na superfície. A primeira considera a propagação da luz num 

meio contínuo composto por infinitos pontos de interação, dividindo a copa em múltiplos volumes e 

descrevendo estatisticamente os órgãos contidos no seu interior, sendo uma abordagem eficiente 

para estimar os fluxos ao nível da copa e muito usada nos modelos baseados no uso de plantas com 

características representativas para a descrição da população (Palmer, 1977; Chelle & Andrieau, 
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2007; Sinoquet et al., 2007). Alguns modelos recentes baseados nesta aproximação consideram a 

distribuição espacial dos órgãos em cada elemento volumétrico (Myneni et al., 1995) mas estes 

formalismos são complexos e requerem parâmetros difíceis de estimar (Chelle & Andrieau, 2007). A 

segunda abordagem tem permitido modelar a transferência de radiação na estrutura da copa de 

forma explícita (Goel et al., 1991), permitindo considerar a distribuição de fluxos ao nível dos 

elementos geométricos individuais e a geometria de cada elemento da folhagem (tamanho, posição e 

orientação). Contudo, apresenta uma grande complexidade quando se pretende efetuar a integração 

de muitos elementos da estrutura da copa (Chelle & Andrieau, 2007).   

Geralmente, a aproximação mais usada para a modelação da interceção da radiação em 

pomares baseia-se na lei de Beer (Thornley & Johnson, 1990), abordagem que facilita a previsão da 

irradiância a diferentes profundidades na copa (ex. De Wit, 1965; Goudriaan, 1977; Ryel et al., 1993). 

Estes modelos são adequados a copas maiores e assumem a existência de níveis homogéneos na 

copa com irradiância constante a índices de área foliar (LAI) acumulados equivalentes. A área foliar 

de cada nível é multiplicada pelo valor medido ou estimado para esse nível, após o qual são somados 

todos os níveis. Desta forma, a luz intercetada em cada nível e a interceção total de luz pela copa 

podem ser modelados (Palmer et al., 1997). Contudo, tem sido alvo de discussão o facto de esta 

aproximação necessitar de ser modificada para copas descontínuas, como as que tipicamente 

encontramos nos pomares de fruta (Mariscal et al., 2000; De Melo-Abreu et al., 2002), evitando a 

violação dos pressupostos da lei de Beer. Pelo menos durante o período inicial de crescimento, as 

copas não estão fechadas, a irradiância em cada nível não é homogénea e a profundidade da copa é 

difícil de avaliar. Este problema é normalmente solucionado por comparação da forma da copa com 

figuras geométricas definidas, avaliando posteriormente a interceção de luz recorrendo a modelos 

geométricos conhecidos (Charles-Edwards & Thornley, 1973). A extinção é calculada no interior do 

“envelope” e a radiação transmitida é simulada ao nível do solo, sendo o LAI substituído pelo LAD 

nas equações de extinção (De Melo-Abreu, com. pessoal).  

As abordagens hoje consideradas tiveram por base os trabalhos de Jackson & Palmer (1979), 

os quais propuseram a divisão da radiação incidente na componente que é transmitida diretamente 

para o solo sem interagir com a folhagem e na que corresponde à que seria intercetada pela copa se 

não transmitisse, descontada da fração que é transmitida através da copa. Este modelo foi útil no 

delineamento de plantações mais intensivas pois elucidou que a estratégia de plantação de mais 

árvores com LAD ótimo era preferível no sentido de aumentar a interceção de luz sem aumentar as 

frações pouco iluminadas da copa (Russel et al., 1989).   

A interceção de luz diária tem também sido medida e relacionada com o conteúdo de azoto 

foliar e com a fotossíntese (Ellsworth & Reich, 1993; Niinemets, 1997), com a massa foliar por 

unidade de área foliar (MA) ou área foliar específica (SLA, 1/MA) (Lewandowska & Jarvis, 1977; Reich 

& Walters, 1994). Enquanto as relações entre a irradiância na folha e o azoto foliar ou a fotossíntese 

são afetadas pela disponibilidade de azoto no solo (DeJong et al., 1989; Rosati et al., 1999), a relação 

entre a luz diária e a MA parecem ser independentes da nutrição azotada da planta (Rosati et al., 

2000), fazendo deste parâmetro (MA) uma estimativa válida do ambiente luminoso na folha a longo 

prazo (Niinemets, 1997), mesmo entre diferentes tratamentos azotados (Palmer et al., 1997).  
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Apesar dos processos biológicos ocorrerem ao nível dos órgãos das plantas, a modelação do 

crescimento e desenvolvimento das culturas ocorre ao nível da copa, obrigando a duas 

simplificações. Por um lado a de que os processos sejam descritos ao nível de uma planta com as 

características e comportamento médio da população e por outro que a estrutura seja descrita por 

variáveis características ao nível da copa (ex. LAI) (Chelle & Andrieu, 2007). A maioria dos modelos 

usa a planta no seu todo como unidade de modelação, simplificação que já demonstrou ser aceitável 

em estudos agro-ecológicos e na previsão de produtividades, não sendo no entanto apropriada se for 

necessário considerar variações entre plantas ou copas heterogéneas de espécies diferentes em 

monocultura ou consociações (Birch et al., 2003).  

 

3.2.4.1.2 – Cálculo da Transmissão e Interceção de Radiação  
 
A produção das plantas mostra uma relação linear com a radiação acumulada (Cockshull, 

1988) ou, mais específicamente, com a radiação intercetada acumulada (Monteith, 1994). Os 

modelos desenvolveram-se assim de forma a relacionar linearmente a produção de biomassa com a 

radiação intercetada (Morisot, 1996). A absorção de radiação pode ser modelada partindo do 

princípio de que esta aumenta com o aumento da área foliar e que a sombra excessiva reduz a 

interceção. A área foliar encontra-se fortemente relacionada com a transmitância da luz (De Wit, 

1965; Norman, 1979; Jarvis & Leverenz, 1983). Este pressuposto conduz à extinção exponencial da 

radiação e é equivalente à lei de Beer. 

)(exp/ 0 LKII −=                                                              [3.7] 

Nesta expressão, K corresponde ao coeficiente de extinção que é multiplicado pelo LAI acumulado, L, 

e I e I0 são a radiação no nível considerado e acima do coberto respetivamente. A demonstração 

destas relações pode ser consultada com detalhe em Jackson (1980). A expressão apresentada 

corresponde à lei geral da transmissão de radiação num coberto vegetal, pressupondo que as folhas 

são corpos negros (não refletem nem transmitem radiação), que a radiação é direta, que os azimutes 

têm distribuição normal e que as folhas têm distribuição aleatória no espaço, podendo no entanto a 

sua distribuição angular variar de horizontal a vertical (Campbell & Norman, 1998).  

O reconhecimento de que a extinção depende da geometria da radiação e da geometria da 

posição e orientação da folha conduziu a modelos mais detalhados (De Wit, 1965; Ross, 1981). A 

radiação na copa é recebida de todas as direções e as diferentes contribuições podem ser agrupadas 

de acordo com a sua direção e azimute. O ângulo de incidência da radiação na folha dependerá da 

orientação da folha e da direção da radiação, sendo que se as posições das folhas forem aleatórias 

cada nova folha intercetará a mesma fração e o perfil de radiação resultante seguirá a função 

exponencial. Para folhas horizontais a fração de radiação intercetada será proporcional à própria área 

foliar, independentemente da direção da radiação, e o perfil será caracterizado por uma função 

exponencial com coeficiente de extinção igual a 1 (Marcelis et al., 1998). Contudo, na maioria das 

copas o coeficiente de extinção será diferente para cada direção da radiação e o perfil resultante será 

aproximadamente exponencial, pois foi obtido pela adição dos diferentes perfis exponenciais 

(Goudriaan, 1988; Heuvelink, 1996).  
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A razão entre a densidade média do fluxo radiante por baixo da copa e o valor correspondente 

acima desta (I/I0) denomina-se por transmissão fracional ou transmitância do coberto vegetal (τ) 

(Russel et al., 1989). Goudriaan (1977) demonstrou que a aplicação das equações de Kubelka-Munk 

à transferência de radiação em copas uniformes fornecia uma boa estimativa da relação entre o LAI e 

a transmissão, desde que o sol se posicionasse a mais de 20º sobre o horizonte, a distribuição 

espacial das folhas fosse aleatória e se aproximasse de uma distribuição esférica.  

Os trabalhos de Campbell & Norman (1998) vieram clarificar os aspetos mais relevantes, 

constituindo hoje uma referência no domínio da biofísica ambiental. Assumindo os pressupostos de 

que as folhas são planas e se distribuem aleatoriamente no espaço de um coberto com LAI Lt, então 

a fração τb (ψ) da radiação direta incidente que penetra a copa a partir do ângulo zenital ψ é dada 

por: 

))(exp()( tbb LK ψψτ −=                                                          [3.8] 

Quando o pressuposto da aleatoriedade da distribuição das folhas não é assumido, ou seja, 

existem evidências de que as folhas estejam agrupadas, a transmissão da copa pode ser aproximada 

a uma função exponencial de Lt, mas Lt deve ser multiplicado por um fator de agrupamento Ω para 

corrigir o facto de as folhas serem menos eficientes na cobertura do solo do que quando estão 

aleatoriamente distribuídas no espaço (Campbell & Norman, 1998). O termo índice de área efetiva da 

planta é frequentemente usado para o valor assim obtido pela multiplicação deste fator resultante da 

distribuição não aleatória dos elementos da copa.  

Uma vez que a luz direta e difusa apresentam diferentes perfis de extinção na copa e que a 

fotossíntese é limitada a partir dos níveis de saturação, Spitters (1986) recomenda a separação 

destas componentes. É ainda possível subdividir os fluxos difusos de acordo com a segmentação 

zonal (Goudriaan & Van Laar, 1994). Contudo, Marcelis et al. (1998) referem poder assumir-se o valor 

de 0.7 como coeficiente de extinção para o fluxo difuso. Allen et al. (1974) destacam a importância de 

considerar a radiação difusa em pomares com linhas descontínuas e com fluxos de radiação laterais 

significantes. Goldschmidt & Lakso (2005) referem que em alguns climas húmidos típicos do norte da 

Europa, 40% da radiação total no verão pode ser difusa. Desta forma, a radiação difusa vinda de 

todas as direções é atenuada de forma diferente da radiação direta. O seu coeficiente de transmissão 

(τd) é usualmente calculado pela seguinte expressão (Campbell & Norman, 1998): 

∫=
2/

0
cossin)(2

π
ψψψψττ dbd                                                     [3.9] 

Para folhas horizontais τb(ψ) não está dependente de ψ e portanto τb é igual a τd. Contudo, para 

outras distribuições dos ângulos das folhas a integração desta equação terá de ser feita 

numericamente. Com esta integração, Campbell & Norman (1998) verificaram que τd não diminui 

exponencialmente com o LAI, tal como acontece com a radiação direta (excepto para folhas 

horizontais). De forma a obter uma aproximação útil para os modelos, pode ser ajustada uma 

equação exponencial aos valores obtidos e permitir ao Kd, coeficiente de extinção para folhas negras 

em radiação difusa, variar com o LAI.  

Outro pressuposto que necessita de correção é o respeitante ao facto das folhas não serem 

corpos negros. Desta forma, as folhas transmitem, refletem e dispersam a radiação, tendo Goudriaan 
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(1977) mostrado que a transmissão, atendendo à reflexão e dispersão da radiação pode ser 

aproximada usando o modelo exponencial mas com uma modificação no valor de K. Se a 

absorvidade da radiação para as folhas for α, então a radiação direta total transmitida através da 

copa a uma profundidade caracterizada pelo LAI, Lt, é dada por: 

))(exp()( tbb LK ψαψτ −=                                                    [3.10] 

Quando as folhas são negras, α é igual a 1 e a equação é igual à anterior (3.7). Goudriaan (1977) 

mostrou que esta equação funciona bem para diversos ângulos zenitais, arquiteturas de copa e 

valores de absorvidade das folhas. A transmissão de radiação difusa na copa pode também ser 

estimada por uma equação similar mas usando o valor de Kd como coeficiente de extinção. Valores 

típicos para α são de 0.8 para a PAR (αPAR ) e 0.2 para a radiação NIR (αNIR). Para a radiação solar 

global a absorvidade é a média dos valores para a PAR e para a NIR, logo αg é igual a 0.5. Teh 

(2006) chama à função acima, função de penetração dos raios solares diretos tendo em conta a 

transmissão, reflexão e dispersão e realça a importância da α  para reduzir o coeficiente de 

extinção.  

A luz intercetada por um órgão é absorvida, refletida e transmitida, variando a proporção de 

cada fluxo com o comprimento de onda e dependendo do tipo, estado e idade da folha (Chelle & 

Andrieau, 2007). Alguns modelos mais recentes continuam a introduzir novas abordagens na 

simulação destes fenómenos, sendo exemplo o “Prospect” (Jacquemoud & Baret, 1990; Bousquet et 

al., 2005). Neste modelo as distribuições angulares da luz refletida e transmitida são descritas pela 

função de distribuição bidireccional da refletância (BRDF) e pela função de distribuição bidirecional da 

transmitância (BTDF) (Nicodemus et al., 1977). Efeitos da estrutura da linha na geometria da radiação 

têm também sido discutidos por diversos autores (Palmer, 1989; Wagenmakers, 1995).  

No caso de copas descontínuas, Jackson (1980) propôs uma abordagem diferente, 

considerando que a radiação que atinge o solo de um pomar (τ) depende da radiação que o atingiria 

se as árvores fossem totalmente opacas (τ´) (transmitida através dos espaços entre cobertos 

individuais e independente da transmissão e reflexão da radiação pelo coberto) e da que o atinge 

após percorrer toda a copa da árvore (1-τ´) seguindo a lei geral. Assim, resulta que: 

´)(exp´)1(´ Lk−−+= τττ                                                   [3.11] 

Em que L´ vem expressa por unidade de solo que não receberia radiação solar no caso de não existir 

transmissão através do coberto (isto é, L´= L / (1-τ´)), sendo L o LAI expresso por unidade de solo 

constituído pela área coberta pelas plantas na linha adicionada da área na entre linha.   

Para copas pouco densas e com o LAI baixo, a radiação pode ser refletida do solo (ρs) e 

novamente refletida nas folhas ( *

,cpybρ ), tendo Monteith & Unsworth (1990) desenvolvido a seguinte 

equação para determinar a densidade do fluxo de radiação abaixo da copa nestas situações: 
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Também aqui podemos determinar a radiação difusa por substituição do respetivo coeficiente de 

extinção (Campbell & Norman, 1998).  

Alternativamente, a integração diária pode ser realizada de acordo com Fuchs et al. (1976), 

considerando que a interceção da radiação direta e difusa quando analisada em intervalos diários 

(média de dias completos) pode ser aproximada à função da interceção da radiação difusa, uma vez 

que os raios solares atravessam o céu durante o dia em múltiplas direções.  

Lescourret et al. (1998) abordaram a questão da interceção de luz separando a área foliar total 

nas suas frações de sol e de sombra. Porém, de acordo com Marcelis et al. (1998) a simulação 

numérica detalhada da radiação absorvida (Iabs,L) através da expressão abaixo não se desvia mais de 

1 a 2% das simulações detalhadas envolvendo folhas de sol e sombra.  

))exp(1()1( 0, LkII Labs −−−= ρ                                                    [3.13] 

O valor para o coeficiente de reflexão da copa deve ser medido, caso contrário pode usar-se o 

valor de 0.07 (Marcelis et al., 1998).  

O modelo que irá ser usado para a transmissão integrará as referências mais significativas 

atrás enunciadas e pressupõe as adaptações necessárias para culturas em linhas, usando um 

envelope elipsoidal atravessado pela radiação. Neste modelo calcula-se a transmissão até um 

conjunto de pontos localizados na entre-linha (ex. 100) e que são posteriormente integrados.  

[ ]ψψµψαψτ cos),()(exp)( zASbKb Ω−=                                     [3.14] 

Os parâmetros α, Kb, Ω e ψ têm o significado já referido, µ é a densidade de área, S refere-se ao 

percurso atravessado pela radiação no interior do envelope e Az é o ângulo azimutal. A figura 3.4 

exemplifica o funcionamento deste modelo para um determinado ponto (p). 

 

Figura 3.4 – Representação esquemática da integração da radiação incidente sobre o ponto p  
 

3.2.4.1.3 – Coeficiente de Extinção  

 
O coeficiente de extinção Kb(ψ) é a fração do LAI que é projetada num plano horizontal a partir 

de um determinado ângulo zenital (Campbell & Norman, 1998). Pode também ser visto como a 

densidade de fluxo médio numa folha medianamente iluminada na copa dividida pela densidade de 

fluxo desse raio num plano horizontal sobre a copa. Para uma copa de folhas horizontais, Kb(ψ) é 

igual à unidade. No interior da maioria das copas assume-se que as folhas estejam distribuidas 

aleatoriamente no espaço e, portanto, independentes do ângulo azimutal. 
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O cálculo do coeficiente de extinção requer o cálculo da área média de projeção na horizontal a 

partir de uma determinada direção ψ, sendo necessária a aproximação geométrica. Se todas as 

folhas na copa forem verticais mas a orientação azimutal for aleatória então a função distribuição para 

a área foliar na copa deverá ser a mesma da função distribuição de uma superfície vertical num 

cilindro vertical (Campbel & Norman, 1998). O coeficiente de extinção vem então dado pela razão da 

área projetada na horizontal a partir da direção ψ na área da superfície de um cilindro vertical e é 

dado pela expressão 3.15, em que ψ é o ângulo zenital do sol, D o diâmetro e Lc o comprimento do 

cilindro.  

π
ψ

π
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ψ
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 tanD L
  )(K c
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                                               [3.15] 

De forma similar, a cultura pode ter folhas com ângulos de inclinação equivalentes à 

distribuição dos ângulos na superfície de uma esfera. Considerando a razão da área de projeção da 

esfera (de raio r) numa superfície horizontal, o coeficiente de extinção vem dado pela expressão 3.16. 

ψπ
ψ

π

ψ
cos2

1

2

 cos

 

  )(K
2

2

b ==
r

r

                                                   [3.16] 

Existe mais área vertical que horizontal porque a área de superfície de uma esfera é mais 

vertical mas a copa apresenta folhas com todas as inclinações.  

Um coeficiente de extinção para uma distribuição foliar cónica pode também ser derivado. No 

entanto, a distribuição mais utilizada é a elipsoidal. Esta distribuição generaliza a esférica mas 

permite que a esfera seja aplanada ou alongada, encontrando-se os elementos foliares distribuídos 

de forma igualmente proporcional na superfície de uma elipsóide de revolução. Campbell (1986) 

denominou por ELADP (“Ellipsoidal Leaf Angle Distribution Parameter”) o parâmetro usado para 

descrever o ângulo de distribuição das folhas (x). A razão da área projetada sobre a horizontal para 

uma elipsóide vem dada por (Campbell, 1986): 
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Nesta expressão, além do parâmetro x consta o ângulo zenital (ψ). Para uma distribuição angular das 

folhas esférica, x=1; para uma distribuição vertical, x=0; e para uma copa de folhas horizontais, x 

aproxima-se do infinito. Esta equação dá-nos os Kb para todas as situações. A densidade de ângulos 

foliares para diferentes valores de x é dada por Campbell (1990). À medida que o x aumenta o pico 

desloca-se na direção dos ângulos horizontais e quando diminui desloca-se na direção dos ângulos 

verticais. A consulta de tabelas permite verificar que a maioria das culturas é mais horizontal que 

vertical e portanto a distribuição esférica (x=1) é uma boa aproximação (Campbell & Norman, 1998). 

Para ângulos zenitais de 57º o coeficiente de extinção é independente do valor de x. Este facto é 

aproveitado para calcular o LAI por inversão das equações conhecidas, uma vez que K é igual à 

unidade para ângulos zenitais próximos deste valor (Bonhomme et al.,1974). 

)(ln 57τ−=L                                                              [3.18] 
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Wang et al. (2007) mostram também a consistência e a robustez do uso de funções de 

distribuição a dois parâmetros, incluindo a função de distribuição Beta e o algoritmo de Verhoef´s, 

destacando ainda a utilidade da função elipsoidal para a determinação do coeficiente de extinção e 

da fração de folhagem iluminada.   

Os valores do coeficiente de extinção foram calculados por Cain (1973), Faust (1989) e 

Jackson (1980) com médias de 0.56; 0.43 e 0.60 respetivamente. O valor de 0.60 é o mais usado na 

generalidade dos propósitos (Faust, 1989). Marcellis et al. (1998) mostraram também que os valores 

típicos de k variam entre 0.5 e 0.8.  

 
3.2.4.2 – Reflexão da Radiação 
 

 O coeficiente de reflexão depende do ângulo zenital, variando em igual sentido (Piggin & 

Scahwerdtfeger, 1973; De Melo-Abreu, 1996). A reflexão depende não só das características do 

coberto (área dos elementos intercetores, estrutura do coberto, características óticas e turgidez da 

planta) como do tipo de solo, sendo que solos claros e secos podem apresentar coeficientes de 

reflexão de 25%. Este coeficiente diminui com o acréscimo do teor de humidade do solo (Abreu, 

1985).  

O coeficiente de reflexão hemisférica ( H
cρ ) numa copa com distribuição aleatória, folhas 

horizontais e com um LAI tão largo que o efeito do solo na radiação refletida da copa possa ser consi- 

derada negligenciável, vem dado por (Campbell & Norman, 1998): 

α
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1H
c                                                               [3.19] 

Onde α é a absorvidade das folhas. A demonstração desta equação pode ser consultada em Russell 

et al. (1988). Significa que para uma copa densa de folhas horizontais este coeficiente apresenta para 

a PAR (α=0.8) o valor de 0.056, para a NIR (α=0.2) de 0.38 e para a radiação solar global (α=0.5) de 

0.17.  

Quando a distribuição das folhas não é horizontal, Goudriaan (1988) sugeriu que o coeficiente 

de reflexão para a radiação direta ( *

,cbρ ) fosse calculado pela expressão 3.20. 
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Para a radiação difusa usa-se a mesma equação substituindo o Kb por Kd. No entanto, quando 

a copa não for muito densa (cobertos não totalmente fechados) o efeito do solo pode ser significativo. 

Nesta situação, Monteith & Unsworth (1990) sugerem o cálculo do coeficiente de reflexão da copa 

para a radiação direta da seguinte forma: 
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Nesta expressão, ρs é o coeficiente de reflexão do solo e as restantes variáveis têm o 

significado já apresentado. Caso se pretenda a simplificação dos cálculos anteriores, Campbell & 
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Norman (1998) recomendam que se negligencie os termos de 2ª ordem obtendo-se a expressão 3.22, 

a qual constitui uma boa aproximação da anterior na banda da PAR, conduzindo no entanto a 

discrepâncias da ordem dos 5% quando considerada a NIR.  

))(2exp())(()( *

,

*

,, tbscbcbcb LK ψαρψρρψρ −−−≈                               [3.22] 

 
Faust (1989) verificou que a reflexão em macieiras era mais baixa durante o meio-dia solar e 

aumentava quase linearmente com o ângulo zenital. Palmer (1977) constatou que a reflexão era 

maior para a luz verde com comprimentos de onda próximos dos 550nm mas que a refletividade 

absoluta era maior no espetro da NIR. Apresentava ainda valores superiores no início do ciclo (em 

maio aproximava-se dos 11% da radiação recebida) e decrescia posteriormente (estabilizava por 

volta dos 9%), quando considerados comprimentos de onda entre 400 e 700 nm. 

 
3.2.4.3 – Absorção de Radiação 

 
Dado que as folhas reais não são corpos negros, deve usar-se a absorvidade para que 

considere a reflexão e dispersão pelas folhas (Campbell & Norman, 1998). Este parâmetro tem sido 

avaliado em algumas plantas produtoras de frutos, nomeadamente em vinha (Schultz, 1996), 

cerejeira (Cittadini, 2002) e macieira (Green et al., 2003), recomendando-se o uso de um valor de 

0.85 para a PAR e de 0.50 para a Sg de forma a considerar a menor absorção e maior reflexão e 

transmissão envolvidas quando o espetro solar é considerado no seu todo (Campbell & Norman, 

1998). Goudriaan (1977) apontou valores semelhantes para a absorvidade, concretamente de 0.80 

para a PAR (αp), 0.20 radiação NIR (αn) e para a radiação solar total (αs) de 0.50. Outros autores 

referem também valores de 80-85% para a absorção ao nível das folhas (Moss & Loomis, 1952; 

Heuvelink, 1996) destacando no entanto que ao nível do coberto o valor resultante é superior, uma 

vez que aumentam as oportunidades de absorção. Campbell & Norman (1998) referem valores típicos 

de absorvidade para folhas individuais de 0.50 e para o coberto de 0.80 na gama da PAR. 

Estes autores descrevem a absorção da radiação de acordo com a seguinte expressão: 

csoloccc τρτρα +−−=1                                               [3.23] 
 

Em que αc é o coeficiente de absorção do coberto, τc é o coeficiente de transmissão do coberto, ρc é 

o coeficiente de reflexão do coberto e ρsolo é o coeficiente de reflexão do solo. Reforçam ainda a 

importância de separar os efeitos das propriedades espetrais das folhas do efeito da arquitetura do 

coberto, uma vez que a maioria das folhas têm espetros de refletância e transmitância similares 

(dependendo do comprimento de onda) mas a arquitetura pode variar muito entre espécies, 

condições ambientais e no tempo. A absorção depende da estrutura e idade da folha, banda espetral, 

ângulo da radiação incidente e do LAI (Faust, 1989). 

Mais de 70% da radiação absorvida é usada na transpiração e trocas de calor por conveção 

com o ar circundante, processos que determinam o uso da água e a temperatura das folhas e frutos 

(Faust, 1989). Da radiação PAR absorvida, cerca de 28% da energia solar é usada na produção de 

HC. Quanto à radiação que não é absorvida, Russel et al. (1988) referem que a maior parte se 

localiza na região dos 550 nm onde a absorção da clorofila é baixa e a maior parte da luz é refletida 

ou transmitida, dando assim origem à cor verde das folhas. 
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A radiação refletida e absorvida requerem a integração da equação da radiação sobre todas as 

superfícies, podendo ser realizada pelo método de Monte Carlo ou por um método determinístico, 

denominado por método da radiosidade (Chelle & Andrieau, 2007). O método de Monte Carlo 

consiste no cálculo sucessivo das vias e interações com as superfícies de um largo número de fotões 

até à sua saída do coberto ou absorção pelas superfícies (Kalos & Whitlock, 1986). É uma 

aproximação genérica que requer poucos pressupostos e que permite a separação do contributo das 

diferentes variáveis que compõem a radiação, sendo uma ferramenta bastante usada para investigar 

o comportamento da radiação no interior da copa (Chelle & Andrieau, 2007). O método de quasi-

Monte Carlo tem introduzido algumas potencialidades, tornando mais eficiente a estimativa da 

irradiância sobre folhas individuais no interior da copa (Allen et al., 2005). Já o método da radiosidade 

é baseado no pressuposto de que as superfícies são bi-Lambertianas e que os fluxos de radiação 

sobre um elemento são constantes, permitindo que a equação da radiação se aproxime de um 

sistema de equações lineares (Goral et al., 1984). É o método mais usado para simular trocas de 

radiação entre elementos no espaço tridimensional (Evers et al., 2005). 
 

3.2.5 – Conversão de Energia Luminosa e Produção de Matéria Seca 

 
Converter a radiação solar na produção de frutos envolve a captação e conversão da energia 

luminosa em MS, ou seja, na biomassa que é parte integrante dos frutos. Uma vez maximizada a 

interceção de luz, a arquitetura da árvore será responsável pela eficiência de conversão da energia 

luminosa em frutos, reforçando a produção de frutos em detrimento da madeira estrutural (Thorp & 

Stowell, 2001). 

A proporção de radiação PAR intercetada que é convertida em biomassa relaciona-se com as 

taxas fotossintéticas e com a área foliar. Mas se as taxas fotossintéticas máximas de folhas 

individuais parecem ser relativamente conservadoras em plantas sãs, mesmo com produtividades 

diferentes (avaliando resultados obtidos em pomares de macieiras), as variações na área foliar e na 

fotossíntese total da planta desempenham um papel mais importante (Wünsche et al., 1996). Os 

pomares modernos devem procurar a distribuição ótima das folhas na árvore de forma a aumentar a 

eficiência do coberto, significando avançar de um parâmetro físico (luz intercetada) para um 

parâmetro biológico (conversão de radiação) (Sansavini & Musacchi, 2002).  

Os assimilados disponíveis para o crescimento estão assim relacionados com a sua produção, 

dependente da “performance” do coberto e da quantidade gasta na respiração. As abordagens mais 

usadas podem simular de forma dinâmica e explicativa a fotossíntese e respiração ou 

alternativamente simular a acumulação diária de matéria seca sem calcular estes parâmetros.   

Jackson (1980), Agafonov (1983) e Balan (2003) demonstraram que as plantações de árvores 

são sistemas biológicos imperfeitos para o uso efetivo da energia solar. A estação de investigação de 

Bolonha refere o valor de 1g de MS por MJ de luz intercetada (PAR) para maximizar o potencial 

produtivo. Palmer (1988) refere produções de MS de aproximadamente 17 ton/ha e 13 ton/ha para 

densidades de 8889 e 4444 árvores por hectare respetivamente. A interceção máxima de luz 

aumentou com a densidade entre 53 e 83% para interceções totais ao longo do ciclo variáveis entre 
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46 e 66%, correspondendo a eficiências energéticas compreendidas entre 2.7 e 3.3% e eficiências de 

crescimento entre 1.6 e 2.0 g de MS por MJ de PAR intercetada.   

Contudo, separar os efeitos relacionados com a configuração do pomar com os respeitantes à 

fisiologia da árvore requer uma estimativa da eficiência de produção de fruta pela árvore. A medida 

mais comum para determinar essa eficiência é a determinação da produção por área de secção do 

tronco (AST) (Robinson et al.,1993). Outra estimativa bastante usada na descrição da eficiência da 

árvore é a eficiência de conversão de energia luminosa em frutos (produção de frutos por unidade de 

energia luminosa intercetada) (Palmer, 1988). Este índice permite comparar diferentes sistemas de 

produção independentemente dos fatores relacionados com a configuração do pomar. Trata-se de 

uma medida da eficiência do sistema para a produção de HC (eficiência de assimilação) e para a 

partição do carbono para os frutos (eficiência de partição), que quando medida ao longo dos anos 

incorpora os efeitos da luz no desenvolvimento foliar, retorno da floração, vingamento, tamanho dos 

frutos e eficiência fotossintética (Robinson et al., 1993).  

Dado que o objetivo primordial dos produtores é maximizar a conversão de energia solar em 

frutos, a intervenção sobre este índice deverá incidir sobre os seguintes parâmetros (Lakso & 

Robinson, 1997):  

1) Energia disponível (dependente da localização do pomar, clima e ano); 

2)  Energia intercetada (que define o potencial biológico e que depende do design do pomar e 

da árvore, desenvolvimento e duração da área foliar e estado nutricional do pomar); 

3)  Energia convertida em MS (que define o potencial real e depende da taxa fotossintética e 

respiração); 

4)  Partição de MS para os frutos (que define o potencial de produção de fruta e depende da 

competição entre as componentes vegetativas e reprodutivas, relação entre folhas e frutos, 

efeitos do porta-enxerto, poda, manuseamento da copa e monda de frutos).  

Frequentemente recorre-se ainda ao índice de colheita (HI – “Harvest Index”) como indicador 

da eficiência das plantas para a produção de biomassa útil, expressa em percentagem da biomassa 

total. Este índice é também definido como a razão entre a produção económica e a produção 

biológica da planta.  
 

3.2.5.1 – Modelação do Crescimento com Base na Eficiência do Uso de Radiação 

Monteith (1977) observou que a acumulação de biomassa pelas plantas depende fortemente 

da radiação solar intercetada, existindo uma relação linear entre estas duas variáveis. O declive desta 

linha é positivo mostrando que com a acumulação da radiação solar intercetada aumenta também a 

acumulação total de biomassa. Esta relação é forte, variando o seu declive com a cultura. O declive 

desta reta é conhecido como a eficiência do uso de radiação (RUE ou ϕ), eficiência de conversão ou 

quociente “matéria seca:radiação” (Russel et al., 1989) e é interpretado como uma medida da 

capacidade das plantas para converter radiação solar em biomassa (Teh, 2006). Esta equação é a 

seguir apresentada.   

dtIfA copan 0, ε∫=                                                             [3.24] 
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A variável An,copa corresponde à taxa de assimilação líquida de CO2 pela copa, f é a fração da 

radiação total intercetada e I0 é a radiação solar global incidente na copa.  

Mais do que com a radiação solar global, a biomassa acumulada deve ser analisada face à 

radiação PAR intercetada acumulada. O valor de ϕ mais comum é de 1.9 e 2.5 g MS MJ-1 de PAR 

intercetada para plantas com metabolismo em C3 e C4 respetivamente (Monteith & Moss, 1977; 

Gosse et al., 1986). Monteith (1977) aponta ainda como valor típico para as plantas C3 o de 1.4 g MS 

MJ-1 quando expresso em radiação solar global intercetada, confirmado nos trabalhos de Monteith & 

Moss (1977) que citam ainda que este valor é equivalente a uma eficiência de 2.4%. Russel et al. 

(1988) estimaram valores mais elevados, explicando que os valores mais baixos se devem ao 

resultado da saturação por radiação, stresses ambientais (baixas temperaturas ou disponibilidade de 

água), deficiente nutrição, perdas respiratórias ou associadas à mortalidade de folhas e raízes e 

respetivos custos de substituição.  

A ϕ é muitas vezes calculada como o declive que melhor se ajusta aos pontos obtidos por 

amostragem ao longo da época de crescimento dos dados da MS acumulada face à PAR absorvida 

ou intercetada acumulada (Cannel et al., 1987). Uma vez que os pontos obtidos não são 

completamente independentes do grau de variação na irradiância e de muitas folhas da copa estarem 

expostas a baixos níveis de radiação durante a maior parte do dia, Russel et al. (1988) sugerem o uso 

de pares de pontos obtidos independentemente ou em alternativa ajustar uma linha dos pesos em 

função do tempo usando métodos de análise de series temporais.  

Os trabalhos de Penning de Vries et al. (1974) conduziram à obtenção de valores para ϕ de 2.5 

g MS MJ-1 de radiação solar global ou 5 g MS MJ-1 de radiação PAR, estimativas bastante mais altas 

que a maioria das obtidas que se localizam no intervalo de 1.2 a 1.7 g MS MJ-1 de radiação solar 

global para culturas anuais (Russel et al., 1989). O valor proposto por Monteith (1977) é geralmente o 

mais usado. 

Diversos trabalhos demonstram também que as produtividades máximas estão bastante abaixo 

das potenciais devido aos valores mais baixos de ϕ obtidos na prática e ao facto do ciclo fenológico 

também não permitir uma interceção completa da radiação durante todos os dias do ano. O valor de 

ϕ tem sido estimado para um largo número de espécies, locais e tratamentos (Gosse et al., 1986; 

Cannel et al.,1987) existindo algumas diferenças que se podem dever ao facto de nem toda a planta 

ser colhida (ou dificuldade de inclusão de perdas resultantes do “turnover” das raízes), de existir 

interceção por partes não fotossintéticas ou da duração do período de medição, factos que não são 

relevantes quando se procuram encontrar diferenças entre tratamentos. Outros fatores são a relação 

entre acumulação de assimilados e MS não ser necessariamente constante, variações na 

composição bioquímica dos diferentes componentes (Penning de Vries et al.,1974) ou assimilação 

perdida por respiração dos tecidos não fotossintéticos (Russel et al., 1989).  

Deve salientar-se que o valor de ϕ pode ser expresso em radiação intercetada ou absorvida, 

PAR ou radiação solar global e a assimilação em CO2 (assimilação bruta) ou MS (assimilação 

líquida). Campbell & Norman (1998) reforçam que quando ϕ é expresso em MS por unidade de 

radiação intercetada são considerados alguns fatores não relacionados com a fotossíntese como por 

exemplo a respiração no escuro ou a composição da MS (fração de HC, proteínas, lípidos, etc).  
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Alguns autores referem ainda a diferente eficiência da radiação solar direta e difusa (Campbell 

& Norman, 1998). Quanto maior a fração da radiação difusa mais eficaz é a transmissão da radiação 

no interior do coberto e menor a percentagem de folhas em situação de saturação radiante (Andersan 

et al., 2000). Estes autores desenvolveram uma função que considera a radiação difusa: 

))5,0(21(´ −∆+= difdif fεε                                                 [3.25] 

Nesta função ɛ´ é o valor da eficiência do uso da radiação instantânea corrigida (g MJ-1 hora-1), fdif é a 

fração da PAR que é difusa e ∆dif é uma constante com o valor de 0.4 para plantas em C3 e 0.15 para 

plantas em C4.  

No entanto, o valor de ϕ é muito conservativo em situações em que a água, nutrientes e 

temperatura não limitam o crescimento das plantas.  

O estudo do crescimento com base na eficiência do uso da radiação ou na simulação da 

produção de MS é uma abordagem frequente e experimentalmente comprovada em diferentes 

culturas (Ruimy et. al., 1995; Ferreira et al., 1997; Vieira, 2006).  

 

3.2.5.2 – Modelação da Assimilação  

 
A estimativa da fotossíntese é uma questão central na modelação do ciclo das plantas, dado 

ser dela que provêm a energia e os esqueletos carbonados necessários à produtividade biológica. A 

fotossíntese diária (A) em muitos dos modelos é calculada de acordo com o descrito por Charles-

Edwards (1982) a partir da taxa fotossintética máxima (Amáx), eficiência fotoquímica, integral diário da 

radiação, duração do dia, coeficiente de extinção da copa e índice de área foliar (ou fração da luz 

intercetada disponível) (Lakso & Johnson, 1990). Algumas tentativas para alterar os modelos originais 

mantiveram as componentes respiratórias referentes às folhas, madeira estrutural e frutos (Lakso et 

al., 2001).    

A modelação da fotossíntese usada em horticultura pode ser revista em Longuenesse et al. 

(1993). A curva de resposta à luz para folhas individuais pode ser generalizada na seguinte equação: 

)(max, xfAA gg ×=                                                        [3.26] 
 

Onde Ag e Ag,max correspondem à taxa fotossintética bruta atual e máxima respetivamente (µmol CO2 

m-2 s-1) e ƒ(x) estabelece a relação entre a eficiência inicial do uso da luz (ϕp), a densidade do fluxo 

de radiação absorvida pelas folhas (H) e a Ag,max, calculando-se através da seguinte expressão: 

     max,/ gp AHx ε=                                                          [3.27] 

A função mais usada para esta relação é a hipérbole não retangular (Johnson et al., 1989): 

{ } )2/()4)1(1)( 2 θθxxxxf −+−+=                                         [3.28] 

O parâmetro θ regula a forma desta função variando entre 0 (hipérbole retangular suavemente 

arredondada) a 1 (com uma curvatura mais acentuada). Para valores próximos de 0.7 a forma desta 

função é muito próxima da função exponencial negativa (Spitters, 1986): 

)(exp1)( xxf −−=                                                              [3.29] 

Tanto ϕ como Ag,max dependem da concentração de CO2 e da temperatura estando estes efeitos 

incorporados em diversos modelos para a fotossíntese (Goudriaan et al., 1985; Acock, 1991). A 
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resistência estomática foi também incorporada em alguns modelos pela sua influência negativa na 

Ag,max (Thornley, 1976; Goudriaan et al., 1985).  

A fotossíntese da copa pode ser simulada aplicando a radiação total intercetada à equação 

3.24 (Leutscher & Vogelezang, 1990) mas usando valores diferentes na parametrização. Esta 

aproximação é normalmente denominada pelo modelo de “big leaf”, o qual estima a fotossíntese 

como uma resposta diária do coberto à radiação intercetada, baseando-se na radiação incidente, 

fração intercetada (estimada pela lei de Beer) e fotossíntese das folhas expostas (Charles-Edwards, 

1982). No entanto, ignora os gradientes de luz e as diferenças nas taxas fotossintéticas das folhas 

que constituem a população, bem como a variação geométrica da radiação incidente ao longo do 

tempo (Goldschmidt & Lakso, 2005). Esta aproximação foi já usada em modelos de produção de MS 

na cultura da maçã, tendo os valores simulados revelado bom ajustamento com os valores obtidos 

nas medições de campo (Lakso & Johnson, 1990; Lakso et al., 2001).  

A integração numérica ao longo da copa pode ser efetuada através da sua divisão em estratos, 

cujo contributo é posteriormente adicionado ou alternativamente recorrendo à integração de Gauss 

(Goudriaan & Van Laar, 1994). No modelo de Marcelis et al. (1998) pode verificar-se a integração da 

fotossíntese da folha no perfil do coberto a três profundidades e em três períodos do dia.  

A taxa fotossintética máxima tem mostrado diferenças genéticas entre plantas C3 e C4 que não 

acontecem na eficiência inicial do uso da luz (Flore & Lakso, 1989). Johnson et al. (1989) analisaram 

a taxa fotossintética máxima em folhas sujeitas a diferentes condições de radiação, propondo uma 

equação redutora do valor de Ag,max (µmol CO2 m
-2 s-1) para folhas localizadas no interior do coberto: 

 

[ ])exp(35.065.00
max,

max, KL
g

AgA +=                                             [3.30] 

O valor de Ag,max
0 corresponde à taxa fotossintética máxima das folhas que crescem em condições 

não limitantes de luminosidade, apresentando as restantes variáveis o significado definido 

anteriormente.  

Outros modelos têm também sido sugeridos para o cálculo da assimilação bruta a partir das 

curvas de resposta obtidas em folhas individuais. De Wit (1965) propôs o uso da seguinte equação: 

PARPAR

PARg

g hII

IA
A

+
= max,

                                                        [3.31] 

Nesta equação IPAR é a radiação PAR incidente e hIPAR é o nível de radiação PAR obtido a metade da 

taxa de assimilação bruta máxima do CO2. Este modelo é muito conservativo para valores próximos 

dos níveis de saturação à luz (Teh, 2006). Goudriaan & Van Laar (1978) usaram uma equação 

exponencial que previa a assimilação de CO2 com maior aproximação que a anterior. Esta equação 

era definida por: 

[ ])/(exp1max, PARhIPARIgAgA −−=                                   [3.32] 

Teh (2006) refere que tanto as duas equações anteriores como as baseadas na ϕ, sendo empíricas, 

não permitem a visão dos mecanismos que estão na base da fotossíntese. Além disso, partem do 

pressuposto que a produção de biomassa é apenas função da radiação solar intercetada, assumindo 
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a ausência de stresses ambientais. Por essa razão, recomendam o uso destas equações para prever 

a produção potencial ou máxima das culturas.  

Existem ainda modelos desenvolvidos para entrar em consideração com os processos 

fotossintéticos, tais como a difusão de CO2 até aos cloroplastos, a cinética enzimática e as reações 

bioquímicas envolvidas no ciclo de redução do carbono.  

No modelo bioquímico de Farquhar et al. (1980), as propriedades fotossintéticas das folhas são 

expressas com base na cinética da enzima Rubisco e na capacidade de transporte de eletrões, 

permitindo uma abordagem mais precisa da influência do CO2 e da temperatura na fotossíntese. Uma 

vez que esta enzima contém 25-40% do azoto total da folha, torna-se desde logo evidente a forte 

correlação entre a capacidade fotossintética da folha e o azoto foliar. Em condições de luz e/ou CO2 

elevados, a disponibilidade de produtos fotossintéticos pode exceder as necessidades, principalmente 

quando existem poucos pontos de “sink”. Estes produtos ir-se-ão acumular nas folhas e causar a 

inibição da fotossíntese (Stitt, 1991). Alguns modelos calculam a fotossíntese como sendo 

determinada pelos órgãos de “sink” (Wermelinger et al., 1991; Gutíerrez et al., 1994). 

Os modelos apresentados focam-se essencialmente na luz como substrato limitante da 

fotossíntese. Não obstante, pode também ser usado um modelo mecanístico para a simulação da 

assimilação baseado no diferencial das concentrações de CO2, de acordo com a seguinte equação: 
 

)(, cicacfolhan CCgA −=                                                    [3.33] 
 

Nesta equação gc é a condutância da folha para o CO2, Cca é a concentração atmosférica de CO2 

(cerca de 350 µmol/mol) e Cci é a concentração de CO2 nos espaços intercelulares da folha. Wong et 

al. (1979) verificaram que Cci mantém um valor constante à luz e que existem variações entre 

genótipos. No entanto, as diferenças maiores ocorrem entre plantas em C3 e C4. Nas plantas C3 os 

valores rondam os 280 µmol/mol enquanto nas C4 rondam os 130 µmol/mol. A fotorrespiração 

mantém uma concentração intercelular mais alta nas C3 (Campbell & Norman, 1998). 

A partição do carbono é afetada pelo estado hídrico da planta, uma vez que o stress hídrico 

conduz à redução das taxas de crescimento dos frutos. Lescourret et al. (2001) verificaram que o 

aumento da condutância ao vapor de água na superfície dos frutos aumentava a MS dos frutos e 

diminuía o seu peso fresco, facto explicado pelo aumento da transpiração dos frutos e pelo maior 

fluxo de açúcares que acompanha a entrada de água na planta.  

Quando as disponibilidades hídricas no solo são inferiores às necessidades das plantas, 

diminuem os potenciais de água no solo e na planta, conduzindo ao fecho estomático e à diminuição 

da fotossíntese pela redução da concentração de CO2. A maior parte dos modelos utiliza a relação 

existente entre a transpiração e a assimilação de CO2 para simular este efeito sobre o crescimento. 

Penning de Vries et al. (1989) sugerem o uso da razão entre a transpiração real (Tr) e a transpiração 

potencial (Tp) para relacionar o ciclo do carbono com as disponibilidades hídricas, multiplicando o 

crescimento potencial por um fator de correção de crescimento que expressa o défice de 

transpiração, permitindo obter o crescimento real em condições hídricas limitantes.  
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Assim, em situações em que estão envolvidas situações de stress hídrico, Tanner & Sinclair 

(1983) propuseram transformações aos modelos existentes para a transpiração, resultando que: 

D

E
kA folha

folhan =,                                                          [3.34] 

Com k = 0.7 Pa (Cca – Cci), D é o déficit de pressão de vapor à saturação (Pa) e Efolha a transpiração 

da folha (mm). Este modelo foi posteriormente alargado a comunidades, tendo os mesmos autores 

demonstrado que a diferença para as folhas individuais era o valor de k usado. Esta aproximação tem 

demonstrado algumas limitações em climas húmidos (Souza et al., 2011).  

A produtividade fotossintética pode ser influenciada por diversos fatores, quer internos (como 

sejam o conteúdo foliar de clorofila, a estrutura da folha, a capacidade de condução e ajustamento 

osmótico da árvore ou a presença de fortes pontos de “sink”), quer ambientais (como sejam a 

disponibilidade de luz, temperatura, disponibilidade hídrica, VPD) (Faust, 1989). A figura 3.5 mostra a 

forma como os diversos fatores interagem entre si.  

As variações sazonais da fotossíntese têm sido estudadas por diversos autores, existindo 

trabalhos que evidenciam que esta aumenta por volta da plena floração (Est. F2), atinge o máximo 

cerca de 4 a 6 semanas após terminar o desenvolvimento da copa e decresce com o início da 

senescência (Heinicke & Childers, 1937). 

             

Figura 3.5 – Representação esquemática dos fatores que afetam a An (adaptado de Faust, 1989) 

 
As simulações sugerem que as diferenças na segunda metade do ciclo são as que mais se 

distinguem entre climas. Por exemplo, a fotossíntese bruta total ao longo do ciclo de árvores adultas 

conduzidas em “slender spindle” em pomares com 2000 árvores por hectare foi estimada em 

aproximadamente 18, 23 e 25 kg de CO2, respetivamente para os climas de Nova Iorque, 

Washingthon e Nova Zelândia (Lakso et al., 2001).  

As variações diurnas evidenciam que a taxa máxima tende a ocorrer de manhã e as mais 

baixas a níveis de PAR equivalentes durante a tarde (Faust, 1989), apontando Lakso & Seeley (1978) 

como razões para este comportamento, o baixo potencial hídrico, VPD e/ou temperaturas altas que 

ocorrem durante a tarde e tendem a fechar os estomas, com a consequente redução da fotossíntese.  
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Existem ainda diferenças consoante o tipo de folhas e presença ou não de frutos, referindo Fuji 

& Kennedy (1985) a existência de dois períodos em que as taxas fotossintéticas são maiores nas 

folhas dos órgãos de frutificação com fruta que nos de carga nula, concretamente na floração e após 

o final da expansão foliar (Julho a Setembro). Por outro lado, Wünsche & Lakso (2000a) mostraram 

que não existem evidências da carga alterar a NCE (“Net Carbon Exchange”) porque esta é função da 

luz intercetada. Porém, estimula o processo fotossintético e torna a folhagem mais eficiente, facto 

confirmado pelos estudos de fluorescência da clorofila que mostraram a redução da eficiência 

fotoquímica das folhas das árvores com total ou parcial remoção de frutos. A possibilidade de existir 

regulação hormonal para o efeito “sink” também é plausível, quer por influência das auxinas (Starck & 

Stradowska, 1977; Hoadgv, 1977), giberelinas (Zelitch, 1975, Starck & Stradowska, 1977) ou outras.  

Os valores de fotossíntese encontrados variam de 6.9 a 22.0 µmol CO2/m
2/s para macieiras 

(Heinicke, 1966; Looney, 1968). Lakso (1994) apontou valores da ordem dos 12 a 15 µmol CO2/m
2/s 

como um valor ótimo para a fixação de carbono em macieiras, tendo a estação de investigação de 

Bolonha avançado valores equivalentes para a pereira (11 a 14 µmol CO2/m
2/s). Os resultados 

obtidos nesta estação referem ainda que os valores máximos de PAR se encontram entre 1800 a 

2000 µmol/m2/s e a radiação intercetada entre 25 e 65%, com um valor inferior a 5% a ser usado na 

fotossíntese (Sansavini & Musacchi, 2002).  

Wünsche et al. (1996) verificaram que as folhas dos esporões não apresentavam diferenças 

entre formas de condução, variando de 15 µmol CO2/m
2/s no início do verão a 8 µmol CO2/m

2/s 

durante a colheita. 

 

3.2.5.3 – Respiração 

A fotossíntese bruta (Ag) é calculada como o somatório da fotossíntese líquida (An) com a 

respiração no escuro (Rd), baseada no pressuposto que a respiração é similar à luz e no escuro (Van 

Iersel & Bugbee, 2000).  

A respiração fornece a energia necessária ao crescimento e à manutenção dos tecidos 

formados. Estes custos são máximos durante a formação de novos tecidos (folhas, ramos, raízes e 

frutos) e nas componentes dos tecidos que requerem energia para a síntese (lípidos, proteínas, 

lenhinas) (Lakso & Denning, 1996). Os custos respiratórios específicos decrescem após o final do 

desenvolvimento da área foliar, dos frutos completarem a divisão celular e de se iniciar o 

alongamento celular. Na generalidade dos modelos existentes a respiração é dividida em respiração 

de manutenção e de crescimento. Uma vez que existe ainda um conhecimento limitado sobre os 

custos respiratórios implicados na absorção de iões, estes aparecem considerados como integrando 

a respiração de crescimento por estarem relacionados com as taxas de crescimento (Boone & Veen, 

1994).  
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Figura 3.6 – Modelo conceptual para a respiração das plantas (Adaptado de De Wit, 1965) 

A respiração de manutenção é definida como a respiração necessária para fornecer a energia 

para todos os processos das plantas que não resultam em aumentos líquidos da MS, como a 

manutenção dos gradientes iónicos entre as membranas e a síntese de compostos orgânicos 

degradados (Chiariello et al., 1989). É usualmente calculada como o produto do peso seco pelo 

coeficiente de manutenção (custo respiratório específico para a manutenção) e normalmente é 

assumida como tendo prioridade sobre o crescimento (Thornley, 1976; Marcellis et al., 1998).  

O coeficiente de manutenção é geralmente calculado como uma função da temperatura e do 

tipo de órgão, aumentando com a temperatura de acordo com um Q10 de 2 (Amthor, 1984). A 

variação da respiração de manutenção com a temperatura é normalmente expressa de acordo com a 

equação 3.35, sendo Ta a temperatura atual e RM
´ e RM(25) a respiração de manutenção atual e 

calculada à temperatura de referência (25ºC) respetivamente.  

10/)25(

10)25(´
−= aT

MM QRR                                                    [3.35] 

Penning de Vries (1982) aponta como valores comuns para o coeficiente de manutenção das 

folhas, caules, raízes e órgãos de reserva a 25ºC respetivamente 0.03, 0.015, 0.015 e 0.01 g CH2O  

g-1 MS d-1. Os coeficientes de manutenção podem diminuir com a idade da cultura e decréscimo da 

taxa de crescimento, provavelmente como resultado da diminuição da atividade metabólica (Amthor, 

1984). 

A respiração de crescimento é definida como a quantidade de HC respirados durante os 

processos que resultam em ganhos líquidos de biomassa nas plantas. Inclui a produção de ATP e de 

redutores para os processos de biossíntese, transporte e captação de nutrientes (Chiariello et al., 

1989), bem como os esqueletos de carbono usados na síntese de moléculas orgânicas. É 

usualmente calculada como o produto da taxa de crescimento (em peso seco) por um coeficiente de 

crescimento (custo respiratório específico para o crescimento). O coeficiente de crescimento (β) 

depende essencialmente da composição química da biomassa e do substrato a partir do qual foi 

obtida, sendo 0.75 o valor de β que melhor se ajusta à biomassa vegetativa (Penning de Vries et al., 

1974). Na maior parte dos modelos, β é função da espécie e do tipo de órgão. 

)(/ mg RAdtdW −= β                                                   [3.36] 

Neste modelo a taxa de manutenção (Rm) é subtraída à disponibilidade de substrato total (Ag) e o que 

sobra (Ag – Rm) é usado na produção de tecidos com uma eficiência de crescimento β, que 

corresponde à capacidade da planta em converter o substrato em novas estruturas. A variável β é a 

eficiência de conversão para o crescimento (peso de MS formada por unidade de peso de 
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assimilados). Têm sido propostos outros modelos para a respiração (Amthor, 2000) mas o modelo 

apresentado continua a ser um dos mais usados pela sua simplicidade.  

Lakso et al. (1999) verificaram que as taxas respiratórias de folhas expostas de macieira 

podiam ser 5 vezes superiores às folhas localizadas no seu interior e que a respiração das folhas é a 

componente mais importante devido à elevada área foliar e taxas respiratórias quando comparadas 

com os frutos e madeira estrutural (caules). Contudo, a respiração de manutenção das folhas após 

terminar o seu desenvolvimento é relativamente baixa, representando 5 a 10% da taxa fotossintética 

a 25ºC (Amthor, 1989). Já a madeira estrutural, sendo essencialmente constituída por tecidos mortos, 

apresenta custos de manutenção baixos, devendo-se essencialmente à respiração que ocorre nos 

câmbios e floema, locais de crescimento activo e de transporte de assimilados (Butler & Landsberg, 

1981). Lakso & Jonhson (1990) apontaram como valores indicativos para uma macieira conduzida em 

“slender spindle”, custos da ordem dos 10 a 15% da respiração total para a madeira estrutural, 50 a 

55% para as folhas e 30 a 35% para os frutos.  

A respiração das raízes associada ao seu crescimento e “turnover” são as componentes menos 

estudadas (Lakso & Jonhson, 1990). Heinicke & Childers (1937) encontraram valores de 5-6 µmol/g a 

20ºC em raízes de macieiras jovens, Ebert & Lenz (1991) de 7-9 µmol/g e Buwalda & Lenz (1992) de 

5-20 µmol/g de MS. Ebert & Lenz (1991) mostraram ainda que a respiração de uma macieira de 3 

anos representou 11% ou 22% do CO2 fixado consoante tinha ou não frutos, facto explicado pelas 

reduções no crescimento das raízes causadas pela carga (Hansen, 1971a; Lenz, 1986; Palmer, 

1992). Bryla et al. (1997) encontraram também taxas respiratórias variáveis com a fenologia em 

raízes de citrinos. Proctor et al. (1976) apresentaram valores para a respiração no escuro de 930, 

920, 75 e 394 µg CO2/h/g MS para as folhas, caules, frutos e raízes de macieira respetivamente.  

A respiração dos frutos mereceu maior atenção (Bustan, 1996, Lakso et al., 1999), verificando-

se que a maioria dos frutos apresenta taxas respiratórias mais elevadas durante a divisão celular, que 

diminuem acentuadamente durante a expansão celular. Wibbe et al. (1993) demonstraram que 

apesar dos frutos (carga) aumentarem a respiração no escuro, o seu estímulo na fotossíntese conduz 

a um aumento de carbono da ordem dos 30%. Estes resultados foram também confirmados por Fujii 

& Kennedy (1985), tendo essas diferenças sido atribuídas ao facto dos frutos serem capazes de 

reassimilar parte do CO2 resultante da sua respiração. A respiração dos frutos quando considerado o 

ciclo completo parece ser uma componente secundária se comparada com a respiração das folhas. 

Jones (1981) refere taxas de respiração em maçãs durante a divisão celular de 432 mg CO2/h/kg PF 

que diminuíam até 10.8 mg CO2/h/kg PF no final de Setembro. 

Apesar de existir alguma evidência experimental de que a temperatura possa afetar o 

coeficiente de crescimento (Amthor, 1989), nos modelos de simulação o coeficiente de crescimento é 

normalmente independente dos fatores ambientais uma vez que as vias de conversão dos 

assimilados permanecem as mesmas (Penning de Vries et al., 1974).  

Alguns autores consideraram os custos de respiração diários como uma fração dos assimilados 

produzidos, atribuindo o valor de 40% como uma constante a longo prazo da fotossíntese bruta 

(Marcelis et al., 1998). Esta simplificação pode ser excessiva na medida em que se sabe que os 

custos de respiração como fração dos assimilados produzidos podem variar fortemente com as taxas 
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de crescimento (disponibilidade de assimilados), temperatura e tamanho da planta (Amthor, 1984). 

Para fruteiras são apontados valores de 33% para o pessegueiro (Grossman & DeJong, 1994) e, 

dependendo da latitude e da data de colheita, 30 a 80% para a macieira (Wagenmakers, 1995).  

Lakso & Johnson (1990) alertam ainda para o facto das estimativas da razão MS/carbono 

variarem ao longo da época, dependendo dos custos de síntese das componentes da MS. Lakso et 

al. (2001) estimaram perdas respiratórias totais acumuladas ao longo do ciclo (madeira e frutos 

durante as 24 horas diárias mais a respiração das folhas no escuro) em 13 a 15% do CO2 fixado em 

todos os climas. Estes valores davam uma fixação líquida de CO2 acumulada por árvore de 

aproximadamente 16, 19 e 22 kg por árvore em Nova Iorque, Washingthon e Nova Zelândia 

respetivamente.  

 

3.2.6 – Partição de Matéria Seca 

Para o aumento da produtividade ocorrido durante o último século contribuiram alterações 

importantes na partição do carbono ao nível da planta, permitindo o aumento do índice de colheita 

(Corelli-Grappadelli, 2003). As cultivares modernas investem mais e são mais eficientes na produção 

de frutos. A redução do crescimento vegetativo de ramos e raízes como consequência do menor vigor 

proporcionado pelos novos porta-enxertos, reduz a competição exercida pelo carbono disponível. A 

arquitetura da planta tem aqui um papel decisivo, uma vez ser responsável pela rede de conexões 

entre órgãos e pelo seu arranjo espacial, condicionando a sua atividade (fotossíntese, respiração) 

através das trocas energéticas com o ambiente envolvente (Génard et al., 2008).  

A partição do carbono na planta depende de um conjunto de processos cuja complexidade 

depende da regulação e interação entre eles. Apesar de ao nível dos processos individuais (ex. 

fotossíntese, metabolismo dos açucares, translocação e expansão celular) existirem hoje 

conhecimentos mais aprofundados sobre os mecanismos que regulam a partição de MS, ao nível da 

planta eles são mais limitados (Le Roux et al., 2001). Contudo, recentemente surgiram progressos na 

quantificação e na modelação da partição para os frutos (Wermelinger et al., 1991; Grossman & 

DeJong, 1994). Além do genótipo, o estado de desenvolvimento, as condições de crescimento e a 

regulação interna (hormonas) da planta podem afetar a partição de MS. A partição de assimilados 

entre os diversos órgãos é também programada em função do estado fenológico (Marcelis et al. 1998; 

Van Ittersum et al., 2003). 

Além disso, o equilíbrio entre a produção real e o potencial de produção futuro não deve ser 

hipotecado, razão pela qual Palmer (1986) sugeriu que para uma produção regular de maçãs a fração 

de assimilados direcionados aos frutos não deva exceder 60 a 65%.  

Vários tipos de aproximações têm vindo a ser usadas nos modelos referentes à economia do 

carbono. Thornley & Johnson (1990) e posteriormente Le Roux et al. (2001) diferenciaram 4 tipos de 

aproximações, concretamente, a alometrica, a teleonomica, a conduzida pelas relações “source-sink” 

e a baseada no transporte e nas conversões químicas e bioquímicas. Outros autores através de uma 

análise mais pormenorizada identificaram 6 tipos de relações para descrever os modelos de partição 

nas árvores, enquanto Marcelis (1993) distinguiu apenas 3, por serem as mais distintas e as mais 

comuns, concretamente, a alometria descritiva, o equilíbrio funcional e a regulação de “sink”, 
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representando respetivamente uma aproximação empírica, teleonómica e mecanística (Thornley & 

Johnson, 1990).  

 

3.2.6.1 – Coeficientes de Partição Usados em Pomoídeas  

O índice de partição para os frutos está geralmente bem relacionado com a eficiência de 

conversão, indiciando que diferenças na eficiência de conversão são devidas primeiramente a 

diferenças na partição (Robinson et al., 1993). Este índice pode ser muito variável entre pomares, 

variando desde zero em pomares fracos sem produção a valores de 0.50 a 0.80 em pomares adultos, 

bem tratados e com porta-enxertos ananicantes (Forshey & Mckee, 1970; Lenz, 1986; Palmer, 1988; 

Buwalda & Lenz, 1992). Os valores mais elevados podem ser explicados pelo fraco investimento no 

crescimento vegetativo e no sistema radicular de árvores ananicantes, pelo elevado potencial de 

partição para os frutos que em condições favoráveis se formam em excesso e pela otimização da 

distribuição da luz no interior da copa que permite incrementar a exportação para os frutos (Corelli-

Grappadelli et al., 1994).   

A produção, partição e uso de HC seguem padrões sazonais definidos (Oliveira & Priestley, 

1988). O desenvolvimento dos frutos depende essencialmente dos assimilados correntes. No entanto, 

devem ser analisadas as componentes referentes à sua partição entre o desenvolvimento vegetativo 

(esporões, verdascas e outros crescimentos anuais) e reprodutivo (vingamento e crescimento) 

(Hansen, 1967, 1971; Quinlan & Preston, 1971; Jonhson & Lakso, 1986a), bem como os efeitos da 

exposição à luz nas características fotossintéticas das folhas e nos padrões de partição (Quinlan & 

Weaver, 1970; Flore & Lakso, 1989; Tustin et al., 1992).  

O desenvolvimento vegetativo parece ter prioridade sobre o desenvolvimento reprodutivo no 

início do ciclo, afetando negativamente o vingamento e o crescimento dos frutos através da divisão 

celular (Abbott, 1960; Hansen, 1971; Quinlan & Preston, 1971). Com a formação da área foliar, o 

crescimento dos frutos deixa de ficar dependente das folhas primárias que se desenvolvem nos 

esporões e passa a ser reforçado pelas restantes folhas (Hansen, 1967; Quinlan & Preston, 1971; 

Ferree & Palmer, 1982). Os índices de partição também são afetados nas primeiras semanas após a 

floração pela irradiância a que estão expostas as folhas, influenciando a precocidade de exportação 

do carbono (Quinlan & Preston, 1971; Jonhson & Lakso; 1986, 1986a; Corelli-Grappadelli et al., 1994; 

Bepete & Lakso, 1998). A luz recebida pela planta durante o ano anterior e no próprio ano condiciona 

a partição dos assimilados pela planta (Tustin et al., 1992).   

Palmer (1988) trabalhando com macieiras ‘Crispin/M27’, verificou que na máxima densidade 

estudada foi possível intercetar 80% da PAR, resultando na produção de 17 ton/ha de MS, 65% das 

quais destinadas aos frutos, 23% às folhas e 12% aos tecidos lenhosos incluindo as raízes. A 

eficiência de conversão não foi afetada pela densidade. Palmer et al. (2002) encontraram diferenças 

entre variedades, com partições para os frutos de 74, 72 e 63% em `Braeburn´, `Fuji´ e `Royal Gala´ 

respetivamente. Contudo consideraram maior percentagem alocada aos tecidos lenhosos que às 

folhas. No entanto, não deve ser esquecido que estes valores foram obtidos para macieiras adultas 

enxertadas em porta-enxertos ananicantes e com variedades tardias.  
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Podem ainda encontrar-se outros valores para o índice de colheita. Palmer (1986) obteve 0.65 

em pomares de macieiras, Heim et al. (1979) obtiveram 0.69 e Avery (1970) obteve 0.70. Heim et al. 

(1979) mostraram ainda uma redução da partição de MS para as folhas de 17 para 12% quando 

comparadas macieiras `Golden Delicious/MM106´ sem frutos com outras de carga elevada, enquanto 

Palmer (1992) em estudos semelhantes e nas mesmas situações obteve valores de 37 e 16%, 

explicando as diferenças com o uso de diferentes combinações variedade/porta-enxerto, idade das 

plantas e período de realização da monda. Os trabalhos clássicos de Lenz (1986) referem que a 

partição em árvores com fruta é de 10, 62.5, 22.5 e 5% para as folhas, frutos, madeira e raízes 

respetivamente. Em árvores sem fruta a partição foi de 26.8, 0, 53.7 e 19.5% para os mesmos 

órgãos. Alguns trabalhos mostram um decréscimo do crescimento das raízes em árvores irrigadas ou 

com carga de frutos elevada (Avery, 1970; Hansen, 1977), sendo neste caso quase negligenciável 

(Hansen, 1971; Heim et al., 1979). Palmer (1992) aponta ainda coeficientes de partição para as raízes 

de árvores com fruta de 2%, contrastando com valores de 13% em árvores sem frutos. 

Quando estudados os aumentos de MS em função da área foliar, Proctor et al. (1976) 

obtiveram valores de 1.07 kg/m2 para macieiras com fruta, Avery (1969) obteve 0.81 kg/m2 e Forshey 

et al. (1983) 0.40 kg/m2.  

O uso de coeficientes de partição na modelação da acumulação de MS nas diversas 

componentes pode ser sistematizado de acordo com o modelo de De Melo-Abreu (1996), usando o 

tempo térmico normalizado (τ).  

aTCaT
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aC dWW
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d
dW ,,, )( φτ

τ
φ

+=                                             [3.37] 

Em que ɛC = WC/WT (MS da componente/MS total), WT,a é MS total atual e WC,a é a MS atual da 

respetiva componente (folhas, caules, frutos ou raízes). No caso dos frutos obtém-se primeiramente a 

função para o crescimento potencial em função do tempo térmico normalizado ƒK(τ), a partir da qual 

se determina o crescimento potencial diário mediante o uso da expressão 3.38.        

 τ
τ

d
d

df
ndW K

pk =,
                                                        [3.38] 

Nesta expressão n corresponde ao número de frutos por unidade de área. O crescimento atual dos 

frutos vem dado pelo valor mínimo obtido entre o crescimento potencial diário e a MS total atual 

multiplicada pelo respetivo coeficiente de partição máximo dos frutos em condições de crescimento 

não potencial (ζ ).  

),( ,,, aTpKaK dWdWMinW ζ=                                               [3.39] 

 

3.2.6.2 – Efeito das Práticas Culturais  

Muitas das práticas culturais promovem a alteração dos padrões de partição dos assimilados. 

Se as disponibilidades nutritivas elevadas aumentam o crescimento dos ramos em detrimento das 

raízes, o stress hídrico tem o efeito contrário (Cannell, 1985). Quando o balanço entre o crescimento 

dos ramos e das raízes é alterado pela poda, existe uma tendência para restaurar esse equilíbrio 

através de crescimentos compensatórios (Génard et al., 2008). Os modelos clássicos preveem 

também que a intensidade e a data da poda têm um efeito muito residual no balanço do carbono e 
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consequentemente na MS total formada durante o ciclo (Webster & Shepherd, 1984; Neri et al., 

1992). Trabalhos realizados em pessegueiro demonstraram que a poda e a monda tiveram efeito no 

crescimento e na acumulação de reservas nos diferentes órgãos (Génard et al., 2008). A acumulação 

nos pontos de “sink” foi maior quando aumentou a relação folhas:frutos. Os ramos cresceram mais 

quando as árvores foram podadas e, para a mesma intensidade, quando foram mondadas. Neste 

modelo, ao abrigo da teoria que define a coordenação da partição de assimilados, os ramos já tinham 

prioridade pelo carbono, tendo as simulações evidenciado que a monda permitiu disponibilizar mais 

carbono para as raízes e em resultado do maior crescimento foi induzida a resposta dos ramos.   

 

3.2.6.3 – Composição da Matéria Seca 

As relações entre o crescimento analisado em PF ou em MS são ainda pouco conhecidas, 

tendo Ehret & Ho (1986) encontrado evidências de que a acumulação de água possa ser 

independente da acumulação de MS. Contudo, devem ser analisados os crescimentos quer do ponto 

de vista do aumento de MS, quer do aumento de volume (conteúdo em água). Alguns modelos de 

produção e partição de carbono são combinados com a absorção de água e transpiração podendo 

assumir-se como ferramentas importantes para abordagens mecanísticas sobre o conteúdo em MS 

(Gijzen, 1994). 

Muitos produtos são caracterizados pelo baixo conteúdo em MS, tendo sido encontrados 

valores de 18% para a maçã ou 15 a 25% para os frutos de caroço (Salunkhe & Kadam, 1995). 

A composição da MS é também importante quando se pretendem comparar espécies 

diferentes, uma vez que os custos bioenergéticos necessários à sua produção deverão ser 

comparados na mesma base energética (Walton & DeJong, 1990). Frutos como o abacate, o 

pistáchio, a azeitona ou a noz, pela sua riqueza em lípidos e proteínas produzem MS com elevados 

custos energéticos. Leith (1968), trabalhando com diferentes culturas, sugeria o uso de um 

equivalente energético da MS de 16.7 KJ g-1 para as folhas e de 20 KJ g-1  para os tecidos lenhosos. 

Esta denominação surge da noção de eficiência energética, ou seja, eficiência de conversão da PAR 

intercetada em energia equivalente à MS. 
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4 – MATERIAL E MÉTODOS  

SUMÁRIO 

Neste capítulo é descrita a unidade de experimentação e os casos de estudo, apresentando-se os 
materiais e métodos usados no trabalho experimental.  

4.1 - Localização e caracterização da unidade de experimentação 
4.2 – Caracterização do material vegetal  
4.3 – Gestão dos pomares 
4.4 – Tratamentos e delineamento experimental 
4.5 – Medições no solo 
4.6 – Medições na atmosfera 
4.7 – Medições nas plantas 
4.8 – Tratamento dos dados 
 
 

4.1 - Localização e Caracterização da Unidade de Experimentação 
 

Os ensaios foram realizados em três pomares localizados em Quinta da Mata, freguesia de 

Vimeiro, concelho de Alcobaça (Latitude 39.50 N; Longitude 9.02 W; Altitude 75 metros). Estes 

pomares localizam-se na mesma parcela e foram selecionados por serem os pomares da região com 

maior densidade de plantação e por isso mais adequados a estudos de adaptabilidade da pereira 

‘Rocha’ a sistemas de média alta e alta densidade.  

 

 

 Figura 4.1 – Localização da unidade de experimentação. (A) Plano geral; (B) Plano de pormenor.  
 

Considerando que à data de implementação destes ensaios os pomares de pereira ‘Rocha’ em 

média e alta densidade eram quase inexistentes em Portugal (principalmente se consideradas 

densidades acima das 2500 árvores por hectare), optou-se por trabalhar com um pomar de média 

densidade (valor máximo recomendado nesta data – Pomar P1), um pomar de densidade intermédia 

P1 

 P3 

P2 

A B 
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(pomar mais antigo com esta densidade existente em Portugal – Pomar P2) e um pomar de alta 

densidade concebido para este estudo (Pomar P3). As características de cada pomar são 

apresentadas na tabela 4.1.  
 

Tabela 4.1 – Descrição das características dos pomares de pera ‘Rocha’ usados nos estudos 

Pomar Área 
(ha) 

Ano de 
Plantação 

Compasso de 
plantação 

Densidade 
(Árvores/ha) 

Azimute das 
linhas* (º) 

Forma de 
condução 

P1 0.65 2004 3.70 x 1.0 2700 18.80 
Eixo Central 
Revestido 

P2 0.60 1999 3.70 x 0.75 3600 18.80 
Eixo Central 
Revestido 

P3 0.70 2004/2005 3.70 x 1.0 x 0.40 5400 18.80 
Eixo Central 
Revestido 

* Ângulo medido a partir do norte geográfico no sentido dos ponteiros do relógio  

As linhas dos pomares dispõem-se no sentido NE-SW, com um azimute geográfico de 18.80º, 

medido no sentido dos ponteiros do relógio.   

De acordo com o PDAR (plano de desenvolvimento agrícola regional) de Caldas da Rainha 

datado de 1992, o solo do ponto de vista oro-hidrográfico-geológico insere-se na zona das Colinas 

Jurássicas e Cretácicas. De acordo com o esboço da carta de solos do Oeste N.º26B (1:50000), a 

parcela localiza-se numa mancha constituída por solos argiluviados mediterrâneos vermelhos de 

materiais calcários para-barros (Vcs´) a sul e mediterrâneos pardos para-hidromórficos de arenitos ou 

conglomerados argilosos (Pag) a norte. Os primeiros caracterizam-se por possuir textura franco-

arenosa, pouco a medianamente calcários, com estrutura granulosa fina fraca e pH compreendido 

entre 7.5 e 8.5. Os segundos por apresentarem textura arenosa a franco-arenosa, sem agregados ou 

com estrutura granulosa fina fraca e pH compreendido entre 5 a 6. Foram realizadas análises 

químicas ao solo nos pomares P1 e P2 e uma análise à composição textural e propriedades 

hidráulicas no pomar P3. Como se pode verificar pela análise das tabelas 4.2 e 4.3, os solos destes 

pomares apesar da proximidade apresentam algumas diferenças, nomeadamente, nos valores do pH, 

fósforo, cálcio e na capacidade de troca catiónica. A interpretação das análises de solo demonstra 

não existirem a este nível fatores limitantes ao desenvolvimento das plantas que impeçam que se 

atinja o seu potencial produtivo. Contudo, deve salientar-se o esforço efetuado no passado para a 

subida dos elementos com teores mais baixos e a monitorização anual da constituição mineral da 

seiva com o intuito de suprimir atempadamente as suas deficiências mediante reforço das adubações.  
 

Tabela 4.2 – Composição química do solo dos pomares P1 e P2 

Pomar 
 

M.O. P K Mg Ca Na pH CTC Base Saturação 

% 
Pdisp 
ppm 

Ptotal 
ppm 

 
ppm 

 
ppm 

 
ppm 

 
ppm 

 
 

meq/100g 
% 
K 

% 
Mg 

% 
Ca 

% 
H 

% 
Na 

P1 
1.3 
B 

83 
MA 

165 
MA 

122 
M 

210 
A 

1100 
B 

69  
B 

6.1 10.3 3.0 17.1 53.6 23.4 2.9 

P2 
1.6 
B 

35    
A 

100 
MA 

143 
M 

270 
A 

2450 
A 

74  
B 

7.8 15.2 2.4 14.8 80.7 - 2.1 

 

 

 

 

 

 
          Fonte:  A & L Great Lakes Laboratories, Inc. Indiana 

Pomar 
S Zn Mn Fe Cu B Sais Solúveis 

ppm ppm ppm ppm ppm ppm mmho/cm 

P1 
33 
MA 

25 
MA 

54 
MA 

66 
MA 

5.6 
MA 

0.6 
M 

0.3 
MB 

P2 
38 
MA 

4.2 
M 

70 
MA 

43 
A 

12.2 
MA 

1.3 
M 

0.2 
MB 
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As propriedades hidráulicas do solo foram determinadas no pomar P3 com o intuito de recolher 

indicadores para interpretação dos valores obtidos nas leituras referentes à rega.  
 

Tabela 4.3 – Propriedades hidráulicas do solo no pomar P3 

Prof. (cm) Dap E.G. 

(%) 

Areia  

(%) 

Limo 

(%) 

Argila 

(%) 
Classe Textural CC          

(% vol.) 

PEP       

(% vol.) 
0-40 1.41 1.18 50.83 23.98 25.19 Franco 25.50 14.63 

40-100 1.40 0.90 49.92 22.79 27.28 Franco-Argiloso 26.46 15.56 

Armazenamento (mm/m) 260.76 151.88 
Capacidade Utilizável (mm/m) 108.88 

E.G.- elementos grosseiros; CC - capacidade de campo (teor em água a 0.33 kPa, reportado à terra total); PEP - ponto de 
emurchecimento permanente (teor em água a 1500 kPa, reportado à terra total); Dap - densidade aparente. 
  

De acordo com o PDAR de Caldas da Rainha (1992), a classificação climática de Thornthwaite 

para o concelho de Alcobaça varia de C2s a B1s, ou seja, trata-se de uma zona que varia de sub-

húmido pouco seco até húmido, embora com alguma deficiência de água para clima húmido. A 

análise à série de trinta anos (1956 – 1985) disponível para a estação meteorológica de Alcobaça, 

permite-nos concluir que segundo a mesma classificação o clima desta zona é sub-húmido chuvoso, 

com grande deficiência de água no verão, mesotérmico, com pequena concentração de eficiência 

térmica na estação quente e, portanto, do tipo C2B’2s2a’. De acordo com a classificação climática de 

Köppen, trata-se de um clima do tipo Csb, isto é, temperado (temperatura média dos três meses mais 

frios inferior a 18º C e superior a – 3º C), marítimo (verão fresco com temperatura média do mês mais 

quente inferior a 22º C) e mediterrânico (verão seco com precipitação média no mês mais seco não 

superior a 30 mm e menor que um terço da precipitação do mês mais chuvoso). Este tipo de clima 

deve-se à localização geográfica com proximidade do litoral e suavidade do relevo. As normais 

climatológicas referidas são apresentadas na tabela 4.4.  

 
Tabela 4.4 – Normais climatológicas para a estação de Alcobaça (1956 -1985) 

Mês T9 T Tmax Tmin Tamax Tamin Vento HR9 I R R01 R1 R10 Geada 

Jan 8.1 9.9 14.4 5.5 18.9 -2.4 8.2 88.2 132.4 138.0 15.2 13.3 4.4 7.3 

Fev 9.2 10.5 15.0 5.8 19.9 -0.9 9.1 85.3 142.1 120.5 14.9 12.6 4.2 5.6 

Mar 11.4 11.9 16.6 6.9 22.6 0.3 8.8 81.9 174.9 97.7 14.3 11.4 3.1 3.8 

Abr 13.6 13.3 18.3 8.1 25.4 2.7 8.6 76.9 213.2 79.2 12.0 10.0 2.2 1.2 

Mai 15.9 15.3 20.3 9.9 29.0 4.9 8.5 74.8 248.1 73.9 10.2 8.3 2.5 0.2 

Jun 18.5 18.1 23.2 12.6 32.9 7.8 7.8 74.7 259.5 33.5 7.2 5.4 0.9 0.4 

Jul 19.9 19.9 25.3 14.1 33.6 9.4 8.0 74.8 290.7 6.2 3.0 1.6 0.1 0.0 

Ago 19.8 19.9 25.7 13.8 34.3 8.9 8.1 75.4 291.9 10.5 3.3 2.1 0.2 0.0 

Set 18.6 19.3 25.2 13.1 33.0 7.7 6.9 80.0 221.2 39.0 7.2 5.4 0.9 0.0 

Out 15.7 16.5 22.1 10.5 28.7 3.9 6.4 81.8 194.5 85.5 11.0 9.3 3.1 0.9 

Nov 11.2 12.5 17.4 7.1 22.6 0.4 7.5 85.9 148.3 119.9 13.4 11.2 3.8 3.9 

Dez 8.4 10.3 14.6 5.1 19.2 -1.8 7.2 88.1 124.9 134.1 15.1 13.4 5.0 8.3 

T9 - temperatura média diária às nove horas (ºC); T - temperatura média diária (ºC); Tmax - temperatura média das máximas 
(ºC); Tmin - temperatura média das mínimas (ºC); Tamax - temperatura máxima absoluta (ºC); Tamin - temperatura mínima 
absoluta (ºC); Vento - velocidade média (km/h); HR9 - valores médios de humidade relativa às nove horas (%); I - valores 
médios de insolação (h); R - valores médios de precipitação (mm); R01 - nº de dias com precipitação superior a 0.1 mm; R1 - nº 
de dias com precipitação superior a 1 mm; R10 - nº de dias com precipitação superior a 10 mm; Geada - nº de dias com geada 
 

A comparação dos dados referentes ao período em que decorreram os ensaios (março a 

setembro dos anos de 2006 a 2010) com as normais climatológicas apresentadas para esse período, 

permite verificar que no ano de 2010 as temperaturas médias foram genericamente superiores às 
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dessa série e inferiores nos restantes anos, com maior diferencial nos anos de 2007, 2008 e 2009 

(inferior em cerca de 2ºC quando comparada com a média das temperaturas mensais). Na figura 4.2 

apresentamos os gráficos comparativos das temperaturas mínimas, máximas e médias mensais no 

período compreendido entre os meses de Março e Setembro dos anos de 2006 a 2010. 

 

 

Figura 4.2 – Temperaturas registadas durante os anos (2006 – 2010) e período em análise (Mar-Set) e 
comparação com a média da série obtida entre 1956 e 1985 para o local da unidade de experimentação.           
(A) Temperaturas médias mínimas mensais; (B) Temperaturas médias máximas mensais; (C) Temperaturas 
médias mensais. 

Relativamente à radiação solar global verifica-se que a diferença entre os valores acumulados 

no período de março a setembro entre o ano com maior radiação e o de menor radiação não 

ultrapassa 4% (Figura 4.3). Contudo, verificaram-se algumas diferenças pontuais em fases do 

desenvolvimento determinantes, destacando-se o mês de abril de 2009 com radiação global total 

acumulada inferior em 12% à do ano com o valor registado mais elevado (2010) e o mês de maio dos 

anos de 2007 e 2008 com 23.9 e 26.8% menos radiação que a verificada neste mês do ano com valor 

mais elevado (2006). Estes valores correspondem a reduções de 12.7 e 16.0% da média registada no 

mês de maio durante os anos analisados. O mês de junho do ano de 2006 apresentou cerca de 10% 

menos que a radiação média desse período. Nos meses seguintes não se verificou qualquer 

diferença significativa entre os anos em análise. Os “inputs” anuais de radiação solar variaram entre 

6.07 GJ m-2 (2006) e 6.19 GJ m-2 (2007).      

 

 

Figura 4.3 – Radiação solar global mensal para os anos (2006 – 2010) e período em análise (Mar-Set) 
 

Uma vez que o crescimento pode ser influenciado por temperaturas e/ou níveis de radiação 

mais elevados em fases do ciclo determinantes (ex. divisão celular), apresentam-se ainda gráficos 

relativos à evolução destas variáveis com informação mensal detalhada por décadas mensais (Figura 

4.4).  

 

A B C 
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Figura 4.4 – Evolução da temperatura média e da radiação solar global por décadas mensais para os anos    
(2006 – 2010) e período em análise (Mar-Set). (A) Temperatura média; (B) Radiação solar global média. 
 

Com base na serie climática referida para a estação de Alcobaça, efetuou-se o balanço hídrico 

de acordo com o método de Thornthwaite-Mather, calculando a evapotranspiração potencial pelo 

método de Thornthwaite (Figura 4.5). Foi utilizado o valor da capacidade de água utilizável 

apresentado na tabela 4.3. Verifica-se que a partir do mês de junho a precipitação desce abaixo da 

evapotranspiração potencial existindo utilização da água do solo. A deficiencia de água prolonga-se 

até ao mês de setembro, período em que se inicia a reposição de água ao solo promovida pelo 

aumento da precipitação.    

 

     Figura 4.5 – Balanço hídrico para a região de Alcobaça com base nos dados climáticos de 1956 a 1985 
 

4.2 – Caracterização do Material Vegetal  

Foram usadas plantas de pereira ‘Rocha’ (Pyrus communis L. cv. ‘Rocha’) enxertadas em 

marmeleiro (Cydonia oblonga L.) Sydo, porta-enxerto de origem francesa (“Angers”) bem adaptado a 

pomares de média densidade e muito comuns na Europa.  
 

4.3 – Gestão dos Pomares 

 
Os pomares da unidade experimental são conduzidos em eixo central revestido, respeitando os 

princípios convencionados para esta forma de condução. A entre-linha é mantida com coberto vegetal 

espontâneo, com alguma predominância de azevém (Lolium perenne L.), labaças (Rumex crispus L.), 

cabelo de cão (Poa annua L.), saramago (Raphanus raphanistrum L.) e trevo morango (Trifolium 

A B 
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fragiferum L). São efetuados quatro a seis cortes anuais do coberto vegetal. O controlo das 

infestantes na linha das árvores é efetuado através da aplicação de herbicida.  

O pomar é regado com um sistema localizado do tipo gota-a-gota, com duas rampas por linha 

de plantação, constituídas por gotejadores de caudal nominal de 2.1 l/h, espaçados a 1 metro e 

desencontrados entre linhas de rega. A água é proveniente de um furo localizado no centro da 

parcela e o tempo de rega é controlado com um programador.  

O controlo de pragas e doenças é efetuado de acordo com as normas da proteção integrada. O 

bichado (Cydia pomonella L.) e a broca dos ramos (Zeuzera pyrina L.) são controlados por confusão 

sexual, a mosca do mediterrâneo (Ceratitis capitata Wied.) por captura em massa e as restantes 

pragas e doenças são controladas mediante tratamentos fitossanitários aplicados em baixo e médio 

volume de acordo com o volume de calda obtido a partir da volumetria determinada pelo método do 

TRV.  

A nutrição das plantas é efetuada de acordo com a interpretação do resultado de análises à 

seiva bruta obtidas a partir das folhas e pecíolos colhidos a 30 DAPF (em alguns anos repetidas 

posteriormente) pelo laboratório LMI AB (Helsingborg, Sweeden). As unidades fertilizantes foram 

distribuídas faseadamente através de adubações de cobertura, fertirrega e nutrição foliar realizada 

conjuntamente com os tratamentos fitossanitários. As adubações de cobertura consistiram na 

aplicação de um ternário antes do abrolhamento e uma ou duas aplicações de sulfato de amónio e/ou 

nitrato de cálcio magnesiano durante a divisão celular, consoante a necessidade evidenciada pelo 

resultado das análises.    

 
4.4 – Tratamentos e Delineamento Experimental 
 

No ano de 2006 foram selecionadas aleatoriamente dez plantas no pomar P1 e dez plantas no 

pomar P2 com o intuito de recolher os primeiros dados experimentais. No ano de 2007, com um 

conhecimento já mais aprofundado sobre estes pomares, selecionaram-se seis plantas marcadas no 

ano anterior em cada um dos pomares com o propósito de continuar a recolher dados de produção e 

interceção de radiação e implementaram-se três novos ensaios em três pomares de média a alta 

densidade com os seguintes objetivos: 

 
1) Analisar a adaptabilidade da pereira ‘Rocha’ a modelos de produção intensivos, 

identificando limitações e potencialidades; 

2) Avaliar diferentes modelos de interceção de luz e os benefícios da inclinação dos eixos 

das árvores em pomares de pereira ‘Rocha’ de maior densidade;  

3) Estudar o impacto de diferentes estratégias de poda sobre o comportamento da pereira 

‘Rocha’ em pomares intensivos, uma vez esta operação ser fundamental na regulação da 

permeabilidade da copa e manutenção do equilíbrio do sistema.  

 
Desta forma, foram recolhidos dados genéricos em todos os pomares para analisar o ponto 1, 

instalados ensaios nos pomares P1 e P3 para avaliar o ponto 2 e instalados ensaios no pomar P2 

para os estudos do ponto 3.  
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1,70 m 

0,40 m 0,40 m 0,40 m 
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1,05 m 0,75 m 
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Nestes ensaios foram definidos os seguintes tratamentos: 

 
Pomar P1 

 
Tratamento 1 – Ref.ª P1 EV – Árvores com eixo vertical, mantidas de acordo com os procedimentos 

normais na região; 

Tratamento 2 – Ref.ª P1 Iméd – Árvores com eixos submetidos a inclinação alternada a 12º com a 

vertical; 

Tratamento 3 – Ref.ª P1 Imáx – Árvores com eixos submetidos a inclinação alternada a 17º com a 

vertical. 

 
Pomar P3 

 
Tratamento 1 – Ref.ª P3 EV – Árvores com eixo vertical, mantidas de acordo com os procedimentos 

normais na região; 

Tratamento 2 – Ref. P3 Iméd – Árvores com eixos submetidos a inclinação alternada a 5º com a 

vertical; 

Tratamento 3 – Ref. P3 Imáx – Árvores com eixos submetidos a inclinação alternada a 10º com a 

vertical. 

 
Não se procedeu a maiores inclinações dos eixos porque não constituiu objetivo deste trabalho 

analisar a adaptabilidade da pereira ‘Rocha’ a formas de condução alternativas, concretamente, à 

condução em V, mas sim analisar a existência ou não de benefícios na inclinação moderada de 

árvores conduzidas em eixo central revestido. Na figura 4.6 apresenta-se uma representação 

esquemática do perfil das árvores dos pomares P1 e P3.  

                 

 
Figura 4.6 – Representação esquemática do perfil transversal dos pomares com ensaios de inclinações.           
(A) Pomar P1; (B) Pomar P3. 
 

Pomar P2  

 
De acordo com a representação esquemática apresentada na figura 4.7 procederam-se aos 

seguintes tratamentos no pomar P2:   

Tratamento 1 – Ref.ª P2 NP – Árvores não podadas entre os anos de 2007 e 2010; 

Tratamento 2 – Ref.ª P2 PM – Árvores com poda mínima, sem remoção de pernadas e com baixa 

intervenção nas remanescentes, consistindo na remoção de ramos do ano indesejáveis e na redução 

da densidade do ramo; 

Tratamento 3 – Ref.ª P2 PS – Árvores com poda severa, incluindo a remoção de pernadas fortes ou 

mal inseridas no eixo e forte intervenção sobre as remanescentes procurando a redução da 

densidade de órgãos florais e da formação de zonas ensombradas.   

A 
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   Figura 4.7 – Representação esquemática da intensidade de poda aplicada nos tratamentos do pomar P2 

Uma vez que a inclinação das árvores implicou alterações na estrutura existente (tutores, 

travessas e arames), foi aleatoriamente seleccionada uma linha de árvores em cada um destes 

pomares (com comprimento aproximado de 100 metros). Nessa linha foram reforçados os tutores nas 

extremidades e colocados postes complementares a cada 15 metros que serviram de suporte a 

travessas horizontais, sob a extremidade das quais foram passadas duas linhas de arames paralelos 

às alturas definidas. O comprimento das travessas (inferiores e superiores) foi pré-definido em função 

dos ângulos de inclinação pretendidos para as linhas de árvores. O uso de ângulos superiores 

justificava-se apenas no caso de se pretender evoluir para sistemas em V ou Y, conduções que 

envolvem custos de instalação e manutenção mais elevados e para a qual estes pomares não 

estavam preparados.  

   

Figura 4.8 – Inclinação das árvores e sistema de tutoragem implementado para formação dos dois planos de 
interceção. (A) – Àrvores inclinadas alternadamente; (B) Reforço das travessas intermédias para colocação de 
arames de apoio; (C) Vista interior com abertura das árvores e plano de pormenor das travessas usadas para 
manutenção da distância entre planos de interceção. 
 

Nas linhas usadas nos ensaios de inclinações foram constituídos nove grupos de seis árvores, 

sendo que a cada um foi aleatoriamente atribuído um tratamento. As duas árvores consecutivas 

localizadas no centro do grupo (com inclinações alternadas) foram usadas para recolha de dados 

experimentais. As árvores entre grupos foram conduzidas de acordo com os tratamentos mais 

próximos. Cada tratamento foi assim constituído por seis repetições, tendo-se optado por esta 

disposição de forma a garantir que as árvores inclinadas se orientassem igualmente para ambos os 

lados. A distribuição dos tratamentos nos pomares P1 e P3 são apresentadas na figura 4.9. 

A B C 
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Figura 4.9 – Distribuição dos tratamentos nos pomares P1 (A) e P3 (B) 

No ensaio de poda, não existindo restrições relativas a alterações estruturais do pomar, 

usaram-se três linhas do pomar, sendo que em cada uma foram aleatoriamente distribuídos os três 

tratamentos (figura 4.10). Em cada uma dessas linhas foram atribuídos grupos de cinco árvores a 

cada tratamento e usadas duas das árvores centrais para efeitos de recolha de dados experimentais. 

As árvores das linhas limítrofes foram sujeitas ao mesmo tratamento das árvores em estudo. 

 

Figura 4.10 – Distribuição dos tratamentos no pomar P2 

 

4.5 – Medições no Solo 

 
Foram efetuadas leituras semanais com uma sonda Diviner 2000 (Sentek Pty Ltd., Kent Town, 

Austrália) que indica o conteúdo volumétrico em água de determinada camada de solo, 

monitorizando-a num perfil de 100 cm recorrendo a um tubo localizado no centro da parcela (pomar 

P3). Na figura 4.11 apresenta-se o valor médio para o perfil obtido pelas medições efetuadas entre os 

anos de 2006 e 2009. 

Em todos os pomares foram ainda colocados dois sensores “Watermark” (ref. 200SS, The 

Irrometer Company Inc, Riverside, USA), a 30 e a 70cm de profundidade, que consistem em sensores 

de resistência elétrica (elétrodos envolvidos por uma matriz granular) usados para medir a tensão de 

água no solo. Estes sensores foram usados para obter regularmente leituras complementares dos 

teores de humidade do solo em vários pontos da parcela, permitindo corrigir de imediato as dotações 

de rega sempre que existissem evidências de reduções a níveis que pudessem implicar condições de 

stress nas plantas.  

Os níveis de referência usados com o Diviner foram os recomendados pelo COTR (que 

garantiu a assistência durante o ano de 2008) e os usados com o “Watermark” foram os 

Não Poda Poda Severa Poda Mínima 

Eixo Vertical Inclinação 10º Inclinação 5º 

 

Eixo Vertical Inclinação 17º Inclinação 12º 

 

A 

B 
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recomendados pelo fornecedor, tendo-se procurado manter a tensão de água no solo entre valores 

de 15 a 40 cbar. 

 

Figura 4.11 – Resumo das leituras efetuadas com a sonda Diviner entre os anos de 2006 e 2009 

 
Estas medições pretenderam apenas garantir que o desenvolvimento e crescimento das 

plantas ocorressem na ausência de stress hídrico. No ano de 2009, dada a elevada carga das 

árvores optou-se por recolher ainda alguns dados complementares referentes ao potencial hídrico 

foliar. Ainda que os coeficientes de uniformidade da rega não sejam perfeitos e se admitam 

problemas de distribuição provocados por pressão de trabalho inadequada, verificou-se que nos anos 

em análise as dotações anuais de rega variaram entre os 3250 e 3750 m3 de água por hectare.  

 

4.6 – Medições na Atmosfera 
 
Foram recolhidos dados climáticos durante os cinco anos de estudos (2006 – 2010) 

provenientes da estação do IMET localizada em Alcobaça (39.55 N; 8.97 W) e também da estação 

meteorológica aderente ao portal meteorológico do COTHN, sito em Matão (39.50N; 9.01 W). A 

descrição dos sensores usados na recolha de informação são apresentados na tabela 4.5.  
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Tabela 4.5 – Descrição do tipo e localização dos instrumentos usados na recolha de dados meteorológicos  

Variável Instrumento Unidade Localização Observações 

Temperatura do ar e 
Humidade Relativa 

HMP45 (Vaisala 
Instruments, Helsínquia, 

Finlândia) 

ºC 
% 

1.5 metros 
de altura 

Temperaturas verificadas com sensor 
Rotronic Hygroclip S3 (Alpha controls 
& Intrumentation, Ontário, Canadá) 

Detetor de Precipitação e 
Udómetro 

DRD11 (Vaisala 
Instruments, Helsínquia, 

Finlândia) 

 
mm 

1.5 metros 
de altura 

 

Velocidade do vento 
(Anemómetro) 

WAA 15A (Vaisala 
Instruments, Helsínquia, 

Finlândia) 
m s-1 

6.0 metros 
de altura 

 

Radiação Solar Global 
(Piranómetro) 

CMP 11 (Kipp & Zonen, 
Delft, Holanda) 

W m-2 
2.0 metros 
de altura 

 

 

As medições da radiação transmitida através do coberto foram efetuadas mediante o uso de 

um ceptometro (Sunfleck PAR ceptometer, mod. SF40, Decagon, Pullman, WA, USA) durante os 

anos de 2006 e 2007 e de um Sunscan Canopy Analysis System (Mod. SS1, Delta-T Devices Lda, 

Cambridge, UK) entre agosto de 2007 e final de 2010. Estes equipamentos permitem obter o valor da 

radiação PAR em µmol m-2 s-1. Durante os primeiros anos foram efetuadas medições em diversas 

posições procurando descrever detalhadamente o microclima luminoso por baixo e no interior da 

copa, avaliando diferentes metodologias para recolha de dados para o modelo. No ano de 2006 

efetuaram-se duas medições perpendiculares à linha (uma de cada lado do eixo, com a barra 

centrada de forma a que metade dos sensores se localizassem do lado Oeste e metade do lado 

Este), seguidas de medições paralelas em ambos os lados desde o eixo ao exterior da copa com 

intervalos de vinte centímetros. Estas medições foram efetuadas a três alturas (base, um terço e dois 

terços da altura efetiva da copa), totalizando 36 leituras por árvore. No ano de 2007 manteve-se uma 

malha idêntica nas medições com o ceptometro Decagon (efetuadas apenas ao nível do solo). 

Recorrendo já a um Sunscan, efetuaram-se medições de acordo com o método proposto por 

Wünsche et al. (1995), colocando os sensores paralelamente ao solo em três linhas imaginárias que 

se desenvolvem segundo perpendiculares à linha, respetivamente na projeção da árvore medida e no 

centro dessa árvore com as adjacentes (norte e sul), num total de nove leituras por árvore durante a 

manhã e tarde e doze leituras durante o período próximo do meio-dia solar. Foi usado o método de 

“mapping” detalhado, permitindo obter 64 dados de radiação por metro linear. O comprimento da 

barra permitiu com três medições consecutivas obter dados de radiação em cada ponto desde o 

tronco da árvore a ser medida ao tronco da árvore da linha adjacente (Figura 4.12 - método 1). 

Durante a manhã e tarde as leituras eram realizadas respetivamente do lado Oeste e Este, 

percorrendo a totalidade da entre linha contrária à posição do sol, e durante o meio-dia solar 

efetuaram-se medições até dois terços da entre-linha em ambos os lados. A figura 4.12 sintetiza a 

metodologia de recolha de dados da radiação que, em alguns anos, foi complementada para 

obtenção de dados acessórios para validações. Na calibração e validação do submodelo de 

interceção foram usados os dados recolhidos pelo Sunscan, pela maior qualidade, detalhe e precisão 

dos dados obtidos. As medições efetuadas entre os anos de 2006 e 2010 são sumariadas na tabela 

4.6.   



64 

 

Figura 4.12 – Metodologia de recolha de dados de radiação PAR sob a copa nos diversos anos em análise.      
(A) Método 1 – usado no ano de 2007; (B) Método 2 – usado nos anos de 2006 a 2010. 
 

As medições da PAR refletida foram efetuadas com o Sunscan invertido, 50 cm acima do 

nível do solo. Todos os dados foram obtidos em dias de céu limpo, com registo do dia, hora, minuto e 

segundo. As medições de referência foram efetuadas fora do pomar e acima do nível da copa. A 

programação do modelo de interceção foi efetuada tendo por base o uso de matrizes de dados de 

radiação com o formato definido no método 2.  

 
Tabela 4.6 – Medições de radiação e metodologias de recolha de dados de interceção de radiação 

Pomar Ano Dia do ano 
N.º 

Árvores 
Método 

N.º 
Posições/Árv. 

N.º Total 
Medições 

Observações 

P1 2006 120, 211 12 2 36 432 
Decagon,  

Apenas MDS 
P1 2007 136, 153 18 2 12 1296 Decagon 

P1 2007 222 18 1 240 12960 
Sunscan 

(Mapping) 
P1 2007 230, 269 18 1 12 MDS; 9M/T 1080 Sunscan 

P1 2008 
84, 97, 117, 159, 174, 199, 

221, 269 
18 2 16 6912 Sunscan 

P1 2009 88, 122, 150, 198, 221, 235 
 

2 16 5184 Sunscan 

P1 2010 226 18 2 16 864 Sunscan 

P2 2006 119,210 12 2 36 432 
Decagon,  

Apenas MDS 

P2 2007 229 18 1 240 12960 
Sunscan 

(Mapping) 
P2 2007 96, 126, 160 18 2 12 1944 Decagon 

P2 2008 81, 95, 116, 158, 180, 270 18 2 16 5184 Sunscan 

P2 2009 91, 120, 125, 151, 226 18 2 16 4320 Sunscan 

P2 2010 227 18 2 16 864 Sunscan 

P3 2007 125, 178 18 2 12 1296 Decagon 

P3 2007 222 18 1 240 12960 
Sunscan 

(Mapping) 
P3 2007 269 18 1 12 MDS; 9M/T 540 Sunscan 

P3 2008 
84, 96, 116, 158, 174, 199, 

222, 269 
18 2 16 6912 Sunscan 

P3 2009 88, 122, 150, 212, 221 18 2 16 4320 Sunscan 

P3 2010 226 18 2 16 864 Sunscan 

MDS – Meio-dia solar; M – Manhã; T – Tarde 

A B 
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4.7 – Medições nas Plantas 

4.7.1 – Desenvolvimento 

4.7.1.1 – Datas de Ocorrência dos Estados Fenológicos 

Foram registadas as datas dos estados fenológicos mais representativos de acordo com a 

escala de Fleckinger (1948). A recolha de dados foi efetuada a partir do estado B (pré-abrolhamento), 

com intervalos máximos de três dias entre os estados D (ponta verde) e J (frutos em 

desenvolvimento), considerando-se em cada data o estado mais representativo. Registaram-se ainda 

as datas referentes aos estados C (abrolhamento), C3 (gomos inchados), E (botão branco), F 

(corimbo com primeira flor aberta), F2 (plena floração), G (início da queda das pétalas), H (queda das 

últimas pétalas) e I (vingamento dos frutos).    

 

4.7.1.2 – Floração e Vingamento 

 
Determinou-se a taxa de vingamento de 4 ramos por árvore, orientados para cada um dos 

quadrantes, contando e identificando o número de flores de cada órgão durante o período da floração 

e de frutos durante o início do estado J. A taxa de vingamento foi apresentada como a relação entre o 

número de frutos e o número de flores. Previamente à floração foram ainda medidos diâmetros e 

perímetro dos ramos, bem como contado o número de corimbos por ramo, permitindo posteriormente 

calcular alguns rácios importantes para análise como o número de corimbos, flores e frutos por área 

de secção do ramo (ASR) ou o número de frutos por corimbo. Efetuou-se nova contagem do número 

de frutos 70 DAPF, com o intuito de avaliar a intensidade da queda fisiológica, calculando-se a 

percentagem de frutos retidos na planta. Nos pomares P1 e P3 usaram-se 3 árvores de cada 

tratamento (108 ramos) e no pomar P2 usaram-se 6 árvores de cada tratamento (288 ramos), tendo-

se efetuado estas determinações entre os anos de 2007 e 2010. No ano de 2010, a contagem dos 

frutos foi efetuada apenas a 70 DAPF, pelo que não foi determinada a intensidade da queda 

fisiológica.  

 

4.7.2 – Crescimento 

 
No âmbito da monitorização do crescimento, foram efetuadas medições às diversas 

componentes da planta.  

 

4.7.2.1 – Crescimento do Tronco 

 
Durante todos os anos em que decorreram ensaios experimentais foi avaliado o crescimento do 

tronco, 20 centímetros acima do ponto de enxertia, com o intuito de perceber a sua dinâmica de 

crescimento, interpretar a produção por unidade de secção e estimar o poder de “sink” deste 

compartimento. Assim, foi medido o diâmetro máximo e mínimo em diversas fases do ciclo, 

recorrendo a uma SUTA eletrónica (Haglöf, mod. Mantax digitech, SWEDEN), tendo o cuidado de o 

efetuar pelo menos no início e final de cada ciclo vegetativo. Em algumas fases foi ainda medido o 

perímetro com uma fita métrica flexível de forma a avaliar a precisão das medições efetuadas de 

ambas as formas. Neste âmbito foram efetuadas as medições que constam na tabela 4.7.  



66 

                 Tabela 4.7 – Medições efetuadas ao tronco entre os anos de 2006 e 2010 
Pomar  N.º Árvores Ano Dia do ano Determinações Observações 

P1 18 2007 103 Dmin, Dmáx Trat. EV,Imáx,Iméd 
P1 18 2007 209 Dmin, Dmáx Trat. EV,Imáx,Iméd 

P1 18 2007 320 Dmin, Dmáx Trat. EV,Imáx,Iméd 

P1 18 2008 69 Perímetro, Dmin, Dmax Trat. EV,Imáx,Iméd 

P1 18 2008 144 Dmin, Dmáx Trat. EV,Imáx,Iméd 

P1 18 2008 276 Dmin, Dmáx Trat. EV,Imáx,Iméd 

P1 18 2008 291 Perímetro  Trat. EV,Imáx,Iméd 

P1 18 2009 74 Perímetro Trat. EV,Imáx,Iméd 

P1 18 2009 116 Dmin, Dmáx Trat. EV,Imáx,Iméd 

P1 18 2009 274 Perímetro, Dmin, Dmax Trat. EV,Imáx,Iméd 

P1 18 2010 261 Dmin, Dmáx Trat. EV,Imáx,Iméd 

P2 18 2007 54 Perímetro Trat. PS,PM,NP 

P2 18 2007 103 Dmin, Dmáx Trat. PS,PM,NP 

P2 18 2007 209 Dmin, Dmáx Trat. PS,PM,NP 

P2 18 2007 320 Dmin, Dmáx Trat. PS,PM,NP 

P2 18 2008 69 Perímetro, Dmin, Dmax Trat. PS,PM,NP 

P2 18 2008 144 Dmin, Dmáx Trat. PS,PM,NP 

P2 18 2008 276 Dmin, Dmáx Trat. PS,PM,NP 

P2 18 2008 291 Perímetro  Trat. PS,PM,NP 

P2 18 2009 74 Perímetro Trat. PS,PM,NP 

P2 18 2009 116 Perímetro, Dmin, Dmax Trat. PS,PM,NP 

P2 18 2009 276 Dmin, Dmáx Trat. PS,PM,NP 

P2 18 2010 261 Dmin, Dmáx Trat. PS,PM,NP 

P3 18 2007 111 Dmin, Dmáx Trat. EV,Imáx,Iméd 

P3 18 2007 209 Dmin, Dmáx Trat. EV,Imáx,Iméd 

P3 18 2007 320 Dmin, Dmáx Trat. EV,Imáx,Iméd 

P3 18 2008 69 Perímetro, Dmin, Dmax Trat. EV,Imáx,Iméd 

P3 18 2008 144 Dmin, Dmáx Trat. EV,Imáx,Iméd 

P3 18 2008 276 Dmin, Dmáx Trat. EV,Imáx,Iméd 

P3 18 2008 291 Perímetro  Trat. EV,Imáx,Iméd 

P3 18 2009 74 Perímetro Trat. EV,Imáx,Iméd 

P3 18 2009 116 Dmin, Dmáx Trat. EV,Imáx,Iméd 

P3 18 2009 276 Perímetro, Dmin, Dmax Trat. EV,Imáx,Iméd 

P3 18 2010 261 Dmin, Dmáx Trat. EV,Imáx,Iméd 

P1,P2 6, 6 2006 77 Dmin, Dmáx Arv. Selec. 2006 

P1,P2 6, 6 2006 209 Dmin, Dmáx Arv. Selec. 2006 

P1,P2 6, 6 2006 330 Dmin, Dmáx Arv. Selec. 2006 

P1,P2 6, 6 2007 34 Perímetro Arv. Selec. 2006 

P1,P2 6, 6 2007 103 Dmin, Dmáx Arv. Selec. 2006 

P1,P2 6, 6 2007 209 Dmin, Dmáx Arv. Selec. 2006 

P1,P2 6, 6 2007 320 Dmin, Dmáx Arv. Selec. 2006 

P1,P2 6, 6 2008 69 Perímetro, Dmin, Dmax Arv. Selec. 2006 

P1,P2 6, 6 2008 144 Dmin, Dmáx Arv. Selec. 2006 

P1,P2 6, 6 2008 276 Dmin, Dmáx Arv. Selec. 2006 

P1,P2 6, 6 2008 291 Perímetro  Arv. Selec. 2006 

P1,P2 6, 6 2009 74 Perímetro Arv. Selec. 2006 

P1,P2 6, 6 2009 116 Dmin, Dmáx Arv. Selec. 2006 

P1,P2 6, 6 2009 274 Perímetro, Dmin, Dmax Arv. Selec. 2006 

 
Os valores médios do diâmetro (D) foram usados para calcular a área de secção do tronco 

(AST) através da expressão circular: 

2

2







=
D

AST π                                                              [4.1] 
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4.7.2.2. – Crescimento dos Ramos 

 
Nos ramos selecionados para determinação da taxa de vingamento foi medido o perímetro e o 

diâmetro máximo e mínimo durante o período invernal dos anos de 2006 a 2010, permitindo estimar o 

crescimento anual (em espessura) dos ramos laterais (pernadas). Foram ainda contados o número de 

ramos das árvores selecionadas para auxílio na descrição da composição da copa.  
 

4.7.2.3 – Peso da Lenha de Poda 

 
Durante a realização da poda de inverno, a madeira cortada foi colocada num balde e pesada 

com o auxílio de um dinamómetro Kern ref.ª CH15 K20. Os registos dos pesos de madeira removida 

foram posteriormente usados na comparação dos tratamentos com diferentes intensidades de poda e 

expressos por unidade de AST. 
 

4.7.2.4 – Crescimento da Parte Aérea e Potencial Foliar   

4.7.2.4.1 – Evolução da Composição do Coberto 

 
No âmbito da recolha de dados referentes à composição da parte aérea da pereira ‘Rocha’, 

efetuaram-se contagens exaustivas para determinar a área foliar, a sua evolução e respetivo 

conteúdo em MS. Para tal, contou-se a totalidade das folhas de um conjunto representativo de 

árvores nos pomares P1 e P2, por se tratarem nessa data de um pomar jovem em crescimento e de 

um pomar adulto mais próximo do ponto de equilíbrio vegetativo. As folhas foram identificadas com 

base no órgão que as originou, ramo e localização na copa. Quanto à sua proveniência, no ano de 

2006 foram classificadas atendendo à sua inserção em ramos curtos (RC), ramos longos (RL) ou da 

base dos primórdios do corimbo (PFC). Relativamente à sua localização, dividiu-se a altura efetiva do 

coberto (Alttotal – Alt1ªPernada) em três partes com o intuito de analisar a composição da copa por terços. 

Dada a morosidade e complexidade deste processo, em 2007 efetuou-se a contagem do número de 

RC e RL em fases diferentes, estimando-se o potencial foliar a partir da área foliar e do número médio 

de folhas por órgão. As determinações efetuadas encontram-se resumidas na tabela 4.8. 

 
Tabela 4.8 – Determinações efetuadas na parte aérea para avaliação do potencial foliar da pereira ‘Rocha’ 

Ano Pomar 
Dia do 
Ano 

N.º 
Árvores 

Determinações efetuadas Observações 

2006 P1 123 10 Contagem de folhas, órgãos e ramos por localização Árvores marcadas em 2006 

2006 P1 208 10 Contagem de folhas, órgãos e ramos por localização Árvores marcadas em 2006 

2006 P2 123 10 Contagem de folhas, órgãos e ramos por localização Árvores marcadas em 2006 

2006 P2 208 10 Contagem de folhas, órgãos e ramos por localização Árvores marcadas em 2006 

2007 P1 97 6 Contagem de folhas, órgãos e ramos por localização Árvores marcadas em 2006 

2007 P1 136 6 Contagem de folhas, órgãos e ramos por localização Árvores marcadas em 2006 

2007 P1 215 6 Contagem de folhas, órgãos e ramos por localização Árvores marcadas em 2006 

2007 P2 62 6 Contagem de folhas, órgãos e ramos por localização Árvores marcadas em 2006 

2007 P2 133 6 Contagem de folhas, órgãos e ramos por localização Árvores marcadas em 2006 

2007 P2 211 6 Contagem de folhas, órgãos e ramos por localização Árvores marcadas em 2006 

2007 P1 201 18 Contagem de folhas, órgãos e ramos Ensaio de inclinações 

2007 P2 73 18 Contagem de folhas, órgãos e ramos por localização Ensaio de Poda 

2007 P2 130 18 Contagem de folhas, órgãos e ramos por localização Ensaio de Poda 

2007 P2 192 18 Contagem de folhas, órgãos e ramos por localização Ensaio de Poda 
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4.7.2.4.2 – Área Foliar Unitária 

As áreas foliares dos pomares estudados foram determinadas entre os anos de 2006 e 2009. 

Em cada um dos ciclos, procedeu-se à recolha aleatória de órgãos foliares em diversos períodos, 

levados para laboratório para determinações posteriores. As estruturas foliares recolhidas foram 

atribuídas aos RC, RL ou PFC. A denominação de RC foi atribuída a folhas provenientes de esporões 

e dardos (estruturas de comprimento reduzido com ou sem gomo floral na extremidade), RL a 

verdascas (verdadeiras e falsas) e a ramos do ano (ramos sem órgão floral na extremidade e que se 

distinguem das verdascas pelo maior comprimento) e a de primórdio foliar do corimbo a folhas 

incipientes ou pouco desenvolvidas localizadas na base do corimbo (consideradas apenas em 2006 

por apresentarem pouco significado na área foliar total).     

Em laboratório, foram contados o número de órgãos recolhidos, o número de folhas por órgão e 

a área foliar para cada um dos pomares separadamente. A área foliar foi medida recorrendo ao uso 

de um equipamento portátil Li-COR (Li-COR Biosciences, mod. LI-3000A, Nebraska, USA) passando 

e registando os valores individuais de cada folha. As datas e constituição da amostragem encontram-

se resumidas na tabela 4.9. 

 
                     Tabela 4.9 – Data e proveniência das medições efetuadas à área foliar em laboratório 

Pomar Ano Dia do Ano Órgão 

P1 2006 124; 205 PFC; RC; RL 

P1 2007 110; 124;151;180; 255 RC; RL 

P1 2008 101; 125; 149; 178; 226 RC; RL 

P1 2009 93; 106; 140; 184 RC; RL 

P2 2006 124; 205 PFC; RC; RL 

P2 2007 110; 124;151;180; 255 RC; RL 

P2 2008 101; 125; 149; 178; 226 RC; RL 

P2 2009 93; 106; 140; 184 RC; RL 

P3 2008 101; 125; 149; 178; 226 RC; RL 

P3 2009 93; 106; 140; 184 RC; RL 

 
Foram ainda medidos o comprimento e a largura máximas de um conjunto aleatório de folhas, com o 

intuito de obter um modelo simples que permitisse estimar a área foliar individual a partir da simples 

medição das suas dimensões, evitando a aquisição de equipamentos ou a deslocação ao laboratório. 

 

4.7.2.4.3. – SLA  

 
A área foliar específica (SLA) é definida como a área foliar por unidade de peso seco. Foi 

calculada de acordo com a seguinte expressão. 

)(
sec

12 −= gcm
amostradaoPeso

amostradafoliarÁrea
especificafoliarÁrea                              [4.2] 

Após ter sido constatado que este índice era variável ao longo do ciclo, contrariamente ao 

referido em diversos trabalhos, decidiu-se efetuar colheitas aleatórias de folhas em diferentes anos e 

fases do ciclo. As folhas foram colhidas no terço médio das árvores, identificadas, colocadas em caixa 

térmica e levadas imediatamente para o laboratório. Procurou evitar-se o efeito da estratificação 

vertical colhendo as folhas à mesma altura e na periferia (folhas exteriores), junto ao eixo (folhas 
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interiores) ou no terço médio do ramo (RL), assegurando a manutenção da posição relativa e idade 

das folhas. Em cada um dos lotes foram retirados discos ao acaso com área conhecida e efetuadas 

três repetições de cada pomar, tratamento, órgão ou localização consoante os anos em análise. Após 

efetuada a pesagem para determinação do peso fresco os lotes foram colocados em estufa a 70ºC 

(Eriksson et al., 2005) onde permaneceram 8 dias, após os quais foram novamente pesados para 

determinação do respetivo peso seco. Não foi usada uma temperatura mais elevada para evitar a 

volatilização dos componentes dos tecidos (Stith et al., 1999).  

As pesagens foram efetuadas em amostras com 3 repetições, constituídas por igual número de 

discos. A composição e proveniência (órgão/posição) das amostras variou com os anos em estudo, 

tendo-se pretendido alargar o seu âmbito e avaliar a possibilidade de no mesmo pomar existirem 

diferenças nesta variável como resposta aos tratamentos implementados. A tabela 4.10 resume as 

determinações efetuadas. 

           Tabela 4.10 – Determinações da SLA efetuadas entre os anos de 2006 e 2010 
Pomar Ano Dia do Ano Órgão Posição Tratam. 

P1 2006 126; 203 PFC; RC; RL Ind. 
 

P1 2008 101; 125; 149; 178; 226 RC; RL Ext.; Int. 
 

P1 2009 106; 156; 212 RC; RL Ext.; Int. EV; Imax 

P1 2010 222 RL Ext.; Int. EV; Imax 

P2 2006 126; 203 PFC; RC; RL Ind. 
 

P2 2007 124; 151; 179; 211 RC; RL Ext.; Int. 
 

P2 2008 101; 125; 149; 178; 226 RC; RL Ext.; Int. 
 

P2 2008 168; 248 RC; RL Ext.; Int. PS; NP 

P2 2009 106; 156; 212 RL Ext.; Int. PS; NP 

P2 2010 222 RL Ext.; Int. PS; NP 

P3 2008 101; 125; 149; 178; 226 RC; RL Ext.; Int. 
 

P3 2009 106; 156; 212 RC; RL Ext.; Int. EV; Imax 

P3 2010 222 RL Ext.; Int. EV; Imax 

 
  

4.7.2.4.4 – Dimensões e Volume do Envelope Elipsoidal   
 

Durante o abrolhamento, final da divisão celular e antes do período de colheita foi medida a 

largura da copa à altura da primeira pernada, 1/3, metade e 2/3 da altura da copa. Nos mesmos 

períodos foram ainda medidas as alturas do solo à primeira pernada (Hb), ao centro da copa (HC) e a 

altura total (HT). Considerou-se a altura efetiva da copa como sendo a altura total descontada da 

distância do solo à primeira pernada. A localização das medições é apresentada na figura 4.13. 

Dada a forma das árvores, considerou-se a aproximação geométrica elipsoidal para descrição 

do “envelope”. Uma vez as árvores serem mais largas na base, considerou-se o centro da elipsóide a 

este nível, com.o volume de copa a corresponder a metade do volume da elipsoide obtido pela 

seguinte expressão:  

3

4 abc
Vcopa

π
=                                                                 [4.3] 

Em que os parâmetros a, b e c são respetivamente o comprimento do semi-eixo da elipsóide 

perpendicularmente à linha das plantas (metade da largura no centro da elipsóide), o semi-eixo da 

elipsóide paralelamente à linha das plantas (metade da distância entre plantas) e o semi-eixo vertical 

(altura efetiva de copa).  
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Figura 4.13 – Localização das medições efetuadas no decorrer do ciclo vegetativo 

 

4.7.2.5 – Crescimento dos Frutos 
 

Durante o período compreendido entre abril de 2006 e agosto de 2010 foram marcados frutos 

para monitorização semanal do seu crescimento. Durante esses anos foi medido o diâmetro máximo 

equatorial de 32, 42, 90, 90 e 36 frutos, respetivamente para cada um dos anos. As medições foram 

efetuadas com um paquímetro com capacidade de medição de 0 a 150mm e precisão de 0.03mm 

(Adolf Würth GmbH & Co. KG, Kunzelsau, Alemanha). No ano de 2006 pretendeu-se apenas recolher 

dados para iniciar os estudos de compreensão do crescimento dos frutos. No ano de 2007 foram 

marcados três frutos por árvore, localizados em corimbos com um, dois ou três frutos, com o intuito 

de perceber se existe competição local ou se a distribuição de MS não é afetada pela maior 

concentração dos frutos nos corimbos.  

Entre os anos de 2007 e 2010 deu-se preferência às modalidades extremas, nomeadamente, 

EV vs Imáx e NP vs PS, procurando avaliar os efeitos da condução e poda no crescimento dos frutos. 

Entre os anos de 2008 e 2010 foram ainda marcados frutos em árvores com carga reduzida para 

obtenção das curvas de crescimento potencial dos frutos. As determinações efetuadas encontram-se 

sintetizadas na tabela 4.11.    

Tabela 4.11 – Medições do diâmetro equatorial máximo efetuadas entre os anos de 2006 e 2010 

Ano Pomar N.º Frutos Fr./árv. N.º Med. Ref.ª Árv. Observações 

2006 P1 12 2 18 Árv.2006 
 

2006 P2 20 4 18 Árv.2006 
 

2007 P1 9 3 18 Árv.2006 Frutos provenientes de corimbos com 1,2 e 3 frutos 

2007 P2 9 3 18 Árv.2006 Frutos provenientes de corimbos com 1,2 e 3 frutos 

2007 P1 12 3 18 Ens. Inclinações Frutos provenientes de corimbos com 1,2 e 3 frutos 

2007 P2 12 3 18 Ensaio Poda Frutos provenientes de corimbos com 1,2 e 3 frutos 

2008 P1 30 3 18 Ens. Inclinações Crescimento Potencial; Corimbos com 1,2 e 3 frutos 

2008 P2 30 3 18 Ensaio Poda Crescimento Potencial; Corimbos com 1,2 e 3 frutos 

2008 P3 30 3 18 Ens. Inclinações Crescimento Potencial; Corimbos com 1,2 e 3 frutos 

2009 P1 30 3 21 Ens. Inclinações Crescimento Potencial; Corimbos com 1,2 e 3 frutos 

2009 P2 30 3 21 Ensaio Poda Crescimento Potencial; Corimbos com 1,2 e 3 frutos 

2009 P3 30 3 21 Ens. Inclinações Crescimento Potencial; Corimbos com 1,2 e 3 frutos 

2010 P1 12 3 16 Ens. Inclinações Crescimento Potencial 

2010 P2 12 3 16 Ensaio Poda Crescimento Potencial 

2010 P3 12 3 16 Ens. Inclinações Crescimento Potencial 
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Nos cinco anos de estudos procurou-se obter a relação entre o diâmetro e o peso dos frutos. 

Esse trabalho foi efetuado em laboratório, medindo o diâmetro equatorial máximo de várias amostras 

colhidas e pesadas no próprio dia para obtenção do respetivo peso fresco. Estes frutos foram 

posteriormente colocados em estufa a 70ºC, durante um período não inferior a 8 dias, para obtenção 

do peso seco, considerado como o valor correspondente à última determinação sem variação do peso 

determinado anteriormente. As pesagens foram iniciadas no início do ciclo e prolongaram-se até à 

colheita. A constituição da amostragem é apresentada na tabela 4.12. 
 

Tabela 4.12 – Pesagens efetuadas aos frutos entre os anos de 2006 e 2010 

Ano N Determinações 

2006 187 Diâmetro, PF 

2007 157 Diâmetro, PF 

2008 318 Diâmetro, PF 

2009 166 Diâmetro, PF 

2010 139 Diâmetro, PF 

2008 91 Diâmetro, PF, PS 

2009 108 Diâmetro, PF, PS 

 
Procurou ainda avaliar-se a possibilidade da existência de diferenças na percentagem de MS 

dos frutos ao longo do ciclo. Para tal, durante os anos de 2008 e 2009 analisaram-se as relações 

entre o peso seco e o peso total do fruto durante vários períodos espaçados entre o início do 

crescimento e a maturação. No ano de 2010 recolheram-se alguns dados no final do ciclo para 

confirmação dos valores obtidos nos anos anteriores (tabela 4.13).  

 
Tabela 4.13 – Datas de análise da relação entre o peso seco do fruto e o peso total 

Ano N Dia do Ano 

2008 112 135, 149, 158, 168, 193, 226 

2009 107 106, 113, 124, 140, 153, 170, 184, 209, 219, 231 

2010 30 216, 236 

 

4.7.2.5.1 – Produção e Qualidade dos Frutos  
 

Durante os anos de 2006 a 2010 foram pesadas e calibradas as produções das árvores 

selecionadas. A localização da produção foi atribuída ao respetivo terço da copa, tendo em conta a 

zona de inserção do respetivo ramo. O peso total dos frutos por calibre foi determinado com um 

dinamómetro Kern ref.ª CH 15 K 20. A dureza média foi determinada com um penetrómetro digital 

Agro-Technologie mod. Penefel DFT 14 e o teor de sólidos solúveis (TSS) com um refratómetro 

portátil digital Hanna Instruments ref.ª HI96801 que analisa o índice de refração para determinar a % 

de Brix do açúcar em solução aquosa. As determinações efetuadas são apresentadas na tabela 4.14. 

Tabela 4.14 – Determinações efetuadas à colheita entre os anos de 2006 e 2010 

Pomar Ano Tratam. N.º Árvores 
Peso/N.º Frutos 
por localização 

na copa 

Dist. por 
calibre 

Testes Maturação 

P1 2007-2010 EV, Imáx, Iméd 18 Sim Sim Dureza média  TSS 
P2 2007-2010 EV, PM, PS 18 Sim Sim Dureza média  TSS 

P3 2007-2010 EV, Imáx, Iméd 18 Não Sim Dureza média  TSS 

P1 2006-2009 - 10 (2006)              
6(2007-2009) 

Sim Sim Dureza média  TSS 

P2 2006-2009 - 10 (2006)             
6(2007-2009) 

Sim Sim Dureza média  TSS 
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4.7.2.6 – Peso dos Gomos Internos 
 

No ano de 2008 foram identificados os gomos das árvores pertencentes aos tratamentos PS e 

NP (dia do ano 52) com o intuito de perceber a aparente perda de produção na zona interior da copa. 

Nesta contagem foram apenas determinados os gomos internos localizados no sentido da linha 

(distância aproximada de 0 cm). Após a identificação dos gomos foi determinada a percentagem de 

gomos vegetativos e reprodutivos. No mesmo dia foram aleatoriamente retirados das árvores ao lado 

pertencentes ao mesmo tratamento, 100 gomos florais para pesagem posterior em laboratório.  

 
4.7.3 – Determinações Fisiológicas  

4.7.3.1 – Fotossíntese 
 

Os parâmetros fisiológicos foram medidos no campo recorrendo a um sistema portátil LI-6400 

(LI-COR, Lincoln, Nebraska, USA) em folhas totalmente expandidas do terço médio dos órgãos 

considerados e em dias de céu limpo. Foram obtidos dados referentes à fotossíntese líquida (A), 

condutância estomática (gs), transpiração (E), concentração de CO2 intercelular (Ci), temperatura do 

ar (T), temperatura da folha (Tf), humidade relativa (HR), défice de pressão de vapor (VPD) e 

radiação PAR intercetada na câmara (PAR). Os valores de A, E e gs foram calculados pelo software 

do LI-6400 que usa a fórmula geral de troca de gases de Von Caemmerer & Farquhar (1981). As 

medidas efetuadas durante a manhã foram realizadas no quadrante oeste, ao MDS em ambos os 

quadrantes e da parte da tarde no quadrante este. Foram consideradas como folhas do exterior as 

localizadas na periferia da copa e como folhas internas as localizadas sobre o eixo imaginário definido 

sobre a linha.  

Nas medições efetuadas em 2006 foram medidas 15 folhas por órgão e posição, 

correspondendo a 3 repetições em 5 árvores distintas. As medições foram efetuadas sobre esporões 

(RC) e verdascas (RL) sem fruta, em posição interior e exterior e em 3 períodos do dia (manhã, MDS 

e tarde), totalizando 180 medições por período. Nas medições efetuadas em 2009 foram medidas 96 

folhas em cada período, 3 folhas por órgão e posição, pertencentes a 3 árvores distintas do 

tratamento em estudo e em 4 períodos do dia. Estas medições repetiram-se em 3 fases do ciclo, 

nomeadamente, até 60 DAPF, numa fase intermédia e no período que medeia a colheita e a 

senescência das folhas, totalizando 288 medições por pomar. Foram escolhidas as árvores 

correspondentes aos tratamentos extremos, nomeadamente, EV vs Imáx e NP vs PS.  

 

4.7.3.2 – Curvas de Resposta 

4.7.3.2.1 – Resposta à Luz 
 

A resposta da fotossíntese líquida (A) à PPFD incidente foi medida em folhas do terço médio, 

totalmente expandidas e selecionadas aleatoriamente em diferentes órgãos e posições de árvores 

submetidas a diferentes tratamentos. Cada folha foi colocada na cuvete do IRGA (Licor 6400, Li-Cor 

Instruments, Lincoln, NE, USA) com diodos de emissão de luz vermelha/azul (Licor 6400-02B, Li-Cor 

Instruments, Lincoln, NE, USA), fixando-se a concentração de CO2 a 360 µmol mol-1, a temperatura a 

25ºC, o fluxo de ar a 500 µmol s-1 e a humidade no seu interior manteve-se a valores próximos dos 

60±5% durante os ciclos de medida. Os valores foram gravados e registados quando a A e a gs se 
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mantiveram estáveis ao nível de irradiância controlado. As curvas foram obtidas em dias de céu 

limpo, entre as 8:00 e as 12:30 horas para evitar a redução do fecho estomático próxima do MDS, 

completadas em intervalos máximos de 4 dias para cada pomar, sendo que em cada dia foi efetuado 

igual número de curvas de resposta por tratamento, alternadamente para cada um deles. As folhas 

foram expostas a 12 níveis de radiação incidente decrescentes, concretamente, 2500, 2000, 1500, 

1200, 900, 700, 500, 250, 150, 100, 50 e 0 µmol m-2 s-1. A composição da amostragem, fases do 

ciclo, localização, órgão de inserção e tratamentos aplicados são apresentados na tabela 4.15.  

Pretendeu-se analisar a resposta da fotossíntese da folha à variação da radiação incidente, 

mediante o uso de um modelo matemático que evidenciasse a significância fisiológica dos diferentes 

parâmetros envolvidos, a influência das técnicas culturais na diferente aclimatação e adaptação das 

folhas ao microclima em que se desenvolvem e os efeitos na sua eficiência.  

Tabela 4.15 – Curvas de resposta à luz efetuadas em diversas fases do ciclo, posições, órgãos e tratamentos 

Pomar Ano N  DAPF Posição Órgão Tratamentos 
P1 2008 144  124;125;126 Ext;Int RL EV; Imáx 
P2 2007 576  68; 69; 70; 98;99;100 Ext;Int RC; RL  
P2 2008 864  29; 30; 31; 104; 105; 106; 174; 175; 176 Ext;Int RC; RL PS; NP 
P3 2008 288  33; 34;35; 123; 124;125 Ext;Int RL EV; Imáx 

 
A determinação da PARsat foi efetuada invertendo a equação da hipérbole não retangular em 

ordem à PAR recorrendo aos programas Maple, MathCad e Mathematica com o intuito de calcular a 

radiação quando a fotossíntese fosse máxima. Os três softwares conduziram a equações diferentes 

mas às mesmas soluções. Dado que as equações ajustadas são crescentes e atingem o valor 

máximo a níveis de radiação muito elevados, optou-se por considerar o valor máximo para A como  

A-EP, dado que a níveis inferiores de radiação a taxa fotossintética obtida apresenta diferenças 

mínimas do valor mais elevado obtido com A igual a Amax.  

 

4.7.3.2.2 – Resposta à Concentração de CO2 (ACi) 

As curvas ACi fornecem informação detalhada sobre o potencial bioquímico do aparelho 

fotossintético ao nível da folha, pela obtenção de parâmetros chave intimamente ligados às suas 

características estruturais.  

A assimilação líquida de CO2 foi analisada recorrendo aos fundamentos do modelo bioquímico 

para plantas em C3 de Farquhar et al. (1980), abaixo resumidamente descrito para facilitação da 

análise posterior: 

d
i
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−=−−=
τ
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15.0 0

                              

[4.4] 

Nesta expressão VC e V0 são respetivamente as taxas de carboxilação e de oxigenção da Rubisco, Rd 

é a respiração mitocondrial, O e Ci são as pressões parciais de oxigénio e de CO2 nos espaços 

intercelulares e τ é um fator de especificidade da Rubisco para o CO2/O2. De acordo com Farquhar et 

al. (1980), com modificações de Sharkey (1985), VC é a função mínima das taxas de carboxilação, 

limitadas pelas propriedades cinéticas e quantidade de Rubisco (WC), pela taxa de regeneração da 

RuBP (W j) ou pela disponibilidade de fosfato inorgânico (Wp). Na primeira parte da curva de resposta 

(fase linear) a taxa fotossintética pode prever-se pelas propriedades da Rubisco assumindo a 
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saturação de substrato (RuBP), ocorrendo normalmente quando a concentração de CO2 é baixa (1ª 

limitação). A limitação pela Rubisco está associada à baixa concentração de CO2 mais do que à Vcmáx 

da enzima (Sharkey et al., 2007). Na segunda parte da curva de resposta as taxas fotossintéticas são 

previstas assumindo que a regeneração da RuBP é limitada e por isso é usada a uma taxa constante 

(2ª limitação). Esta condição ocorre a concentrações de CO2 elevadas, sendo que as limitações na 

regeneração de RuBP incluem condições em que a intensidade de luz é limitante ou em que as 

enzimas do ciclo de Calvin (que não a Rubisco) limitam a fotossíntese  (Sharkey et al., 2007). Na 

parte final da curva surge a 3ª limitação, ocorrendo quando as reações do cloroplasto têm maior 

capacidade de produção que a folha no seu uso, essencialmente trioses fosfato. Estas três limitações 

designam-se respetivamente por limitações pela Rubisco, pela regeneração da RuBP e pelo uso das 

trioses fosfato (TPU). 

Assim, Vc = min {WC, Wj, Wp}, assumindo-se que a folha no seu todo responde de igual forma 

às variações ambientais. Estas variáveis podem  ser calculadas pelas seguintes funções: 
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Nestas funções VCmáx é a taxa de carboxilação máxima, KC e KO são as constantes de Michaelis-

Menten para os processos de carboxilação e oxigenação, J é a taxa de transporte de eletrões através 

do PSII, α é a fração dos fotões incidentes que são convertidos em eletrões, I representa a radiação 

PAR e Jmáx é a taxa de transporte de eletrões máxima com saturação de luz. O fator 4 na equação 4.6 

indica que o transporte de 4 eletrões produz ATP e NADPH suficientes para a regeneração da RuBP 

no ciclo de Calvin (Farquhar et al.,1980). Os parâmetros Vcmax e Jmáx apresentam um significado 

biológico relevante. O Vcmax exprime a máxima atividade (ou eficiência) de carboxilação da Rubisco, 

sendo estimada na fase linear da curva quando a fotossíntese (A) é limitada pela concentração de 

CO2 sub-estomática (Ci). O Jmáx exprime a máxima atividade da cadeia de transporte de eletrões 

sendo estimado na parte saturante da curva quando a fotossíntese (A) não é limitada pela 

disponibilidade de CO2.  

Os diversos métodos usados no ajustamento das curvas e obtenção de estimativas para os 

parâmetros são discutidos em Miao et al. (2009). As estimativas podem ser obtidas a partir das 

mesmas equações ou para obtenção de valores parciais usados como constantes nas equações 

subsequentes que permitem obter os restantes parâmetros.  

A estimativa dos parâmetros foi obtida a partir das equações (4.5, 4.6, 4.7) aplicadas aos 

pontos das curvas ACi, com ajustamento das temperaturas e conversão das concentrações de CO2 

intercelulares obtidas nas respetivas concentrações no interior do cloroplasto (CC = Ci – A/gm). Na 
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figura 4.14 apresentamos a representação gráfica obtida para cada curva ACi efetuada, a qual serviu 

de base à obtenção dos parâmetros analíticos a seguir discutidos. 

 

Figura 4.14 – Representação gráfica da metodologia usada no cálculo e análise dos parâmetros referentes às 
curvas ACi 

As curvas ACi foram geradas recorrendo também ao IRGA portátil LI 6400 (Li-Cor, Lincoln, NE, 

USA), mantendo a temperatura constante a 25ºC, fluxo fotónico de 1500 µmol m-2 s-1 mantido por um 

sistema LI 6400-02B (Li-Cor Instruments, Lincoln, NE, USA) e humidade relativa no interior da cuvete 

próxima de 60±5% entre ciclos de medida. As folhas foram expostas a concentrações de CO2 

decrescentes de 360, 220, 150, 70 µmol CO2, seguidas de concentrações crescentes de 360, 600, 

900, 1500 e 2000 µmol CO2 mol -1. As determinações efetuadas constam da tabela 4.16. 
 

Tabela 4.16 – Curvas de resposta ao CO2 efetuadas em diversas fases do ciclo, posições, órgãos e tratamentos 

Pomar Ano N  DAPF Posição Órgão Tratamentos 
P1 2009 216  83, 84, 86, 90 Ext;Int RC, RL EV; Imáx 
P2 2008 216  81, 82, 83, 84 Ext;Int RC; RL PS, NP 
P2 2009 108  92, 93 Ext;Int RL PS; NP 
P3 2008 108  58, 59 Ext;Int RL EV; Imáx 
P3 2009 216  70, 80, 83, 84 Ext;Int RC; RL EV; Imáx 

 
A estimativa dos parâmetros foi obtida recorrendo às equações propostas por Sharkey et al. 

(2007), baseadas no modelo bioquímico de Farquhar et al. (1980), com ajustamento diferenciado 

consoante o tipo de limitações impostas à fotossíntese . Considerou-se que a limitação pela Rubisco 

ocorre a concentrações de CO2 inferiores a 20 Pa (≈200ppm) enquanto que a limitação pela 

regeneração da RuBP ocorre a concentrações de CO2 superiores a 30 Pa (≈300ppm). As 

concentrações intermédias encontram-se na transição de uma limitação para a outra, podendo 

representar diferentes limitações em diferentes partes da folha (Sharkey et al., 2007), razão pela qual 

os pontos foram excluídos da análise. Os parâmetros foram obtidos diretamente através da 

ferramenta fornecida por Sharkey et al. (2007).  
 

4.7.3.3 – Clorofila 
 

O conteúdo em clorofilas a, b e total (mg dm-2) foi determinado em laboratório através da 

maceração prévia com acetona a 80% de discos provenientes de folhas do terço médio de diferentes 

órgãos, posições e tratamentos e posterior quantificação dos respetivos teores por espetrofotometria 

de emissão a 645 e 663 nm recorrendo às equações 4.8, 4.9 e 4.10 (Mckinney, 1941). 
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Chla = ((0.0127 Abs663) – (0.00269 Abs645)) x Vol (ml) / Área (dm2)                   [4.8] 

Chlb = ((0.0229 Abs645) – (0.00468 Abs663)) x Vol (ml) / Área (dm2)                   [4.9] 

Chltot = ((0.0202 Abs645) – (0.00802 Abs663)) x Vol (ml) / Área (dm2)                  [4.10] 

 
4.7.3.4 – Fluorescência da Clorofila 
 

A análise dos parâmetros da cinética de emissão de fluorescência da clorofila foi realizada 

nos dias 163, 223 e 275 do ano de 2009, em folhas dos RC e do terço médio dos RL localizadas em 

posição exterior e interior, num total de 12 folhas por tratamento e pomar (4 folhas/árvore, 3 árvores 

por tratamento). A fluorescência da clorofila foi medida com um fluorómetro portátil (Fluorometer Pen, 

mod. FP100, Photon System Instruments, CZ) durante a noite entre as 23:30 e a 1:00 da manhã 

(garantindo a sua adaptação ao escuro), tendo-se registado os valores da eficiência quântica máxima 

do PSII (Fv/Fm em folhas adaptadas ao escuro) e da fluorescência inicial (F0) e obtido a fluorescência 

máxima (Fm) a partir da relação Fv/Fm (em que Fv é a fluorescência variável obtida pela diferença 

entre a fluorescência máxima e inicial). A eficiência quântica máxima do PSII é determinada pela 

razão Fv/Fm em folhas pré-adaptadas ao escuro e é o principal parâmetro usado na avaliação de 

danos no sistema fotossintético. Pretendeu-se avaliar o desempenho do aparelho fotossintético 

através de uma técnica não destrutiva, averiguando sobre a existência de stress fisiológico por parte 

das plantas ou de níveis diferenciadores induzidos pelos tratamentos em estudo.  

 

4.7.3.5 – Azoto  
 

Foram colhidas amostras foliares de diversos órgãos e posições e levadas para laboratório 

para análise do teor em azoto pelo método de Kjeldahl. Estas análises permitiram avaliar a existência 

de diferenças no conteúdo em azoto e a sua interferência nos parâmetros fisiológicos estudados.  

 

4.7.3.6 – SPAD  

Foi ainda usado um SPAD CCM-200 (Chlorophyll content metter, Opti-Sciences Inc, USA), que 

permitiu efetuar medições não destrutivas do CCI (chlorophyll content índex) que foi posteriormente 

relacionado com as medições laboratoriais de clorofila e azoto. Este equipamento usa a leitura 

diferencial da absorvância em dois comprimentos de onda (650 e 940 nm), o primeiro no espetro de 

absorvância da clorofila e o segundo num espetro diferente para compensar diferenças mecânicas 

relacionadas com a espessura dos tecidos ou conteúdo de água na folha. O uso de medidores 

portáteis, usando princípios óticos baseados na absorvância e/ou refletância de luz pelas folhas tem 

vindo a ser divulgado com vantagens na rapidez e facilidade de determinação das clorofilas no campo 

(Richardson et al., 2002). 
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4.8 – Tratamento dos Dados  
 

O ajustamento de modelos matemáticos às curvas obtidas através da regressão não linear foi 

efetuado com o recurso à ferramenta “Curve Fitting - General” do programa NCSS. Sempre que os 

modelos existentes não expressavam a relação entre a variável dependente e independente de forma 

coerente, optou-se por uma abordagem mais pragmática que em alguns casos diminuía o 

ajustamento das curvas mas que explicava a natureza dos fenómenos de forma mais racional. As 

expressões matemáticas foram obtidas a partir de determinações analíticas construídas a partir de 

informações teóricas que traduziam a relação lógica entre as variáveis, ajustamentos empíricos aos 

dados experimentais ou modelos matemáticos previamente desenvolvidos e ajustados aos processos 

descritos.   

A estimativa dos parâmetros dos modelos não lineares foi efetuada através do algoritmo dos 

mínimos quadrados não lineares de Lavenberg-Marquardt (Nash,1987). Verificou-se que os 

pressupostos da normalidade e da variância constante dos resíduos eram frequentemente violados, 

inviabilizando a análise aos intervalos de confiança baseados na distribuição t de Student. Por essa 

razão optou-se pelo uso do método denominado por “Bootstrapping” (Davison & Hinkley, 1999) para 

obtenção dos erros padrão, média dos valores previstos e intervalos de confiança para os parâmetros 

da regressão não linear, quando necessários.  

Sempre que foram ajustadas duas ou mais curvas testou-se ainda a igualdade dos parâmetros 

da regressão e em que casos as curvas não diferiam de forma significativa. Os métodos propostos 

pelo NCSS consistiam no uso de um teste F que testava a coincidência do grupo de curvas em 

análise, comparando o somatório do quadrado dos resíduos (SQRE) obtido quando o agrupamento 

era ignorado com o somatório do quadrado dos resíduos total obtido para cada grupo. Trata-se de um 

teste frequentemente usado em regressão não linear mas que se baseia em pressupostos que 

podem não ocorrer, razão pela qual optámos pelo uso do “randomization test”, método mais recente, 

complexo e demorado mas possível com os avanços informáticos. Este teste é discutido em 

Edgington (1987) e fortemente sugerido pelos programadores do NCSS, por ser efetuado um teste 

exato sem recorrer a pressupostos não realísticos sobre os dados, tais como a existência de 

variâncias constantes, normalidade ou precisão do modelo.  

A qualidade do ajustamento das funções aos dados é apresentada recorrendo ao coeficiente 

de determinação (r2) e ao erro padrão das estimativas (EP). O primeiro expressa a quantidade da 

variação total explicada pela regressão e o segundo permite conhecer o erro cometido pelo modelo. 

Na análise às produções, vingamentos e indicadores relacionados com estas variáveis foram 

efetuadas análises de variância (ANOVA) a um fator, sendo apresentada a probabilidade de rejeição 

da hipótese de igualdade entre os diversos níveis do fator em estudo. Aplicou-se o teste de Tukey 

(α=0.05) para avaliar a existência de diferenças significativas entre as médias das variáveis em 

análise. Quando o pressuposto da normalidade não foi verificado, foi usado um teste não paramétrico 

(Kruskal-Wallis One Way ANOVA corrected for ties) para o cálculo da probabilidade de rejeição da 

hipótese nula e em caso afirmativo o teste de Kruskal-Wallis Z-MCP para determinar quais os níveis 

do fator com diferenças significativas. 
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A performance dos modelos foi avaliada usando métodos gráficos e estatísticos. Os índices 

estatísticos incluem a raiz do erro quadrático médio (RMSE), o erro médio absoluto (MAE, expresso 

em % da média dos valores observados), o índice de concordância de Willmott (D; Willmott, 1984) e a 

eficiência de modelação (ME, Jansen & Heuberger, 1995; Vanclay & Skovsgaard, 1997). São ainda 

apresentados o número de observações da amostra (N), o valor médio e respetivo desvio padrão dos 

valores observados (Ō,so) e estimados (P , sp), bem como os coeficientes de determinação (r2), a 

ordenada na origem (a) e o declive da reta de regressão (m). As estatísticas apresentadas são 

recomendadas por De Jager (1994) para analisar a precisão dos modelos. Este autor apontava 

valores superiores a 0.80 para r2 e D como apropriados à descrição de um bom modelo. A ME é um 

índice relativo de medição da capacidade do modelo para descrever o sistema real, correspondendo 

o valor unitário ao ajustamento perfeito, o valor de zero é semelhante à utilização da média e um valor 

negativo a um modelo com reduzida capacidade de descrição do sistema. As equações usadas são 

abaixo apresentadas: 
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5 – RESULTADOS EXPERIMENTAIS E DISCUSSÃO 

SUMÁRIO 

Este capítulo destina-se a apresentar, analisar e discutir os dados experimentais. Esta análise 
permitirá analisar as potencialidades dos novos sistemas de produção estudados, nomeadamente no 
que se refere à sua performance, produtividade, qualidade e viabilidade económica, bem como 
encontrar os parâmetros necessários ao funcionamento do modelo proposto para a pereira ‘Rocha’.  
 
5.1 – Desenvolvimento e Crescimento 
5.1.1 – Desenvolvimento 
5.1.2 – Crescimento 
5.1.2.1 – Formação da área foliar  
5.1.2.2 – Crescimento do tronco 
5.1.2.3 – Crescimento dos frutos 
5.1.2.4 – Partição de MS 
5.2 – Caracterização do “envelope” do modelo elipsoidal  
5.3 – Interceção e absorção da radiação 
5.4 – Assimilação de CO2  
5.5 – Parâmetros complementares de diagnóstico e interpretação do estado fisiológico da planta 
5.6 – Influência da condução e poda na resposta da fotossíntese à luz 
5.7 – Influência da condução e poda na resposta da fotossíntese à concentração de CO2 

5.8 – Produção e Qualidade 
5.9 – Análises complementares 
5.10 – Análise económica 

 

5.1 – Desenvolvimento e Crescimento 

5.1.1 – Desenvolvimento  
 

O desenvolvimento é o processo que ocorre nas plantas entre acontecimentos discretos desde 

o início ao final do seu ciclo de vida. 

 

5.1.1.1 – Observações Fenológicas 

 
Os estados fenológicos, por serem acontecimentos percetíveis e de fácil distinção, são 

usualmente registados e por isso passíveis de análise posterior mais detalhada. A previsão da sua 

ocorrência permite uma gestão otimizada da exploração agrícola, fornecendo, entre outros, 

indicadores racionais para a aplicação dos indutores da quebra de dormência ou para ajustamento de 

estratégias de vingamento.  

Foram registados todos os estados fenológicos da pereira ‘Rocha’ entre os anos de 2007 e 

2010, de acordo com a escala de Fleckinger (1948). As datas de ocorrência desses estados são de 

seguida apresentadas (tabela 5.1). 
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  Tabela 5.1 – Datas de ocorrência (Dia do Ano) dos estados fenológicos (Escala de Fleckinger) 

 

  

 

2007

20072007

2007 

  

 2008

20082008

2008 

  

 2009

20092009

2009 

  

 2010

20102010

2010 

  

 

Est. B

Est. BEst. B

Est. B 

  

 67 61 52 79 

Est. C

Est. CEst. C

Est. C 

  

 73 67 62 83 

Est. C3

Est. C3Est. C3

Est. C3 

  

 79 71 67 87 

Est. D

Est. DEst. D

Est. D 

  

 85 76 69 90 

Est. E

Est. EEst. E

Est. E 

  

 94 85 75 96 

Est. F

Est. FEst. F

Est. F 

  

 101 88 78 101 

Est. F2

Est. F2Est. F2

Est. F2 

  

 103 90 81 103 

Est. G

Est. GEst. G

Est. G 

  

 107 94 86 106 

Est. H

Est. HEst. H

Est. H 

  

 108 96 89 108 

Est. I

Est. IEst. I

Est. I 

  

 111 99 95 111 

Est. J

Est. JEst. J

Est. J 

  

 113 102 99 113 

Início a 1 de janeiro 
 

 As datas médias para a ocorrência do abrolhamento (Est. C) e da plena floração (Est. F2) 

foram respetivamente os dias 71 e 94. Evidencia-se uma grande variabilidade inter-anual nas datas 

registadas, indiciando o facto do tempo cronológico não ser um bom indicador para previsão da 

fenologia.  

5.1.1.2 – Modelação do Desenvolvimento com Base no Tempo Térmico 

Com base nos registos fenológicos e conhecida a influência da temperatura no 

desenvolvimento das culturas, cálculou-se o tempo térmico entre os diferentes estados de acordo 

com Monteith (1977), usando a expressão 3.1 e considerando uma temperatura base de 4.5°C 

(Spiegel-Roy & Alston, 1979). Os valores obtidos tendo por base o tempo térmico diário acumulado 

(TTac, ºC.dia) são apresentados na tabela 5.2. 

 
Tabela 5.2 – Tempo térmico diário acumulado (ºC.dia) entre estados fenológicos (Média 2007-2010) 

 

  

 

Est. B

Est. BEst. B

Est. B 

  

 Est. C

Est. CEst. C

Est. C 

  

 Est. C3

Est. C3Est. C3

Est. C3 

  

 Est. D

Est. DEst. D

Est. D 

  

 Est. E

Est. EEst. E

Est. E 

  

 Est. F

Est. FEst. F

Est. F 

  

 Est. F2

Est. F2Est. F2

Est. F2 

  

 Est. G

Est. GEst. G

Est. G 

  

 Est. H

Est. HEst. H

Est. H 

  

 Est. I

Est. IEst. I

Est. I 

  

 Est. J

Est. JEst. J

Est. J 

  

 

Est. B - 

41.9 

±2.9 

70.8 

±3.9 

94.7 

±2.5 

135.5 

±1.6 

171.8 

±8.0 

187.8 

±9.1 

224.2 

±9.0 

240.9 

±9.6 

269.7 

±11.8 

290.6 

±12.7 

Est. C - 
- 

33.9 

±2.3 

57.8 

±3.1 

98.6 

±1.9 

134.9 

±7.2 

150.9 

±8.0 

187.3 

±7.8 

204.0 

±8.5 

232.8 

±10.8 

253.7 

±11.8 

Est. C3 - 
- - 

29.4 

±4.5 

70.2 

±3.3 

106.5 

±5.9 

122.5 

±6.5 

159.0 

±5.9 

175.6 

±6.9 

204.5 

±9.4 

225.4 

±10.5 

Est. D - 

- - - 

47.1 

±1.4 

83.3 

±6.5 

99.3 

±8.0 

135.8 

±8.1 

152.4 

±8.4 

181.3 

±10.4 

202.2 

±11.2 

Est. E - 

- - - - 

43.1 

±6.6 

59.1 

±8.0 

95.5 

±8.1 

112.1 

±8.4 

141.0 

±10.4 

161.9 

±11.2 

Est. F - 
- - - - - 

24.4 

±2.2 

60.9 

±2.9 

77.5 

±2.5 

106.4 

±4.6 

127.3 

±5.4 

Est. F2 - 
- - - - - - 

44.0 

±1.6 

60.7 

±1.3 

89.5 

±3.6 

110.4 

±4.8 

Est. G - 

- - - - - - - 

27.3 

±2.6 

56.2 

±4.7 

77.1 

±6.1 

Est. H - 

- - - - - - - - 

37.6 

±3.9 

58.5 

±5.3 

Est. I - 
- - - - - - - - - 

29.9 

±3.0 

Est. J - 
- - - - - - - - - - 

      Cálculos efetuados com Tb =4.5ºC. Valores expressos em TTac±EP  
 

A observação do erro padrão obtido para a média dos tempos térmicos acumulados entre 

esses estados permite verificar que o desvio é baixo, reforçando as potencialidades desta 

metodologia na previsão das datas de ocorrência dos estados fenológicos. Aliás, como se pode 

observar na figura 5.1, a regressão entre os valores observados e estimados apresenta coeficientes 
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de determinação muito elevados para qualquer dos anos, sendo a eficiência de modelação (ME) de 

0.999.  

 
Figura 5.1 – Relação entre as datas de ocorrência dos estados fenológicos observados e estimados com base 
nos TTac diários (Tb=4.5ºC) 
 

Foram ainda determinados os tempos térmicos com base nas temperaturas horárias para os 

mesmos anos, sendo a média e o erro padrão dos tempos térmicos para os anos em análise 

apresentados na tabela 5.3.  
 

Tabela 5.3 – Tempo térmico horário acumulado (ºC.hora) entre estados fenológicos (Média 2007-2010) 

 
Est. B Est. C Est. C3 Est. D Est. E Est. F Est. F2 Est. G Est. H Est. I Est. J 

Est. B - 939.7 
±66.4 

1655.9±
100.5 

2239.2 
±18.4 

3234.2 
±21.9 

4112.1 
±124.1 

4513.8 
±159.1 

5341.7 
±188.5 

5775.9 
±179.4 

6499.0 
±214.7 

7017.3 
±218.7 

Est. C - - 
726.5 
±38.9 

1309.8 
±85.1 

2304.9 
±73.4 

3182.8 
±126.4 

3584.4 
±147.9 

4412.4 
±159.6 

4846.5 
±158.6 

5569.7 
±198.4 

6088.0 
±210.2 

Est. C3 - - - 
592.9 
±118.3 

1587.9
±106.4 

2465.8
±128.3 

2867.5±
141.0 

3695.4
±141.1 

4129.6
±146.4 

4852.7
±187.4 

5371.0
±203.2 

Est. D - - - - 
1006.0 
±24.3 

1883.9 
±132.4 

2285.6±
169.6 

3113.6
±202.2 

3547.7
±191.7 

4270.8
±225.5 

4789.2
±227.6 

Est. E - - - - - 
889.8 
±144.0 

1291.5±
179.1 

2119.5
±207.0 

2553.6
±199.3 

3276.8
±235.2 

3795.1
±239.7 

Est. F - - - - - - 
415.3 
±42.3 

1243.3
±87.4 

1677.4 
±69.7 

2400.5
±97.6 

2918.9
±99.0 

Est. F2 - - - - - - - 
839.0 
±50.9 

1273.1
±29.7 

1996.3 
±58.3 

2514.6 
±66.0 

Est. G - - - - - - - - 
450.7 
±27.4 

1173.8 
±55.2 

1692.1 
±79.2 

Est. H - - - - - - - - - 
737.4 
±41.1 

1255.7 
±60.5 

Est. I - - - - - - - - - - 
531.6 
±27.4 

Est. J - - - - - - - - - - - 

     Cálculos efetuados com Tb=4.5ºC. Valores expressos em TTac±EP  

 

A adaptabilidade deste modelo na previsão das datas de ocorrência dos acontecimentos 

mantém-se elevada, permanecendo a eficiência de modelação em 0.999 (cf. Figura 5.2). Quer isto 

dizer que poderão ser usadas as temperaturas horárias ou diárias sem perda de precisão na 

determinação das datas de ocorrência dos estados fenológicos da pereira ‘Rocha’.  
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Figura 5.2 – Relação entre as datas de ocorrência dos estados fenológicos observados e estimados com base 
nos TTac horários (Tb=4.5ºC) 

 
Foram ainda relacionadas as taxas de desenvolvimento (1/D) (dia-1) com as temperaturas 

médias verificadas entre os períodos considerados, tendo-se constatado uma relação positiva entre 

estas variáveis. O aumento da temperatura, dentro dos valores registados, conduziu sempre ao 

aumento da taxa de desenvolvimento. O ajustamento deste método pareceu ser melhor quando 

considerados períodos mais distantes, tal como se observa na figura 5.3 em que se apresentam duas 

fases distintas, concretamente o período compreendido entre o abrolhamento (C3) e a floração (F) e o 

período que medeia a floração do início do desenvolvimento dos frutos (J).   

Quando comparados os anos de 2007 e 2009 é interessante verificar que um acréscimo de 3.2 

ºC (9.12 para 12.35ºC) na temperatura média durante o primeiro período (C3-F) se refletiu numa 

redução para metade da duração do tempo cronológico (22 para 11 dias) que mediou entre estes 

estados. Comparando os mesmos anos (2007 e 2009), verifica-se também que as temperaturas 

médias se inverteram no segundo período e que um decréscimo de 4.1ºC na temperatura média 

conduziu a um aumento de 9 dias no tempo cronológico que mediou entre esses estados (12 para 21 

dias). A relação entre a taxa de desenvolvimento e a temperatura média nesses períodos é 

apresentada na figura 5.3.  
 

   

Figura 5.3 – Variação da taxa de desenvolvimento com a temperatura para os períodos que medeiam entre os 
estados fenológicos C3-F (A) e F-J (B) (pontos obtidos a partir dos dados recolhidos entre os anos de 2007 e 
2010) 

A B 
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A determinação da temperatura base e do tempo térmico de acordo com os métodos discutidos 

no ponto 3.2.2 conduziram a resultados que estão de acordo com os esperados, tendo em conta a 

bibliografia (Spiegel-Roy & Alston, 1979) e os dados obtidos com o modelo anteriormente 

apresentado.  
 

5.1.2 - Crescimento 
 

A partir das medições efetuadas aos diversos órgãos (folhas, caules, ramos e frutos), 

procurámos perceber a dinâmica de crescimento e as necessidades em MS envolvidas ao longo do 

ciclo vegetativo. 

 

5.1.2.1 – Formação da Área Foliar  

5.1.2.1.1 – Composição da Copa e Distribuição dos Órgãos  

 
A área foliar da pereira ‘Rocha’ distribui-se pelos esporões, dardos, verdascas (verdadeiras e 

falsas) e ramos do ano (vulgarmente designados por ramos “ladrões”, quando o seu crescimento 

anual é desproporcionado e a sua localização inconveniente). A descrição da composição da parte 

aérea das plantas teve como principal objetivo a determinação da área foliar real. No ano de 2006 

esta foi obtida pela contagem individual das suas folhas com indicação da respetiva proveniência e no 

ano de 2007 por estimativa obtida a partir do número de órgãos contados. Apesar de se ter efetuado 

a contagem separada das folhas provenientes da base dos corimbos (PFC), a sua área foliar foi 

incluida nos ramos curtos (RC), tendo-se efetuado apenas a distinção entre ramos curtos (RC) e 

ramos longos (RL). De facto, as folhas que surgem na base das inflorescências e que permanecem 

posteriormente na base dos corimbos (PFC) devem, pelas suas semelhanças (filotaxia e área mais 

reduzida), ser tratadas conjuntamente com as folhas dos ramos curtos (RC), procedimento usual e 

que resulta na sepação da área foliar proposta (Wünsche et al., 1996a). No ano de 2006, essas 

folhas foram contadas separadamente por apresentarem área foliar unitária mais pequena e por se 

desconhecer nesse momento a sua representatividade na área foliar total. A descrição da 

composição da parte aérea será aqui realizada de forma esquemática podendo os respetivos quadros 

ser consultados no Anexo I.    

Verificou-se que os pomares estudados apresentavam mais de metade dos órgãos (RC e RL) 

no terço inferior da parte aérea das árvores (figuras 5.4 e 5.5). Esta distribuição tendeu a inverter-se 

no pomar P2 durante o ano de 2007 com ligeira subida do revestimento do nível intermediário e 

subida mais pronunciada no nível superior (figura 5.6). Para esta alteração pode ter contribuido o 

facto deste pomar apresentar uma densidade de plantação elevada e de manifestar à data alguns 

sinais sintomáticos de ensombramento. Estes conduziram ao enfraquecimento e perda de vitalidade 

de alguns ramos basais e interiores, com redução do revestimento destes ramos e reforço da 

formação de novos órgãos nos níveis superiores, contribuindo para a inversão da sua localização. A 

análise das mesmas figuras permite verificar que os RC são os órgãos predominantes nos pomares 

de pereira ‘Rocha’ estudados.  
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Figura 5.4 – Evolução da composição da copa no ano de 2006. (A) Pomar P1; (B) Pomar P2. RC – Ramos 
Curtos; RL – Ramos Longos. Lado esquerdo das figuras respeitante à localização dos órgãos e lado direito à 
composição parcial da copa, com a respetiva divisão por terços (traços a amarelo). 

 

 
Figura 5.5 – Evolução da composição da copa do pomar P1 no ano de 2007. RC – Ramos Curtos; RL – Ramos 
Longos. Lado esquerdo das figuras respeitante à localização dos órgãos e lado direito à composição parcial da 
copa, com a respetiva divisão por terços (traços a amarelo). 
 

 
Figura 5.6 – Evolução da composição da copa do pomar P2 no ano de 2007. RC – Ramos Curtos; RL – Ramos 
Longos. Lado esquerdo das figuras respeitante à localização dos órgãos e lado direito à composição parcial da 
copa, com a respetiva divisão por terços (traços a amarelo). 
 

A B 
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A proporção de RC e RL é pouco variável em 2006 quando analisado o perfil vertical da copa, 

representando os RC cerca de 80% no P1 e 75% no P2. Porém, durante o ano de 2007 o pomar P1 

apresentou variações na composição do seu aparelho foliar, reduzindo a proporção de RC face aos 

RL, acabando com estes a representarem cerca de 63%. Este comportamento é frequente em 

pomares novos durante a sua formação ou em pomares sujeitos a podas intensas, tendo já sido 

referido por Barlow (1964) que mostrou a redução da proporção da área foliar em RC provocada por 

podas intensas ou falta de produção. Palmer & Jakson (1977) trabalhando com macieiras Golden 

delicious sobre M9 verificaram que a área foliar em esporões (RC) variava entre 63 a 80%. Wünsche 

et al. (1996a) referiram que a área foliar nestes órgãos variava entre 48% e 62% em macieiras Empire 

enxertadas sobre M9 e Forshey et al. (1983) trabalhando também em macieiras demonstraram que 

em árvores adultas com o aparelho foliar totalmente formado as folhas dos esporões representavam 

mais de metade da área foliar total. Os dados deste trabalho em pera ‘Rocha’ mostram assim ser 

coerentes com os resultados desses trabalhos.  

No pomar P2 foi efetuada uma descrição semelhante das árvores onde se implementou o 

ensaio de poda, apresentando-se na figura 5.7 a média das seis repetições usadas por tratamento. 

As árvores não podadas apresentaram diferenças face às restantes, nomeadamente, maior incidência 

de órgãos no primeiro terço em resultado da não intervenção à poda e do maior volume 

proporcionado pela maior largura da base que advém da sua forma. É importante realçar o facto das 

árvores sujeitas a poda severa apresentarem menos 21 e 38% de órgãos que as árvores sujeitas a 

poda mínima e não poda respetivamente. Caso não existissem fatores limitantes à produtividade, este 

facto dever-se-ia refletir em produções maiores quando a intervenção à poda fosse menor.  

 
Figura 5.7 – Evolução da composição da copa das árvores do pomar P2 sujeitas a diferentes intensidades de 
poda no ano de 2007. PM – Poda Mínima; PS – Poda Severa; NP – Não Poda; RC – Ramos Curtos;                  
RL – Ramos Longos. Lado esquerdo das figuras respeitante à localização dos órgãos e lado direito à 
composição parcial da copa, com a respetiva divisão por terços (traços a amarelo). 

 

No ensaio de inclinações implementado no pomar P1 efetuou-se também a contagem de 

órgãos nas seis repetições de cada tratamento implementado, tendo-se verificado que o número de 

órgãos e composição da copa não apresentavam diferenças significativas. O número médio de 

órgãos por árvore oscilou entre 647 para as árvores conduzidas em eixo vertical sem inclinação, 665 
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para as sujeitas à inclinação intermédia e 659 para as mais inclinadas. Pela sua proximidade, 

demonstra-se que o uso de um número mais elevado de repetições eliminou à partida quaisquer 

diferenças na composição da copa que pudessem influenciar os resultados das produções no 

primeiro ano.   

5.1.2.1.2 - Área Foliar Média Unitária 
  

A determinação das áreas foliares implica geralmente a deslocação ao laboratório e o uso de 

equipamentos de medição da área foliar dispendiosos ou o uso de métodos de cálculo laboriosos. 

Pretendeu-se por isso encontrar uma relação que permitisse estimar a área foliar no campo, de forma 

expedita e recorrendo ao mínimo número de medições possível. Usando uma amostra de 260 folhas, 

de ambos os órgãos e localizações, mediu-se o comprimento e largura máximos e a respetiva área 

foliar (Anexo II). A composição da amostra e a média das observações são apresentadas na tabela 

5.4.  

Tabela 5.4 – Dimensões (comprimento e largura, cm) e área foliar média (AF, cm2) da amostra de folhas de 
pereira ‘Rocha’  

 

  

  

  

 N.

N.N.

N.º

ºº

º 

  

 ӯ

ӯӯ

ӯ 

  

 EP

EPEP

EP 

  

 Min

MinMin

Min 

  

 Máx

MáxMáx

Máx 

  

 

Comprimento

ComprimentoComprimento

Comprimento 

  

 (cm)

(cm)(cm)

(cm) 

  

 260 5.03 0.05 2.60 7.50 

Largura (cm)

Largura (cm)Largura (cm)

Largura (cm) 

  

 260 3.89 0.05 1.60 5.90 

AF (cm

AF (cmAF (cm

AF (cm

2

22

2

)

))

) 

  

 260 14.08 0.30 2.55 30.18 

(N – tamanho da amostra; ɛ – média das observações; EP – Erro Padrão; Min – valor mínimo; Máx – valor máximo) 
 

Procurou-se ajustar um modelo que permitisse estimar com aproximação a área foliar da pereira 

‘Rocha’ (AF), medindo apenas o seu comprimento (Cmax) e largura (Lmax) máximos. Experimentados 

diversos modelos por ajustamento dos parâmetros que minimizassem o quadrado da diferença dos 

erros recorrendo à ferramenta “solver” disponibilizada pelo “Excel”, verificou-se ser possível estimar a 

área foliar com boa aproximação usando a seguinte equação: 

6955.0)()()( maxmax

2 ××= cmLcmCcmAF                                 [5.1] 

Trata-se de um modelo que requer variáveis de entrada simples e rápidas de medir e que revela um 

bom ajustamento com os dados medidos, tal como pode ser observado na figura 5.8. 

 
Figura 5.8 – Relação entre a área foliar observada (cm2) e estimada pelo modelo (cm2) 

A regressão linear entre os valores observados e estimados por este modelo resultou em a=0.665 e 

m=0.952 (r2 = 0.95). A constante proposta para o cálculo da área foliar (0.6955) encontra-se no 

intervalo revisto por Jackson (1980), referido como variando de 0.68 a 0.74.  
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5.1.2.1.3 – Área Foliar por Órgão 

A variabilidade da área foliar, individual e por órgão, foi procurada mediante a contagem do 

número de órgãos e folhas e determinação da área foliar unitária de amostras colhidas aleatoriamente 

nos pomares em análise e em diferentes fases do ciclo vegetativo.  

As tabelas 5.5, 5.6 e 5.7 apresentam o resumo dos resultados das determinações efetuadas 

neste âmbito. Apesar de se apresentarem resultados, não são efetuadas análises posteriores aos 

primórdios das folhas dos corimbos (PFC) por não serem considerados representativos da área foliar 

total da cultura.  
 

Tabela 5.5 – Área e composição dos órgãos do pomar P1 em diferentes anos e períodos do ciclo vegetativo 

Pomar Ano DAPF Órgão 
Nº 

Folhas 
AF 

cm2/folha 
EP Min Máx 

N.° 
Folhas/órgão 

AF 
cm2/órgão 

P1 2006 30 PFC 52 4.68 0.39 1.94 15.44 - - 
P1 2006 111 PFC 55 5.91 0.29 2.46 13.05 - - 
P1 2006 30 RC 188 10.98 0.38 0.46 24.74 4.48 49.15 
P1 2006 111 RC 194 13.44 0.37 1.73 27.62 4.62 62.06 
P1 2006 30 RL 247 16.05 0.41 1.81 30.01 9.15 146.86 
P1 2006 111 RL 303 13.51 0.36 1.62 31.30 10.21 140.25 
P1 2007 7 RC 199 6.88 0.13 3.15 12.16 6.09 32.59 
P1 2007 21 RC 199 9.99 0.17 5.27 14.59 5.38 53.70 
P1 2007 48 RC 283 11.72 0.14 6.88 20.01 5.78 67.66 
P1 2007 77 RC 258 10.41 0.13 7.09 15.90 5.38 55.98 
P1 2007 152 RC 239 10.21 0.17 6.15 21.55 5.31 54.24 
P1 2007 7 RL 176 10.79 0.16 6.72 16.62 7.04 70.30 
P1 2007 21 RL 267 12.22 0.15 7.77 16.45 9.89 120.87 
P1 2007 48 RL 465 15.78 0.15 8.99 23.71 10.57 170.82 
P1 2007 77 RL 441 14.47 0.14 8.87 19.51 10.26 148.38 
P1 2007 152 RL 346 15.42 0.19 6.57 22.86 11.16 172.14 
P1 2008 11 RC 139 9.46 0.23 3.56 14.79 4.48 42.42 
P1 2008 35 RC 153 13.60 0.21 8.00 18.52 4.37 59.43 
P1 2008 59 RC 163 14.78 0.23 8.71 21.75 4.41 65.13 
P1 2008 88 RC 167 13.90 0.20 7.86 18.39 4.18 58.05 
P1 2008 136 RC 145 14.86 0.26 8.32 21.24 4.14 61.56 
P1 2008 11 RL 172 10.96 0.17 6.73 14.89 6.37 69.82 
P1 2008 35 RL 264 16.92 0.13 9.85 20.63 10.15 171.78 
P1 2008 59 RL 319 18.00 0.13 11.12 21.97 10.29 185.25 
P1 2008 88 RL 330 16.75 0.13 12.53 22.95 11.79 197.46 
P1 2008 136 RL 264 17.17 0.14 11.50 21.06 10.56 154.67 
P1 2009 12 RC 80 7.41 0.20 3.69 11.07 4.21 31.19 
P1 2009 25 RC 180 11.41 0.16 5.69 15.45 4.62 52.66 
P1 2009 59 RC 138 13.72 0.15 9.05 17.41 4.45 61.06 
P1 2009 103 RC 142 13.87 0.35 9.26 35.76 4.18 57.91 
P1 2009 12 RL 103 9.33 0.23 5.79 13.44 5.42 50.55 
P1 2009 25 RL 223 14.81 0.28 9.42 31.34 7.43 110.10 
P1 2009 59 RL 250 18.24 0.16 14.27 23.76 8.93 162.86 
P1 2009 103 RL 226 17.40 0.14 12.36 21.50 9.42 163.81 

DAPF – Dias após plena floração; PFC – Primórdios das folhas dos corimbos; RC – Ramos Curtos; RL – Ramos Longos;        
AF – Área Foliar; EP – Erro Padrão; Min – Valor mínimo da área foliar; Máx – Valor máximo da área foliar 
 

Quando considerados todos os pomares, o pomar P1 foi o que apresentou a área foliar média 

unitária mais baixa, quer nos RC (6.88 cm2 em 2007), quer nos RL (9.33 cm2 em 2009), valores 

encontrados no primeiro período anual analisado. No que respeita às áreas foliares médias mais 

elevadas verificou-se que os valores mais altos foram atingidos no pomar P3. Os RC atingiram-no no 

ano de 2008 (15.36 cm2), ano em que alcançaram o valor máximo em qualquer dos pomares. Os RL 

atingiram-no no ano de 2009 (19.38 cm2), que coincidiu também com o ano em que foi alcançado o 

valor máximo no pomar P1 (18.24 cm2).  
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A área foliar média nos RC é mais baixa que nos RL, diferenças também referidas por Jackson 

(2003). Estas diferenças poderão ser importantes na maior captação de energia luminosa e na maior 

produção de assimilados dos RL. 
 

Tabela 5.6 – Área e composição foliar dos órgãos do pomar P2 em diferentes anos e períodos do ciclo vegetativo 

Pomar Ano DAPF Órgão 
Nº 

Folhas 
AF 

cm2/folha 
EP Min Máx 

N.° 
Folhas/órgão 

AF 
cm2/órgão 

P2 2006 30 PFC 52 6.65 0.34 2.66 16.09 - - 
P2 2006 111 PFC 60 8.85 0.31 3.24 15.11 - - 
P2 2006 30 RC 196 11.60 0.38 0.29 26.43 4.56 52.87 
P2 2006 111 RC 189 13.40 0.33 2.65 29.43 4.40 58.92 
P2 2006 30 RL 210 15.58 0.37 0.62 26.07 8.40 130.27 
P2 2006 111 RL 305 16.65 0.33 1.07 33.02 10.12 170.12 
P2 2007 7 RC 193 10.43 0.20 5.47 17.04 6.03 48.82 
P2 2007 21 RC 184 13.16 0.25 5.59 19.02 5.41 71.23 
P2 2007 48 RC 273 13.01 0.13 8.09 18.43 5.57 72.46 
P2 2007 77 RC 213 12.83 0.19 6.09 19.06 5.07 65.05 
P2 2007 152 RC 240 11.32 0.12 8.26 16.68 5.71 64.70 
P2 2007 7 RL 202 11.14 0.16 7.60 16.71 7.77 86.14 
P2 2007 21 RL 256 14.49 0.07 11.29 16.54 9.48 139.13 
P2 2007 48 RL 443 15.43 0.12 9.86 19.91 11.66 179.87 
P2 2007 77 RL 539 15.17 0.10 8.45 20.05 13.15 199.46 
P2 2007 152 RL 410 14.29 0.11 7.90 18.42 11.71 167.34 
P2 2008 11 RC 125 10.24 0.25 5.08 15.03 4.03 41.29 
P2 2008 35 RC 130 12.14 0.22 6.98 16.21 4.64 56.35 
P2 2008 59 RC 163 14.30 0.22 4.60 20.85 4.08 58.27 
P2 2008 88 RC 131 13.56 0.18 7.78 17.08 3.97 53.83 
P2 2008 136 RC 134 12.66 0.31 5.69 19.71 4.96 62.84 
P2 2008 11 RL 178 12.08 0.22 7.53 18.01 6.36 76.79 
P2 2008 35 RL 281 16.73 0.16 10.88 22.72 10.41 174.16 
P2 2008 59 RL 317 17.74 0.12 13.71 21.43 9.61 170.41 
P2 2008 88 RL 263 18.39 0.14 14.00 22.77 9.74 179.15 
P2 2008 136 RL 242 17.01 0.24 9.69 28.02 10.52 178.98 
P2 2009 12 RC 79 7.37 0.23 4.13 11.72 3.29 24.27 
P2 2009 25 RC 157 13.62 0.21 7.85 19.12 3.93 53.45 
P2 2009 59 RC 166 13.61 0.22 8.09 19.98 4.26 57.94 
P2 2009 103 RC 146 13.67 0.16 8.28 16.66 4.06 55.42 
P2 2009 12 RL 79 10.92 0.20 8.24 15.02 5.64 61.62 
P2 2009 25 RL 210 15.19 0.17 10.70 21.21 6.77 102.91 
P2 2009 59 RL 256 17.46 0.18 10.65 23.76 9.48 165.57 
P2 2009 103 RL 229 16.77 0.12 13.92 19.97 8.81 147.72 

DAPF – Dias após plena floração; PFC – Primórdios das folhas dos corimbos; RC – Ramos Curtos; RL – Ramos Longos;        
AF – Área Foliar; EP – Erro Padrão; Min – Valor mínimo da área foliar; Máx – Valor máximo da área foliar 
 
Tabela 5.7 – Área e composição foliar dos órgãos do pomar P3 em diferentes anos e períodos do ciclo vegetativo 

Pomar Ano DAPF Órgão 
Nº 

Folhas 
AF 

cm2/folha 
EP Min Máx 

N.° 
Folhas/órgão 

AF 
cm2/órgão 

P3 2008 11 RC 126 11.37 0.35 5.95 20.80 4.20 47.74 
P3 2008 35 RC 141 15.11 0.25 10.72 22.34 4.15 62.67 
P3 2008 59 RC 170 14.66 0.26 7.19 22.17 3.95 55.02 
P3 2008 88 RC 146 15.36 0.19 11.40 21.01 3.74 57.51 
P3 2008 136 RC 94 14.66 0.18 10.04 17.77 3.48 51.04 
P3 2008 11 RL 165 13.63 0.30 6.09 21.02 6.11 83.26 
P3 2008 35 RL 266 17.57 0.17 11.89 25.92 9.85 173.14 
P3 2008 59 RL 321 18.28 0.12 14.69 23.11 10.70 195.63 
P3 2008 88 RL 288 16.46 0.12 11.81 20.40 10.29 159.19 
P3 2008 136 RL 255 17.38 0.22 12.18 26.89 9.11 158.29 
P3 2009 12 RC 82 8.44 0.25 4.01 12.69 4.10 34.58 
P3 2009 25 RC 169 13.03 0.18 7.28 18.63 4.33 56.48 
P3 2009 59 RC 153 13.53 0.26 7.64 20.60 3.92 53.08 
P3 2009 103 RC 143 13.91 0.22 8.05 20.29 4.09 56.84 
P3 2009 12 RL 84 11.76 0.21 7.95 14.59 5.25 61.76 
P3 2009 25 RL 220 14.48 0.14 10.62 20.74 7.10 102.73 
P3 2009 59 RL 244 18.43 0.23 12.47 27.96 8.13 143.49 
P3 2009 103 RL 230 19.38 0.12 16.13 23.36 8.52 165.05 

DAPF – Dias após plena floração; PFC – Primórdios das folhas dos corimbos; RC – Ramos Curtos; RL – Ramos Longos;        
AF – Área Foliar; EP – Erro Padrão; Min – Valor mínimo da área foliar; Máx – Valor máximo da área foliar 
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O crescimento da área foliar foi analisado por órgão e pomar. Procurou-se analisá-lo na 

perspetiva do modelador, averiguando a significância das diferenças inter-anuais e a possibilidade de 

considerar uma curva de crescimento única para a totalidade dos anos numa análise que explicasse a 

evolução do crescimento da área foliar em função do tempo térmico acumulado (Tb=4.5°C). Para tal, 

foram ajustadas curvas monomoleculares definidas pela seguinte expressão: 

( )acTTk
máxi ebAFAF −−= .1.                                                       [5.2] 

Em que AFi e AFmáx são respetivamente a área foliar no momento i e a área foliar máxima, b é um 

valor constante e k a taxa de crescimento. A aplicabilidade desta curva na descrição destes 

fenómenos foi sustentada por Steward (1969) que de forma análoga demonstrou que a área de uma 

folha em determinado momento dependerá do número de células expandidas (x) e a taxa de 

crescimento será função do número de células em expansão (dx/dt = k (a - x), com a representando o 

número total de células). Foi ainda demonstrada a sua aplicabilidade na expressão destes fenómenos 

em função da temperatura, desde que assumidos os pressupostos fisiológicos e morfológicos 

implícitos na equação ajustada.  

Uma vez ajustado o modelo matemático que expressa a relação entre a variável dependente 

(área foliar) e a variável independente (tempo térmico acumulado a partir da plena floração – estado 

F2 de Fleckinger) usando a regressão não linear, foi avaliada a existência de diferenças significativas 

entre curvas e parâmetros individuais usando uma aproximação do teste F e um teste de aleatoridade 

mais robusto disponibilizado no “software” de análise estatística NCSS. A hipótese nula que testava a 

existência da coincidência entre as curvas dos diferentes anos para cada um dos pomares foi 

rejeitada para todos os casos (α=0.05). Por essa razão, apresentamos de seguida a parametrização 

usada no ajustamento e a representação gráfica da evolução do crescimento da área foliar para cada 

um dos órgãos e anos.  
 

Tabela 5.8 – Parametrizações usadas nas equações que expressam a variação da área foliar (cm2) com o TTac 
(ºC.dia) (Tb=4.5°C) 

Órgão Pomar Ano r2 A k b 

RC P1 2007 0.868 10.807 0.015 1.199 
RC P1 2008 0.963 14.506 0.010 0.961 
RC P1 2009 1.000 13.812 0.016 1.469 
RC P1 Combinada 0.563 12.522 0.016 1.459 
RC P2 2007 0.586 12.552 0.126 2904.117 
RC P2 2008 0.781 13.485 0.008 0.538 
RC P2 2009 0.999 13.637 0.094 457.610 
RC P2 Combinada 0.628 12.994 0.038 5.259 
RC P3 2008 0.963 14.961 0.073 367.919 
RC P3 2009 0.994 13.715 0.033 4.306 
RC P3 Combinada 0.907 14.523 0.023 2.353 
RL P1 2007 0.820 15.272 0.007 0.544 
RL P1 2008 0.816 16.343 0.079 934.756 
RL P1 2009 0.986 17.848 0.017 1.639 
RL P1 Combinada 0.649 16.053 0.012 0.942 
RL P2 2007 0.895 14.991 0.019 1.105 
RL P2 2008 0.950 17.774 0.010 0.847 
RL P2 2009 0.979 17.139 0.019 1.445 
RL P2 Combinada 0.618 16.244 0.016 1.132 
RL P3 2008 0.804 17.447 0.073 359.183 
RL P3 2009 0.999 19.350 0.007 0.630 
RL P3 Combinada 0.828 17.965 0.012 0.831 

RC – Ramos Curtos; RL – Ramos Longos; A, k, b – parâmetros da equação AFi = A.(1 - b.e-kTTac) 
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Na tabela 5.8 apresentam-se os parâmetros obtidos quando considerados todos os anos para 

os RC e RL, nos pomares P1, P2 e P3 nos três anos estudados. Não se faz uma análise mais 

profunda da evolução desta variável pois pretendeu-se apenas recolher dados relativos às suas 

dimensões médias nas fases mais representativas do ciclo e não analisar o seu comportamento 

biológico em resposta a variações extrínsecas. A existência de poucos pontos, principalmente nas 

partes críticas das curvas, faz com que a minimização dos desvios (atribuídos apenas à variável 

dependente pois são medidos na vertical) por vezes conduza a curvas que não se ajustam 

corretamente em todos os pontos. Os gráficos apresentados nas figuras 5.9, 5.10 e 5.11 constituem 

boas representações nos pontos em que a área foliar atingiu os valores máximos (crescimento 

terminado) mas em alguns casos manifesta dificuldades em explicar o comportamento destas 

variáveis no início do ciclo. Aliás, a análise à dispersão dos resíduos permite verificar que esta é 

maior para valores mais baixos da variável independente (TTac), facto anormal mas que poderá ser 

explicado pela rebentação escalonada e co-existência de folhas de diversas dimensões no início do 

ciclo, contrariamente ao que acontece posteriormente pelo crescimento limitado destes órgãos (as 

folhas maiores terminaram o crescimento), explicando a redução da variância com o tempo.  

 
Figura 5.9 – Evolução da área foliar (cm2/folha) no pomar P1 (TTac diário com Tb=4.5ºC a partir do Est. F2 de 
Fleckinger). (A) Ramos Curtos; (B) Ramos Longos. 

 
Figura 5.10 – Evolução da área foliar (cm2/folha) no pomar P2 (TTac diário com Tb=4.5ºC a partir do Est. F2 de 
Fleckinger). (A) Ramos Curtos; (B) Ramos Longos. 

A B 

A B 
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Figura 5.11 – Evolução da área foliar (cm2/folha) no pomar P3 (TTac diário com Tb=4.5ºC a partir do Est. F2 de 
Fleckinger). (A) Ramos Curtos; (B) Ramos Longos. 

 
O facto da interceção com o eixo das abcissas não passar sempre pela origem, 

independentemente da existência de poucos pontos nesta zona da curva, pode também explicar-se 

pelo facto do aparecimento das folhas na pereira ‘Rocha’ não coincidir necessariamente com a plena 

floração (Est. F2). Este comportamento relaciona-se muitas vezes com problemas associados à falta 

de frio invernal, característica dos pomares do Oeste localizados junto ao litoral, ou a desequilíbrios 

bióticos ou abióticos. Saure (1985) reforça este aspeto, referindo que a acumulação limitada de horas 

de frio invernal poderia manifestar-se por uma quebra de dormência mais atrasada nos gomos 

laterais que nos gomos terminais, ainda que ultrapassada a endodormência, os gomos terminais e 

laterais respondessem igualmente às temperaturas acumuladas (Mauget & Rageau, 1988). Jakson 

(1980) demonstrou que estes factos dependem também da condução dos ramos, influenciando a sua 

posição o grau de inibição correlativa dos gomos laterais em dormência invernal.   

Por outro lado, a variação da área foliar por órgão parece indiciar que os RL apresentam um 

crescimento mais prolongado no tempo. A observação da figura 5.12 permite verificar que o número 

médio de folhas por órgão para os RC não varia significativamente com o tempo térmico diário 

acumulado (Tb=4.5ºC), contrariamente aos RL. A formação de novas folhas contribui para um 

aumento mais prolongado da área foliar nos RL. 

 
Figura 5.12 – Evolução do número médio de folhas por órgão com o TTac (ºC.dia) (Tb=4.5ºC) 

A B 
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Significa isto que o número total de folhas nos RC fica definido pouco tempo depois do 

abrolhamento dos gomos que os originaram, enquanto nos RL o número médio de folhas por órgão 

aumenta, acompanhando o seu crescimento. Este facto deve ser realçado, pois tem sido comprovada 

a importância das folhas destes órgãos no crescimento dos frutos durante o primeiro mês após a 

floração, período crítico de intensas divisões celulares e decisivo no vingamento e definição do 

tamanho potencial dos frutos (Hansen, 1971, 1977; Lakso et al., 1989; Lakso & Corelli-Grappadelli, 

1992; Corelli-Grappadelli et al., 1994).  

 

5.1.2.1.4 - Área Foliar Específica (SLA) 
 

A área foliar específica (SLA) é um fator estrutural com importância crescente na estimativa da 

fotossíntese nos modelos de simulação do crescimento que calculam a acumulação de MS a partir da 

integração temporal da fotossíntese da copa (Thorpe et al., 1978). Este parâmetro permite fornecer o 

coeficiente de conversão da massa foliar em área foliar, tendo sido usado para conversão das áreas 

foliares em MS. Está também positivamente relacionado com a taxa fotossintética máxima e 

concentração de azoto foliar, elementos determinantes na produtividade (Reich & Walters, 1994) e 

que serão analisados posteriormente. Jackson (2003) referiu que as variações mais importantes na 

estrutura das folhas eram atribuíveis a variações na intensidade de luz no coberto. Foi demonstrado 

que a SLA e a espessura da folha estavam relacionadas respetivamente de forma negativa e positiva 

com a radiação incidente (Jakson & Beakbane, 1970; Barden, 1974, 1978; Barrit et al., 1987; Tustin et 

al., 1992).  

Por razões operacionais, procurou-se sistematizar a informação existente de forma a minimizar 

o número de entradas no modelo. Contudo, fez-se também uma análise mais pormenorizada 

procurando diferenças inter-anuais, entre órgãos e posicionais com o intuito de perceber a influência 

dos tratamentos implementados nesta variável.  

Ajustaram-se parábolas às nuvens de pontos obtidas para as relações entre a SLA e o TTac a 

partir da plena floração (F2), de acordo com a seguinte equação: 

2

acac TTCTTBASLA ++=
                                                   

[5.3] 
 

A análise procurou primeiramente analisar a existência de diferenças significativas entre os 

órgãos (RL vs RC) que constituem o aparelho foliar da pereira ‘Rocha’, considerando todos os anos e 

posições para cada um dos pomares. Verificou-se que não existiam evidências de que as curvas que 

relacionam a SLA e o TTac entre os órgãos sejam significativamente diferentes para o pomar P2, 

contrariamente ao que acontece com os pomares P1 e P3 (α=0.05) (Figura 5.13).  

A observação gráfica referente ao pomar P1 parece indiciar que essas diferenças se devem à 

evolução da SLA na fase final do ciclo (último terço), com os RC a apresentarem uma tendência de 

aumento da SLA mais pronunciada que os RL. Já no pomar P3 parecem existir diferenças na mesma 

fase do ciclo, porém com os RL a apresentarem valores de SLA mais elevados.  
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Figura 5.13 – Variação da SLA com o TTac (ºC.dia) (Tb=4.5°C) a partir do Est. F2, considerando todos os anos e 
posições. (A) Pomar P1; (B) Pomar P2; (C) Pomar P3. RC – Ramos Curtos; RL – Ramos Longos. 
 

A análise estatística aos parâmetros A, B e C das parábolas ajustadas aos pontos, indica que 

não existem diferenças significativas de que qualquer um deles seja diferente no pomar P2, no 

parâmetro A para o pomar P1 e nos parâmetros A e B no pomar P3 (α=0.05). Não existem também 

evidências para rejeitar a hipótese da igualdade dos parâmetros B no pomar P1 e C no pomar P3 

quando se reduz o nível de significância (α=0.01). A tabela 5.9 apresenta os parâmetros utilizados 

nos ajustamentos, bem como os parâmetros a usar no caso de se considerar uma curva combinada 

ajustada à totalidade dos pontos.  
 

Tabela 5.9 – Parametrização usada no ajustamento das curvas que relacionam a SLA (cm2 g-1) e o TTac (ºC.dia) 
(Tb=4.5°C) para os diversos tipos de órgãos nos pomares P1, P2 e P3 

Pomar Órgão N r2 A EP B EP C EP 

P1 RC 54 0.71 200.69a 9.49 -0.2539a 0.0326 0.00013a 0.00002 
P1 RL 78 0.68 177.03a 7.81 -0.1768b 0.0192 0.00008b 0.00001 
P1 Combinada 132 0.67 184.84 

 
-0.1922 

 
0.00009 

 
P2 RC 78 0.56 197.69a 9.93 -0.1645a 0.0242 0.00007a 0.00001 
P2 RL 126 0.48 182.78a 7.51 -0.1497a 0.0187 0.00006a 0.00001 
P2 Combinada 204 0.50 188.06 

 
-0.1538 

 
0.00006 

 
P3 RC 54 0.74 209.05a 9.16 -0.2532a 0.0276 0.00013a 0.00002 
P3 RL 78 0.61 188.89a 11.46 -0.1885a 0.0275 0.00008b 0.00001 
P3 Combinada 132 0.65 194.89 

 
-0.1978 

 
0.00009 

 
Os parâmetros procedidos pela mesma letra não diferem significativamente (α=0.05) no respetivo pomar. RC – Ramos Curtos; 

RL – Ramos Longos; EP – Erro Padrão. A,B, C – Parâmetros da equação 2
.. acac TTCTTBASLA ++= .  

A 
B 

C 
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Derivando as equações obtidas verifica-se ainda que nos pomares P1 e P3 a SLA atinge o seu 

valor mínimo mais cedo (TTac de 976.5 e 973.65 ºC.dia para os RC e de 1104.8 e 1178.4 ºC.dia para 

os RL nos pomares P1 e P3 respetivamente). Os mesmos órgãos atingem o valor mais baixo a 1175 

(RC) e 1247.5 ºC.dia (RL) no pomar P2. Devem ser destacadas não só as diferenças entre pomares 

como as diferenças entre órgãos, com os RC a atingirem o valor mínimo com menor TTac.  

A análise mais aprofundada permite constatar que a SLA é significativamente diferente entre as 

folhas localizadas no exterior e no interior da copa em todos os pomares, não existindo contudo 

diferenças significativas nos parâmetros das curvas que relacionam a SLA com o TTac em cada um 

dos pomares (α=0.05). Quando comparados os órgãos verifica-se que não existem diferenças 

significativas entre RC e RL localizados no exterior dos pomares P1 e P2 e localizados no interior dos 

pomares P2 e P3. As diferenças são mais evidentes entre os órgãos localizados no exterior do pomar 

P3. A análise gráfica permite ainda constatar que as diferenças entre órgãos são maiores nos 

pomares de maior densidade (P2 e P3) e na fase final do ciclo. Nestes pomares e neste período a 

SLA é sempre mais baixa nos RL localizados no exterior e mais alta nos RC, fazendo destes órgãos 

(RC) os responsáveis pelo aumento da SLA no final do ciclo.   

 
Figura 5.14 – Variação da SLA (cm2 g-1) com o TTac (ºC.dia) (Tb=4.5ºC) por órgão e posição. (A) Pomar P1;      
(B) Pomar P2; (C) Pomar P3. RCE – Ramos curtos em posição externa; RLE – Ramos longos em posição 
externa; RCI – Ramos curtos em posição interna; RLI – Ramos longos em posição interna. 

A 
B 

C 
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As diferenças encontradas poderão ser atribuídas ao microclima luminoso e às diferenças 

morfológicas que distinguem os dois tipos de órgãos em análise, nomeadamente a filotaxia e 

respetiva disposição das folhas, implicando diferentes espaçamentos e sobreposição entre folhas e 

diferentes capacidades de interceção de luz nas zonas mais densas do coberto, com consequências 

na taxa de assimilação liquida.  

Os testes estatísticos efetuados aos parâmetros das parábolas ajustadas a estes dados 

(apresentados na tabela 5.10), mostram ainda não existirem diferenças significativas entre eles para 

cada um dos pomares, exceção feita ao parâmetro C quando comparadas as curvas da evolução da 

SLA entre órgãos localizados na posição interior do pomar P1 e na posição exterior do pomar P3 

(diferenças que deixam de ser significativas se considerarmos a alteração do nível de significância 

para α=0.01). Apesar das diferenças não significativas, deve ser realçado o valor globalmente 

superior do parâmetro A nos RC face aos RL, responsável pela translação da parábola, bem como do 

valor absoluto do B nos mesmos órgãos, conduzindo a valores de SLA mais elevados nos RC.   

Tabela 5.10 – Parametrização usada no ajustamento das curvas que relacionam a SLA (cm2 g-1) e o TTac (ºC.dia) 
(Tb=4.5°C) para os diversos tipos de órgãos e posições na copa dos pomares P1, P2 e P3 

Pomar Órgão Posição N r2 A EP B EP C EP 

P1 RL Externa 39 0.70 165.02a 12.45 -0.158a 0.030 0.00007a 0.00001 
P1 RC Externa 27 0.67 188.18a 16.89 -0.233a 0.051 0.00012a 0.00003 

P1 
 

Combinada 66 0.66 172.75 
 

-0.173 
 

0.00008 
 

P1 RL Interna 39 0.78 189.04a 10.46 -0.196a 0.026 0.00009a 0.00001 

P1 RC Interna 27 0.83 213.19a 9.56 -0.274a 0.041 0.00015b 0.00003 

P1 
 

Combinada 66 0.77 196.93 
 

-0.211 
 

0.00010 
 

P2 RL Externa 63 0.67 166.34a 9.21 -0.145a 0.020 0.00006a 0.00001 

P2 RC Externa 39 0.71 190.58a 15.57 -0.179a 0.035 0.00007a 0.00002 

P2 
 

Combinada 102 0.67 174.99 
 

-0.156 
 

0.00006 
 

P2 RL Interna 63 0.57 199.23a 9.45 -0.154a 0.023 0.00007a 0.00001 

P2 RC Interna 39 0.62 204.80a 13.87 -0.150a 0.032 0.00006a 0.00002 

P2 
 

Combinada 102 0.58 201.14 
 

-0.151 
 

0.00006 
 

P3 RL Externa 39 0.68 177.34a 15.57 -0.181a 0.037 0.00008a 0.00002 

P3 RC Externa 27 0.73 201.80a 14.26 -0.279a 0.042 0.00015b 0.00002 

P3 
 

Combinada 66 0.64 182.69 
 

-0.190 
 

0.00009 
 

P3 RL Interna 39 0.64 200.44a 15.92 -0.197a 0.039 0.00009a 0.00002 

P3 RC Interna 27 0.85 216.30a 9.50 -0.227a 0.032 0.00011a 0.00002 

P3 
 

Combinada 66 0.73 207.08 
 

-0.206 
 

0.00009 
 

Os parâmetros procedidos pela mesma letra não diferem significativamente (α=0.05) no respetivo pomar. RC – Ramos Curtos; 

RL – Ramos Longos; EP – Erro Padrão. A,B, C – Parâmetros da equação 2
.. acac TTCTTBASLA ++= .  

 

A interpretação dos dados inter-anuais foi efetuada considerando a totalidade dos pomares e a 

separação posicional (Figura 5.15). Pretendeu-se avaliar a existência de diferenças anuais na SLA, 

bem como constituir suporte de análise para variáveis analisadas posteriormente. Para qualquer dos 

posicionamentos as curvas são todas significativamente diferentes entre si, justificando análises mais 

exaustivas quando a SLA for a variável principal em estudo. A segunda metade do ciclo vegetativo 

caracterizou-se por valores de SLA maiores no ano de 2007, intermédios em 2009 e mais baixos em 

2008. Estas diferenças poder-se-ão ter devido a níveis de radiação incidente distintos entre anos e/ou 

a diferentes padrões de partição dos assimilados entre as componentes da planta.  

 

 



96 

  
Figura 5.15 – Variação da SLA (cm2 g-1) com o TTac (ºC.dia) (Tb=4.5ºC) por posicionamento e ano 

A análise estatística evidencia diferenças no parâmetro A entre as curvas referentes a 2008 e 

2009 e no B entre os mesmos anos (α=0.05). Apresentam-se ainda as parametrizações para as 

equações combinadas, considerando a totalidade da amostragem anual (Tabela 5.11). 

 
Tabela 5.11 – Parametrização usada no ajustamento das curvas que relacionam a SLA (cm2 g-1) e o TTac (ºC.dia) 
(Tb=4.5°C) para os anos de 2007 a 2009 

Ano N r2 A EP B EP C EP 

2007 24 0.78 179.69ab 9.40 -0.1921ab 0.0349 0.00010a 0.00003 
2008 114 0.71 203.98a 8.00 -0.2386a 0.0184 0.00010a 0.00001 

2009 78 0.83 161.16b 4.03 -0.1675b 0.0114 0.00009a 0.00001 

Combinada 216 0.65 177.56 
 

-0.1757 
 

0.00008 
 

Os parâmetros procedidos pela mesma letra não diferem significativamente (α=0.05). EP – Erro Padrão. A,B, C – Parâmetros 

da equação 2
.. acac TTCTTBASLA ++= .  

 

A SLA foi também analisada nos tratamentos em estudo, procurando averiguar se a 

implementação de diferentes formas de condução (P1 e P3) ou poda (P2) promoviam qualquer 

alteração neste parâmetro.  

No ensaio de poda implementado no pomar P2 verificou-se que contrariamente ao que 

acontecia nas folhas localizadas no exterior, as folhas localizadas no interior apresentavam valores de 

SLA significativamente diferentes entre as árvores não podadas e as sujeitas a poda severa. O 

afastamento das curvas referentes a estes tratamentos na posição interior é refletido pela sua posição 

relativa face ao eixo das abcissas. Quando comparadas as folhas dos mesmos tratamentos por 

localização torna-se evidente que nos pomares P2 e P3 o valor da SLA é significativamente diferente 

entre o exterior e o interior, sendo a diferença mais acentuada quando comparadas as folhas 

externas e internas das árvores não podadas do pomar P2. Significa isto que a menor exposição das 

folhas interiores das árvores não podadas (menos permeáveis à radiação) conduziu a um aumento da 

SLA, razão pela qual este indicador deve ser analisado e considerado quando se pretende 

dimensionar as intervenções efetuadas sobre o coberto.  

Aliás, em consonância com estas observações verifica-se que no pomar P1, pomar de menor 

densidade, não existem diferenças significativas entre a SLA das posições exteriores e interiores das 

árvores em eixo vertical e que a rejeição da hipótese de igualdade das curvas nas árvores com maior 

inclinação ocorre com um “p-value” próximo do nível de significância (α=0.05).    
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Figura 5.16 – Variação da SLA (cm2 g-1) com o TTac (ºC.dia) (Tb=4.5ºC) por posicionamento, tipo de condução 
(P1 e P3) ou intensidade de poda aplicada (P2). (A) Pomar P1; (B) Pomar P2; (C) Pomar P3. RCE – Ramos 
curtos em posição externa; RLE – Ramos longos em posição externa; RCI – Ramos curtos em posição interna; 
RLI – Ramos longos em posição interna. NP – Não Poda; PS – Poda Severa; EV – Eixo Vertical;                     
Imax – Inclinação máxima. 
 

Relativamente aos parâmetros dos ajustamentos verifica-se que em nenhum caso são 

significativamente diferentes (α=0.05) quando consideradas as curvas por pomar e posicionamento 

(Tabela 5.12). 

Tabela 5.12 – Parametrização usada no ajustamento das curvas que relacionam a SLA (cm2 g-1) e o TTac (ºC.dia) 
(Tb=4.5°C) das folhas dos ramos longos (RL) dos pomares P1, P2 e P3 entre tratamentos extremos 

Pomar  Mod. Órgão Posição N r2 A EP B EP C EP 

P1 EV RL Externa 12 0.77 140.51 16.83 -0.0804 0.0427 0.00003 0.00002 
P1 Imax  RL Externa 12 0.87 148.55 14.84 -0.1103 0.0361 0.00004 0.00002 
P1 Combinada RL Externa 24 0.82 144.53   -0.0953   0.00003   
P1 EV RL Interna 12 0.84 176.66 13.31 -0.1542 0.0355 0.00007 0.00002 
P1 Imax  RL Interna 12 0.86 169.74 14.26 -0.1411 0.0328 0.00006 0.00002 
P1 Combinada RL Interna 24 0.83 173.20   -0.1476   0.00007   
P2 NP RL Externa 18 0.90 158.62a 7.57 -0.1433 0.0173 0.00006 0.00001 
P2 PS RL Externa 18 0.64 137.29a 16.80 -0.0906 0.0350 0.00004 0.00002 
P2 Combinada RL Externa 36 0.75 147.95   -0.1170   0.00005   
P2 NP RL Interna 18 0.46 204.56 27.23 -0.1291 0.0596 0.00005 0.00003 
P2 PS RL Interna 18 0.74 170.01 15.84 -0.1119 0.0348 0.00005 0.00002 
P2 Combinada RL Interna 36 0.40 187.29   -0.1205   0.00005   
P3 EV RL Externa 12 0.86 153.10 13.96 -0.1076 0.0318 0.00004 0.00002 
P3 Imax  RL Externa 12 0.93 138.29 5.71 -0.0908 0.0146 0.00004 0.00001 
P3 Combinada RL Externa 24 0.86 145.70   -0.0992   0.00004   
P3 EV RL Interna 12 0.79 174.86 16.91 -0.1275 0.0401 0.00006 0.00002 
P3 Imax  RL Interna 12 0.78 161.21 16.07 -0.0841 0.0393 0.00003 0.00002 
P3 Combinada RL Interna 24 0.74 168.04   -0.1058   0.00004   

EV – Eixo Vertical; Imax – Inclinação máxima; EP – Erro Padrão. A,B, C – Parâmetros da equação 2
.. acac TTCTTBASLA ++= .  
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5.1.2.1.5 Área Foliar por Planta  

Com base na composição da parte aérea e da área foliar unitária para cada pomar, período do 

ano e órgão, foi calculada a área foliar por árvore. No ano de 2006, contou-se o número de folhas e 

determinou-se a área foliar unitária em laboratório no mesmo período, pelo que a área foliar total foi 

obtida diretamente pela sua multiplicação. No ano de 2007, a área foliar total foi estimada a partir do 

número de órgãos recorrendo à expressão 5.4. 

),(,, .º.º RCiRLiunitRCiRLiRCiRLii AFfolhasmédioNÓrgãosNAF ××=∑
                

[5.4] 

 
O número médio de folhas no período correspondente à fase em que foi efetuada a contagem 

dos órgãos foi obtido a partir das equações monomoleculares ajustadas aos valores deste ano. Estas 

equações foram ajustadas aos RL pois como foi visto atrás não existiu variação do número de folhas 

por órgão nos RC durante os períodos considerados (ajustaram-se neste caso relações lineares que 

não expressam variações significativas durante o ciclo). As equações monomoleculares ajustadas 

tiveram como parâmetros A, B e C os valores de 10.667, 0.014 e -1.539 para os RL do pomar P1 

(r2=0.96) e 12.428, 0.005 e 105.151 para os RL do pomar P2 (r2=0.93) respetivamente.   

A evolução do número de folhas e a sua localização por tipo de órgão, localização na copa e 

período do ano é apresentada na figura 5.17.  

    

Figura 5.17 – Evolução do número e distribuição das folhas por terços nos pomares P1 (A) e P2 (B) no ano de 
2006. RC – Ramos Curtos; RL – Ramos Longos; PFC – Primordios das folhas dos corimbos. As linhas a 
tracejado dividem o terço superior do terço inferior.   
 

A análise da composição foliar em 2006 evidencia a predominância das folhas em RC na 

primeira fase do ciclo, fase determinante em que ocorre o vingamento, divisão celular e crescimento 

inicial dos frutos. No pomar P1 as folhas em RC representavam 69.1% no dia do ano 123 e 53.2% no 

dia 208. No pomar P2 a representação dessas folhas diminui de 58.1% para 50.9% quando 

comparados os mesmos dias. Em sentido oposto, as folhas dos RL aumentaram de 30.9% para 

46.8% no pomar P1 e de 41.9% para 49.1% no pomar P2. A variação percentual do número de folhas 

em RC manifestou-se por um aumento de 4.3% no P1 e por uma redução de 2.7% no pomar P2. A 

redução que ocorreu no número de folhas do pomar P2 pode ser atribuída a diferentes classificações 

entre as datas consideradas, pois os órgãos que na primeira data apresentavam um crescimento 

reduzido intensificaram-no ou continuaram a crescer acabando na maior parte das situações por dar 

origem a verdascas (RL). Aliás, as folhas dos RL aumentaram 51.4% no P1 e 23.4% no P2, em 
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consonância com os resultados apresentados por diversos autores que reforçam a importância das 

folhas destes ramos na manutenção do crescimento posterior.  

No ano de 2007 verificou-se que a representatividade das folhas em RC foi menor no pomar P1 

em qualquer uma das datas, tendo ocorrido o crescimento do aparelho foliar maioritariamente à custa 

do aumento do número de folhas em RL (as folhas em RC e RL representavam respetivamente 41.1 

e 58.9% no dia 136 e 45.0 e 55.0% no dia 215). As árvores do pomar P2 não apresentaram variação 

significativa na distribuição das folhas nos órgãos, quer entre os anos, quer entre as datas analisadas 

(Figura 5.18). Na última data analisada a distribuição das folhas é equivalente em ambos os órgãos.    

     
Figura 5.18 – Evolução do número e distribuição das folhas por terços nos pomares P1 (A) e P2 (B) no ano de 
2007. RC – Ramos Curtos; RL – Ramos Longos. As linhas a tracejado dividem o terço superior do terço inferior.   

 

A contagem efetuada ao número de folhas das árvores do pomar P1 (dia do ano 201) 

estudadas no âmbito do ensaio de condução revelou a não existência de diferenças entre árvores dos 

diversos tratamentos (número médio de folhas por árvore de 4855 no tratamento EV, 4850 no Imáx e 

4827 no Iméd). O potencial foliar das árvores no ano de instalação destes ensaios não revelou a este 

nível quaisquer diferenças suscetíveis de influenciar os crescimentos e as produções. 

No ensaio de poda realizado no pomar P2, tal como era expectável verificou-se que o número 

de folhas reduz-se com a intensidade de poda, terminando as árvores sem intervenção com uma 

média de 7415 folhas por árvore, as árvores com poda ligeira com 7006 e as árvores sujeitas a poda 

severa com 5057. Verificou-se assim que a poda mais intensa reduziu em 31.8% o número de folhas 

das árvores. Na primeira data analisada (dia do ano 130), as árvores mais podadas apresentaram 

maior número de folhas localizadas em RL que em RC, contrariamente ao que acontece com os 

restantes tratamentos onde as folhas se localizaram maioritariamente sobre os RC (Figura 5.19). O 

aumento do número de folhas ocorreu sobre os RL, significando mais 23.5% nas árvores não 

podadas, 15.8% nas podadas de forma ligeira e 8% nas podadas com intensidade.  

Apesar do maior aumento da formação de folhas nos RL das árvores sem poda, as folhas 

localizadas em RC continuaram a ser as mais representativas, contrariamente ao que aconteceu nos 

outros tratamentos em estudo. A redução do número de folhas em RC foi mais intensa nas árvores 

podadas, reforçando a ideia de que a poda intensa estimula a formação de RL (produção em 

verdascas) e com isso o rejuvenescimento do aparelho foliar e a propensão à obtenção de frutos de 

maior qualidade.  
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Figura 5.19 – Evolução do número e distribuição das folhas por terços no pomar P2 em árvores sujeitas a 
diferentes intensidades de poda no início do ano de 2007. (A) – Árvores sujeitas a poda mínima; (B) – Árvores 
sujeitas a poda severa; (C) – Árvores não podadas. RC – Ramos Curtos; RL – Ramos Longos. As linhas a 
tracejado dividem o terço superior do terço inferior. 
 

Partindo do número de folhas e dos parâmetros das equações monomoleculares apresentadas 

na tabela 5.8, estimou-se área foliar total para cada uma das árvores em análise. A área foliar média 

por árvore e dia do ano é abaixo ilustrada (Figura 5.20). Como se pode verificar a área foliar dos RC 

mantém-se estável entre os dois períodos analisados, contrariamente ao que ocorre com a área foliar 

dos ramos longos.  

      
Figura 5.20 – Evolução da área foliar estratificada (m2) por árvore no pomar P1 em 2006 (A) e 2007 (B).            
RC – Ramos Curtos; RL – Ramos Longos; PFC – Primordios das folhas dos corimbos. 
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No pomar P1 a diferença entre a área foliar nos anos de 2006 e 2007 foi mais acentuada que 

no pomar P2 pois tratava-se de um pomar jovem em formação. O crescimento da sua área foliar é 

evidente pelo maior declive das retas que unem as duas datas em análise.  

No pomar P1 a área foliar média por planta cresceu de 3.1 m2 para 4.58 m2 em 2006 e de 7.0 

m2 para 7.5 m2 em 2007.  

No pomar P2 a área foliar média por planta cresceu de 5.8 m2 para 6.5 m2 em 2006 e reduziu-

se de 7.8 m2 para 7.5 m2 em 2007. Esta redução pode ser explicada por um ou vários dos seguintes 

fatores. As observações de campo permitem constatar poder existir uma redução efetiva da área 

foliar provocada pela quebra de ramos na base e eixos terminais (estas árvores foram pouco podadas 

ficando com a base a ocupar parcialmente a zona de passagem das máquinas e os eixos não tendo 

sido alvo de poda de pormenor/órgãos ficaram debilitados pelo peso excessivo da carga de fruta). 

Deve realçar-se a este propósito que os frutos das árvores não foram mondados em nenhum dos 

anos. A quebra de ramos pelo peso excessivo dos frutos foi usual no último terço, facto evidenciado 

pela redução da área foliar localizada essencialmente nesta zona do coberto (figura 5.21). Por outro 

lado, pode ter existido erro experimental provocado pela grande dificuldade de contagem de órgãos 

em árvores e pomares excessivamente altos e densos. Tratam-se no entanto de pequenas diferenças 

sem significado relevante.  

  

Figura 5.21 – Evolução da área foliar estratificada (m2) por árvore no pomar P2 em 2006 (A) e 2007 (B).            
RC – Ramos Curtos; RL – Ramos Longos; PFC – Primordios das folhas dos corimbos. 

Quando analisadas as árvores sujeitas a diferentes intensidades de poda, verifica-se que a 

área foliar média por árvore variou entre períodos de 9.2 m2 para 9.5m2 nas árvores sujeitas ao 

tratamento PM, de 7.0 m2 para 7.3 m2 no PS e de 9.2 m2 para 10.1 m2 no NP, constituindo estes 

valores bons indicadores da área foliar média por planta em pomares adultos, com esta densidade e 

quando submetidos a diferentes intensidades de poda (Figura 5.22). Repare-se que as árvores pouco 

podadas apresentaram áreas foliares próximas das árvores não podadas, demonstrando o reduzido 

impacto da poda mínima na redução da área foliar. Contudo, a evolução entre datas foi mais 
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significativa nas árvores sem poda, uma vez o número de órgãos iniciais em crescimento ser também 

maior. 

 

Figura 5.22 – Evolução da área foliar estratificada (m2) por árvore no pomar P2 em modalidades sujeitas a 
diferentes intensidades de poda no início de 2007. (A) Poda mínima; (B) Poda severa; (C) Não poda.                 
RC – Ramos Curtos; RL – Ramos Longos. 

Com o intuito de observar a dinâmica evolutiva da composição da área foliar construimos 

curvas de crescimento a partir dos resultados obtidos na contagem de folhas efetuada em 2006 nos 

pomares P1 e P2. Apesar da construção destas curvas ser de difícil execução pela existência de um 

número diminuto de pontos, procurámos formá-la com base nos seguintes pressupostos:  

i) O primeiro ponto da função localiza-se à direita do ponto de inflexão no caso da área foliar 

dos RC. Comparando os valores observados entre as datas analisadas verifica-se que a área 

foliar dos RC já atingiu a assíntota superior na primeira data para ambos os pomares e nos dois 

anos de estudo destas árvores.  

ii) A área foliar dos RL apresenta um comportamento diferenciado que pode ser explicado pela 

idade dos pomares. O pomar adulto (P2) manifestou uma evolução mais baixa entre as datas 

analisadas (15% em 2006 e uma ligeira redução em 2007), comum em pomares adultos e 

equilibrados. O pomar P1 registou ainda um aumento de área foliar nestes órgãos de 50% em 

2006 e de 15% em 2007. Esta variação é característica de pomares jovens durante o período de 

formação, mantendo-se estes ramos em crescimento durante mais tempo. Na última data de 2006 

verificámos que 28% dos RL no pomar P1 tinham mais de 15 folhas, contrastando com os 2.5% de 

ramos com esta característica do pomar P2. Na maior parte das variedades, o crescimento dos RL 

das pereiras termina 40 a 60 dias após a plena floração (Chalmers et al., 1984).   

iii) O crescimento da área foliar na fase inicial pode ser bem descrito através da equação 

logística, com a forma A/(1+exp(-b(x-C))). A forma desta equação permite explicar o crescimento, 

encontrando-se de acordo com a teoria clássica apresentada em Forshey & Elfving (1989) e 

discutida por Jackson (2003). Com base nesta equação e conhecidas as assíntotas (o valor obtido 
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na última data), foi necessário determinar o comportamento da curva na fase de crescimento 

exponencial.    

iv) As folhas dos RC iniciam o seu crescimento mais cedo e as dos RL mais tarde, uma vez ser 

necessário crescerem primeiro os ramos que lhes dão origem. Assim sendo, o ponto de inflexão 

dos RL ocorrerá com um TTac mais alto. A sua contribuição para a área foliar total de início é baixa 

mas aumenta com o tempo.  
 
v) A taxa de crescimento da equação logística poderá variar anualmente, uma vez ser 

expectável a sua dependência da temperatura.  

 
As curvas apresentadas na figura 5.23 aproximam-se dos pontos obtidos experimentalmente e 

respeitam esses pressupostos, auxiliando no entendimento da formação e crescimento foliar da 

pereira ‘Rocha’. Refletem ainda o crescimento mais intenso dos pomares jovens ao longo do ciclo 

após a fase de crescimento exponencial (5.23 A) e a maior estabilidade de crescimentos dos pomares 

adultos quando concluida essa fase (5.23 B).  

 
Figura 5.23 – Evolução da AF com o TTac (Tb=4.5ºC) a partir da plena floração nos pomares P1 (A) e P2 (B) para 
o ano de 2006. Parâmetros das equações logísticas adaptadas ao comportamento descrito, P1: RC - A=1.85, 
B=0.03, C=75.76, r2=0.98; RL - A=4.39, B=0.017, C=140.74, r2=0.96 e P2: RC - A=3.17, B=0.07, C=74.50, 
r2=0.99; RL - A=6.09, B=0.04, C=89.39, r2=0.98. 

 

5.1.2.1.6 – Relações Alométricas de Interesse 

 
A avaliação do potencial foliar da pereira ‘Rocha’ pode ser simplificada recorrendo a relações 

alométricas. Na figura 5.24 apresentam-se relações que permitem estimar o número de folhas que 

compõem o aparelho foliar e a distribuição da área foliar por órgão a partir da área foliar total.  
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Figura 5.24 – Relações alométricas usadas para determinação do número de folhas por árvore (A) e área foliar 
por órgão (B) a partir da área foliar total (obtidas usando todos os dados experimentais dos pomares P1 e P2). 

Apresenta-se ainda a relação obtida entre o número de folhas do ramo e o respectivo diâmetro 

na zona de inserção no tronco que apresenta vantagens quando se pretendam estimativas rápidas 

daquela variável (Figura 5.25). Estas relações poderão ser usadas em pomares com porta-enxerto, 

densidade, condução e tipo de poda semelhante. 

 
Figura 5.25 – Relação alométrica para estimativa do número de folhas do ramo em função do diâmetro médio 
(obtidas usando todos os dados experimentais dos pomares P1 e P2). 
 

5.1.2.1.7 – Índice de Área Foliar (LAI)  

A partir dos valores medidos da área foliar por árvore pode calcular-se o LAI, expresso como 

área foliar total (considerando apenas um dos lados) por unidade de superfície afeta a cada árvore 

(área de solo ocupada). Na tabela 5.13 apresentam-se os valores do LAI que foram calculados em 

diversos dias do ano. 

Os valores do LAI médio no período de máximo desenvolvimento vegetativo foram de 1.236 m2 

m-2 no pomar P1 e de 2.330 m2 m-2 no pomar P2 durante o ano de 2006, tendo aumentado no ano 

seguinte respetivamente para 2.033 m2m-2 e 2.700 m2m-2.  

As árvores usadas no ensaio de inclinações foram também submetidas às mesmas 

determinações, não apresentando diferenças no LAI entre tratamentos, o qual variou entre 1.705 m2 

m-2 (Iméd) e 1.742 m2 m-2 (EV) no dia do ano 201 (Tabela 5.13).  

No ensaio de poda pode ver-se a influência da sua intensidade neste índice, reduzindo-o de 

3.647 m2 m-2 nas árvores sem poda para 2.530 m2 m-2 nas árvores mais podadas. 
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Tabela 5.13 – LAI obtido a partir dos dados experimentais em diversos pomares, anos e tratamentos 
Pomar N.º 

Árv. 
Ano Dia do 

Ano 
Trat. LAI RC 

(m2m-2) 
LAI RL 
(m2m-2) 

LAI PFC 
(m2m-2) 

LAI Total 
(m2m-2) 

LAI/AST 
(m2m-2/cm2) 

P1 10 2006 123 - 0.436±0.022 0.352±0.067 0.044±0.005 0.833±0.060 0.042±0.004 
P1 10 2006 208 - 0.470±0.016 0.726±0.054 0.041±0.005 1.236±0.068 0.052±0.003 
P2 10 2006 123 - 1.083±0.063 0.916±0.101 0.081±0.006 2.077±0.139 0.054±0.003 
P2 10 2006 208 - 1.061±0.067 1.194±0.145 0.075±0.005 2.330±0.197 0.056±0.003 
P1 6 2007 136 - 0.797±0.051 1.103±0.119 - 1.898±0.131 0.070±0.004 
P1 6 2007 215 - 0.745±0.036 1.288±0.136 - 2.033±0.139 0.062±0.003 
P2 6 2007 133 - 1.310±0.100 1.525±0.135 - 2.835±0.199 0.062±0.003 
P2 6 2007 211 - 1.267±0.088 1.433±0.131 - 2.700±0.183 0.054±0.003 
P1 6 2007 201 EV 0.630±0.088 1.113±0.137 - 1.742±0.218 0.060±0.002 
P1 6 2007 201 Iméd 0.672±0.039 1.008±0.071 - 1.705±0.070 0.057±0.002 
P1 6 2007 201 Imáx 0.693±0.018 1.053±0.073 - 1.723±0.104 0.053±0.005 
P2 6 2007 130 NP 1.887±0.078 1.437±0.102 - 3.323±0.135 0.078±0.008 
P2 6 2007 130 PM 1.627±0.083 1.758±0.166 - 3.390±0.219 0.063±0.005 
P2 6 2007 130 PS 1.110±0.086 1.362±0.071 - 2.470±0.097 0.049±0.003 
P2 6 2007 192 NP 1.855±0.143 1.790±0.114 - 3.647±0.242 0.078±0.006 
P2 6 2007 192 PM 1.445±0.060 2.058±0.119 - 3.503±0.162 0.060±0.004 
P2 6 2007 192 PS 1.043±0.087 1.487±0.022 - 2.530±0.097 0.046±0.003 

 

A expressão do LAI por unidade de secção do tronco (AST) permite avaliar o investimento da 

planta nestas duas componentes, verificando-se que nas árvores não podadas houve uma 

compensação do aumento da AST com o aumento do LAI, mantendo estável este indicador entre os 

dois períodos de medição considerados, contrariamente às árvores podadas em que o aumento do 

LAI não acompanhou de forma proporcional o aumento da AST, com redução deste índice.   

Aliás, dada a boa relação entre o LAI e a AST nestes pomares, podem ser obtidas estimativas 

razoáveis do LAI partindo da AST para pomares com densidades, idades e intensidades de poda 

semelhantes. A relação obtida entre a AST e o LAI foi melhor que a obtida na estimativa da área foliar 

por árvore a partir da AST (Figura 5.26). Os gráficos apresentados foram efetuados considerando 

todas as determinações obtidas em ambos os anos, razão pela qual a dispersão dos resíduos 

aumenta com a AST, influenciados sobretudo pelas árvores do pomar P2 submetidas a diferentes 

intensidades de poda. Se mantivéssemos um padrão de poda definido, os coeficientes de 

determinação obtidos poderiam aumentar.  

 

 

Figura 5.26 – Relação entre a AF e a AST (A) e o LAI e a AST (B) obtidas a partir dos dados dos pomares P1 e 
P2 nos anos de 2006 e 2007 
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5.1.2.1.8 – Matéria Seca Foliar (MSf) 

Obtidas as áreas foliares, foi efetuada a conversão em peso seco usando as equações 

apresentadas na tabela 5.10 para determinação da SLA nos períodos correspondentes.  

As figuras 5.27 e 5.28 mostram as variações da MS na componente foliar, tornando evidentes 

as fases em que as necessidades em assimilados poderão ser maiores. No pomar P1, decorridos 

apenas 30 dias após a plena floração (dia do ano 123) temos já 309.7 g de MS na componente foliar 

de cada árvore, correspondendo a 73.4% da MS existente nos RC 115 dias após a plena floração e a 

42% da existente nos RL na mesma data. O aumento de MS entre os dois períodos analisados 

durante este ano foi de 26.6% nos RC e 58.1% nos RL (Figura 5.27A). No pomar P2 a quantidade de 

MS nas folhas foi maior, totalizando na primeira fase 571.6 g de MS por árvore, correspondendo a 

89.1% da MS encontrada nas folhas dos RC na última determinação (com os crescimentos 

terminados e o aparelho foliar completo) e a 73.4% da MS encontrada nas folhas dos RL (Figura 

5.27B). Estes resultados realçam o peso que a formação do aparelho foliar representa numa das 

fases mais cruciais do desenvolvimento.  

  
Figura 5.27 – MS foliar por árvore (g) determinada nos dias 123 e 208 do ano de 2006. (A) Pomar P1; (B) Pomar 
P2. RC – Ramos Curtos; RL – Ramos Longos; PFC – Primórdios das folhas dos corimbos. 1ºT, 2ºT e 3ºT – 1º, 2º 
e 3º Terços respetivamente.  

Em 2007 verifica-se que no pomar P1, 34 dias após a plena floração (dia 136), as árvores 

apresentavam um investimento médio na componente foliar de 527.8 g de MS, 41% respeitante a 

folhas em RC e 59% a folhas em RL. A MS das folhas em RC representava já 65.6% da encontrada 

no final da formação do aparelho foliar e 52.3% das folhas em RL (Figura 5.28A). Apesar de em 

termos relativos a evolução da MS nas folhas tenha registado um aumento equivalente nos anos de 

2006 e 2007, em termos absolutos esse aumento aconteceu entre diferentes valores de grandeza, 

nomeadamente de 309.7g para 558.6 g de MS em 2006 e de 527.8 g para 925.3 g de MS em 2007. 

Estas diferenças entre os dois anos explicam-se pelo investimento primário da planta na sua 

formação estrutural (P1 – pomar jovem), contrariamente ao que acontece em pomares adultos já 

formados (P2 – pomar adulto). Tratam-se de diferenças importantes, devendo ser consideradas 

quando analisadas as razões para a dificuldade de produção das plantas jovens nos primeiros anos.  

No pomar P2, 31 dias após a plena floração (dia 133) a planta tinha destinado 520.1 g à 

componente foliar, 44.3% às folhas localizadas em RC e 55.7% às localizadas em RL. Nesta fase a 
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MS foliar nos RC representava 66.4% da existente 109 dias após a plena floração (dia 211), face aos 

65.5% da já existente nas folhas dos RL (Figura 5.28B). Tratando-se de um pomar adulto, verifica-se 

uma constância muito maior entre os valores absolutos da MS inter-anual, dado estarmos a 

considerar períodos muito semelhantes. Em 2006 a MS foliar por planta variou de 571.6 g no primeiro 

período para 707.5 g no segundo e em 2007 variou de 520.1 g para 789.2 g de MS.      

 

  
Figura 5.28 – MS foliar por árvore (g) determinada nos dias 136 e 215 (Pomar P1) e 133 e 211 (Pomar P2) do 
ano de 2007. (A) Pomar P1; (B) Pomar P2. RC – Ramos Curtos; RL – Ramos Longos. 1ºT, 2ºT e 3ºT – 1º, 2º e 3º 
Terços respetivamente. 

Nas árvores sujeitas a diferentes estratégias de poda, verificaram-se aumentos semelhantes na 

MS foliar das árvores podadas entre os dois períodos em análise (dias do ano 130 e 192), oscilando 

entre 57.9% nas árvores com poda ligeira e 59.6% nas árvores com poda severa. Nas árvores não 

podadas o aumento de MS nas folhas foi superior (68.8%), significando maior investimento na 

componente foliar (Figura 5.29).  

A variação da MS foliar associada a cada tipo de órgão teve padrões de variação semelhantes 

nas árvores podadas (36.8 e 39.2% em folhas de RC e 75.3 e 75.8% em folhas de RL para árvores 

com poda ligeira e severa respetivamente). Estes valores foram inferiores aos registados nas árvores 

sem poda cujo aumento de MS entre os dois períodos foi de 49.1% em folhas de RC e 92.8% em 

folhas de RL. Estas diferenças podem justificar-se pelo maior investimento dos ramos na captação de 

luz, características de plantas com órgãos crescendo com níveis de radiação limitantes. Estes ramos 

apresentam geralmente maior comprimento, refletidos no maior aumento de MS em RL, situação que 

se deve a diferentes padrões de partição em resposta ao microclima luminoso. Este aspeto foi 

referido por Corelli-Grapaddelli (com. pessoal), que o relacionou com o atraso na exportação de 

assimilados para os frutos promovido pelo maior investimento nos crescimentos terminais.  

Em termos absolutos a MS foliar por árvore variou de 591.42 g para 998.30 g de MS no 

tratamento NP, de 596.52 g para 941.73 g de MS no PM e de 454.85 g para 725.78g de MS no PS.  

O volume de copa parece influenciar a quantidade de MS necessária para manter a parte 

aérea da planta, dado que a MS foliar por árvore foi tanto maior quanto maior o volume de copa 

(determinado pela intensidade da poda). A MS foliar por árvore aumentou com o volume do coberto e 

com a redução do grau de intervenção à poda para contenção da vegetação ou redução do número 

de órgãos.     
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Figura 5.29 – MS foliar por árvore determinada no pomar P2 nos dias 130 e 192 do ano de 2007 em árvores 
sujeitas a diferentes intensidades de poda no início desse ano. (A) Poda mínima; (B) Poda severa; (C) Não Poda; 
RC – Ramos Curtos; RL – Ramos Longos. 1ºT, 2ºT e 3ºT – 1º, 2º e 3º Terços respetivamente. 

Os valores de MS correspondentes ao aparelho foliar das árvores sujeitas a diferentes 

intervenções são apresentados na tabela 5.14. Estes valores poderão constituir boas aproximações 

da MS foliar em pomares intensivos sujeitos a diferentes intensidades de poda ou sem qualquer 

intervenção. O tratamento sem intervenção pode ser considerado como a resposta natural da planta, 

quando os seus crescimentos não são controlados pela poda.  

Tabela 5.14 – Influência da intensidade de poda na MS foliar em dois períodos do ano de 2007 

Trat. 
Dia 
do 

Ano 

MS RC (g) MS RL (g) MS Total (g) 

Média EP Média EP Média EP 

NP 130 324.85 13.57 266.58 19.02 591.42 24.37 

NP 192 484.29 37.18 514.00 32.98 998.30 65.79 

PM 130 270.35 19.04 326.17 30.18 596.52 44.39 

PM 192 369.83 19.00 571.87 44.87 941.73 59.67 

PS 130 201.12 19.60 253.76 15.32 454.85 23.76 

PS 192 279.83 26.40 445.92 17.23 725.78 41.76 

  
Nas árvores usadas no ensaio de inclinações do pomar P1 foi avaliada a MS foliar unicamente 

no dia do ano 201, correspondendo a uma fase em que o aparelho foliar tinha já concluído o seu 

crescimento. Não existiram diferenças significativas entre tratamentos, tendo-se apurado um valor 

médio para a MS foliar nas árvores sem inclinação de 818g, para as medianamente inclinadas de 
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801g e para as mais inclinadas de 810g. A MS foliar determinada para cada uma das plantas 

estudadas pode ser consultada no Anexo III. O peso relativo da MS foliar relativamente à biomassa 

aérea é apresentado no ponto 5.1.2.4.3.  

5.1.2.2 – Crescimento do Tronco 

As medições efetuadas no tronco revelaram que este não é um círculo perfeito apesar de 

usualmente ser considerado como tal. A relação entre o diâmetro máximo e mínimo é de cerca de 

1.16 nos pomares P1 e P2, variável no primeiro entre 1.15±0.0079 (EV, árvores em eixo vertical) e 

1.17±0.0092 (Imáx, árvores com o eixo mais inclinado) e no segundo entre 1.13±0.0060 (NP, árvores 

sem poda) e 1.19±0.0085 (PS, árvores sujeitas a poda severa). No pomar P3 a média desta relação é 

ligeiramente superior, variando de 1.17±0.0111 (EV) a 1.22±0.0291 (Imáx). O valor do perímetro 

estimado a partir do diâmetro médio, considerando o tronco com forma elíptica, não permitiu a 

obtenção de melhores coeficientes de determinação entre valores observados e estimados que o 

mesmo obtido a partir das expressões circulares (r2=0.995). Por essa razão e por uma questão de 

coerência com o formato de apresentação dos resultados de outros trabalhos, as AST foram 

calculadas pela expressão circular. 

Na análise ao crescimento do tronco verificou-se um padrão sazonal concentrado sobre o 

segundo trimestre. Nos gráficos apresentados na figura 5.30, verifica-se que quando as medições 

efetuadas caiem sobre esse intervalo, as diferenças de crescimento entre o início e o final refletem a 

maior parte do crescimento anual. As linhas vermelhas identificam o início e o final desse trimestre, 

dependendo o seu afastamento do tempo térmico acumulado nesse período. A evolução registada no 

diâmetro foi maior no ano de 2007, seguindo-se o ano de 2006 para qualquer um dos pomares.  

 
Figura 5.30 – Representação esquemática do padrão de crescimento do tronco em diâmetro (mm) entre os anos 
de 2006 e 2009 (acumulação de TT iniciada a 1 de janeiro de 2006 com Tb=4.5ºC). (A) Pomar P1; (B) Pomar P2. 
As linhas verticais vermelhas representam a delimitação do 2º trimestre de cada ano. 

Nas árvores sujeitas a diferentes intensidades de poda, quando considerado o aumento da 

AST face ao valor verificado no final do ano anterior, verifica-se que o aumento médio da AST foi de 

10.7% durante o ano de 2007 (semelhante em todos os tratamentos), reduzindo-se para 8.3% em 

2008 e 5.9% em 2009. O ano de menor variação correspondeu ao ano de maior produção. Já no ano 

de 2010 registou-se a situação inversa. As árvores sem poda ou sujeitas a poda mínima produziram 
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menos, mas apresentaram os maiores aumentos da AST para os quatro anos em análise (19.0% para 

as árvores sem poda e 11.5% para as árvores com poda mínima) (Figura 5.31A).  

  

 
Figura 5.31 – Aumento anual da AST (cm2) por pomar e tratamento. (A) Pomar P2; (B) Pomar P1; (C) Pomar P3. 
PM – Poda Mínima; NP – Não Poda; PS – Poda Severa; EV – Eixo Vertical; Imax – Inclinação máxima;           
Imed – Inclinação média.  

No pomar P1 assistiu-se à maior variação percentual da AST no ano de 2007, com valor 

médio de 23.6% e variável entre os 21.4% para as árvores sem inclinação (EV) e 25.3% para as 

árvores sujeitas à maior inclinação (Imáx). Deve realçar-se que este tratamento não só foi o que 

registou maior aumento da AST como o que produziu mais, indiciando ser possível potenciar o 

potencial produtivo de um pomar em formação sem comprometer o crescimento da sua componente 

estrutural. Nos anos de 2008 e 2009 o aumento percentual da AST diminuiu de 12.8% para 10.6% 

acompanhando os aumentos intensos de produção. Nestes anos, apesar das diferenças pouco 

significativas entre tratamentos, as produções registaram diferenças importantes. No ano de 2010 a 

variação na AST voltou a ser maior, registando um valor de 16.5%, acompanhando uma redução 

acentuada da produção face aos dois anos anteriores, mas ainda assim com produções superiores às 

de 2007 nos tratamentos sujeitos a inclinações (Figura 5.31B).       

O pomar P3, sendo o mais novo, manifestou maior tendência que os restantes no aumento da 

AST, situando-se em termos médios em 50.2% durante o ano de 2007, variáveis entre 37.0% nas 

árvores sem inclinação (EV) e 60.4% nas sujeitas à maior inclinação (Imáx), que foram também as 

mais produtivas. Este aumento acontece proporcionalmente ao aumento da inclinação das árvores 

(Figura 5.31C). No ano de 2008 reduziu-se para 21.2% e em 2009 para 15.3% acompanhado pelo 

aumento gradual da carga das árvores. No ano de 2010, apesar de em termos médios a variação 

percentual da AST se situar em valores equivalentes ao último, verificou-se que as diferenças nas 
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produções se refletiram de forma significativa no aumento da AST, variando de 6.8% no tratamento 

Imáx (mais produtivo) a 23.5% no Iméd (menos produtivo nesse ano). A variação na AST durante 

esse ano foi inversamente proporcional à carga das árvores. Os valores da variação da AST nos 

vários pomares e tratamentos podem ser consultados com detalhe no Anexo IV. 

Umas vez existirem indícios de que o crescimento do tronco esteja relacionado com a 

produção, analisou-se o aumento anual da AST (∆AST) por tratamento conjuntamente com a 

produção das árvores (P) do respetivo tratamento, tendo-se obtido um índice de crescimento do 

tronco por unidade de fruta produzida (Figura 5.32). Os parâmetros das equações ajustadas à 

descrição da relação entre este índice e a produção das árvores em cada pomar são apresentados 

na tabela 5.15. 

  
Figura 5.32 – Relação entre a variação da AST por unidade de fruta produzida (cm2 AST/kg) e a carga da árvore 
(kg árvore). Rácios obtidos a partir do aumento da AST anual por tratamento e da respetiva produção. 

Este índice evidencia a correlação entre o aumento da área do tronco e a carga da árvore, 

tornando-se evidentes os níveis de produção a partir dos quais o aumento da AST é condicionado. 

Este comportamento parece indiciar que os frutos têm prioridade na partição dos assimilados sobre o 

crescimento do tronco, reduzindo o seu crescimento quando as necessidades em MS para sustentar 

o crescimento dos frutos aumentam. 

Verifica-se que as curvas referentes aos pomares P2 e P3 são significativamente diferentes 

(P=0.024) e que não existem diferenças significativas nas parametrizações. Iguais variações no 

crescimento do tronco são alcançadas com produções por árvore superiores no pomar P2, seguido 

do P1 e do P3. Este valor constitui um indicador importante quando se pretendem manter árvores 

equilibradas ou alterar os índices de partição em função das necessidades exibidas pelos pomares. 

Para produções superiores a 20 kg, não existem diferenças significativas na resposta dos pomares 

P1 e P2. Porém, para produções inferiores, o pomar P2 responde com maior aumento da AST por 

unidade de fruta produzida, facto que se pode dever à vascularização mais desenvolvida deste pomar 

(maior robustez dos caules e ramos por se tratar de um pomar mais velho e estruturado) e à maior 

quantidade de assimilados disponíveis (maior área foliar) para o crescimento dos restantes órgãos 

(apesar dos frutos serem pontos de “sink” prioritários, o seu crescimento é limitado pelo potencial, 

aumentando os assimilados remanescentes quando a carga é reduzida).     

 
N r2 A B 

P1 12 0.91 13.27 -1.31 

P2 12 0.99 29.52 -1.55 

P3 12 0.79 10.15 -1.36 

Combinada 36 0.74 12.80 -1.35 

BPAfrutakgAST ./ =∆  

Tabela 5.15 – Parametrização das equações 
que relacionam a variação da AST por kg de 
fruta (cm2 AST/kg) com a produção (kg árvore) 

[5.5] 
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Figura 5.33 – Crescimento do tronco expresso em AST durante o período compreendido entre 2007 e 2010 para 
os tratamentos implementados nos pomares P1, P2 e P3. Acumulação de TT iniciada a 1 de janeiro de 2007 
(Tb=4.5ºC). (A) Pomar P1; (B) Pomar P3; (C) Pomar P2. 
 

A análise ao crescimento do tronco permite ainda verificar que apesar do valor inicial da AST 

ser semelhante nos pomares sujeitos a inclinações das árvores, as diferenças acentuaram-se nos 

anos seguintes a favor das árvores mais inclinadas (Imáx), mesmo com produtividades mais 

elevadas. Árvores verticais (EV) ou com inclinação mais ligeira (Iméd) apresentaram um 

comportamento equivalente durante os anos em análise (Figuras 5.33A e 5.33B).  

No pomar P2 verificam-se padrões de crescimento semelhantes nas árvores podadas, 

existindo uma recuperação pronunciada das árvores não podadas no último ano que pode ter 

resultado da quebra intensa de produtividade e, consequentemente, alteração da partição de 

assimilados (Figura 5.33C).  

A análise do crescimento do tronco, apesar de poder expressar-se em função da acumulação 

de temperatura, deve ser analisada com precaução, uma vez o seu crescimento depender da 

competição com os restantes órgãos, principalmente dos frutos. 

 
5.1.2.3 – Crescimento dos Frutos 

 
O crescimento dos frutos tem sido estudado com base em diversos modelos. Os modelos 

sigmóides caracterizam-se por uma assíntota superior que limita o tamanho final dos frutos e por uma 
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inflexão que representa o ponto de alteração da aceleração do processo, passando de uma 

velocidade crescente para decrescente. O modelo logístico, de Gompertz e de Richardson são alguns 

exemplos amplamente divulgados na descrição dos padrões de crescimento (Richards, 1969; Hunt, 

1982; Seber & Wild, 1989; Garritz et al., 1993). A equação autocatalítica de três parâmetros é 

também usada no estudo de processos de crescimento biológicos, sendo destacada por não 

introduzir perda de precisão face às equações convencionais de quatro parâmetros e por permitir um 

ajustamento mais rápido e facilitado pela estimativa dos parâmetros iniciais obtidos através da 

regressão linear da sua transformação logarítmica (Martins et al., 2008). Contudo, distingue-se das 

anteriores por não possuir inflexão, sendo a velocidade decrescente em todo o seu domínio (Alvarez 

& Boche, 1999).  

Apesar do crescimento sigmoidal ser frequentemente obtido usando o diâmetro como medida 

do crescimento, Lakso et al. (1995) referem que a expressão do peso fresco em função do tempo 

pode também evidenciar o declínio nas taxas de crescimento dos frutos verificado no final do ciclo de 

crescimento. A medição em volume ou peso seco é no entanto mais apropriada do ponto de vista da 

expressão do crescimento biológico (Bollard, 1970). Chalmers & Van den Ende (1975) mostraram que 

a evolução em peso seco não era necessariamente equivalente à verificada em peso fresco pelo que 

é aconselhável o estudo de ambas as variáveis. 

Dado o comportamento distinto nas duas fases, alguns autores descreveram o crescimento dos 

frutos como duas secções lineares, a primeira centrada na divisão celular e a segunda na expansão 

celular (Schechter et al., 1993). Esta descrição, apesar de bem ajustada na segunda parte do ciclo, 

não descreve corretamente o crescimento inicial. Já a equação expolinear de Goudriaan & Monteith 

(1990) evidencia o crescimento exponencial do peso seco no início do ciclo, seguido por uma fase de 

crescimento linear. Estes autores explicam o crescimento inicial com o aumento exponencial da 

interceção de luz pelas folhas entretanto produzidas, completando-se depois a formação do aparelho 

foliar com a consequente estabilização da interceção de luz e respetiva linearização da função de 

crescimento dos frutos. Em macieiras, Pratt (1988) atribuía a primeira fase de crescimento dos frutos 

à divisão celular que ocorre nas primeiras três a cinco SAPF e a segunda à fase de expansão celular. 

A análise com base em acontecimentos cronológicos deve ser efetuada cuidadosamente, pois apesar 

de Toyoma & Hayashi (1957) terem confirmado estas datas em pereira, Sterling (1954) verificou que 

a divisão celular na cultivar ‘Bartlett’ se prolongou até seis a oito SAPF na zona interior do fruto e até 

doze na periferia. Martins et al. (2008) salientavam ainda a necessidade de introdução de uma 

alteração à equação inicial de forma a limitá-la superiormente, pois o crescimento dos frutos não é 

indefinido e tende a estabilizar na fase final de crescimento. 

A importância da temperatura no crescimento dos frutos e no desenvolvimento tem sido 

confirmada por diversos investigadores (Westwood, 1978; Haun & Coston, 1983). Fischer (1962) 

mostrou que a acumulação de unidades de calor ou de graus dia pode ser uma medida efetiva na 

determinação da evolução do crescimento em frutos de caroço. Apesar da dependência de fatores 

externos, o crescimento dos frutos pode depender de outras variáveis intrínsecas ao próprio fruto. 

Jackson (2003) referia que o aumento do tamanho das células dependia da deposição de novos 

materiais na parede celular, do influxo de solutos, do influxo de água (que depende da concentração 
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de solutos), da plasticidade da parede celular, disponibilidade de água, transpiração, potencial hídrico 

da planta e das restrições impostas à extensibilidade da epiderme e camadas adjacentes.     

Os modelos de crescimento devem procurar quantificar o carbono necessário ao crescimento 

dos frutos, evidenciando desta forma o seu poder de “sink”. Devem ainda ser distinguidos os padrões 

de crescimento potencial, ocorrendo em disponibilidades ótimas de recursos e sem competição, dos 

padrões de crescimento atual, nas condições reais de recursos limitados e/ou competição com outros 

frutos (Lakso et. al., 1995).  
 

5.1.2.3.1 – Análise do Crescimento dos Frutos com Base no Tempo Térmico 
 

O uso do tempo térmico para análise do crescimento dos frutos pressupõe o conhecimento das 

temperaturas cardinais. A sua determinação foi efetuada pela minimização do quadrado dos erros 

entre os pesos estimados através da equação logística e os observados, num modelo a seis 

parâmetros que otimizava simultaneamente os parâmetros da logística e as temperaturas cardinais.  

O cálculo do tempo térmico foi calculado de acordo com a função 3.4, que pode ser reescrita 

da seguinte forma (Campbell & Norman, 1998):  
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Foram usados todos os dados disponíveis dos anos de 2008, 2009 e 2010 e os intervalos entre 

medições foram preenchidos por interpolação linear. A regressão obtida entre valores observados e 

estimados passando pela origem apresentou um declive de 0.993 (±0.0009) e um coeficiente de 

determinação de 0.99 (N=8741). As temperaturas cardinais obtidas foram Tb= 0.18°C, To= 21.30°C e 

Tx=35.17°C. Apesar de não existirem valores orientativos para a pereira, existem referências a 

temperaturas base (Tb) de 3°C em macieira “Fuji”, 2°C em macieira “Royal gala” (Putti et al., 2003) e 

4.4°C em macieira “Starkimson delicious” (Shaltout & Unrath, 1983). Hauagge & Cummins (1991) 

referiam que algumas variedades de Malus respondem a temperaturas superiores a 0°C, reforçando 

Jackson (2003) a possibilidade de existência de diferenças entre cultivares induzidas pelo porta-

enxerto. Como temperaturas críticas (Tx) encontram-se referências a valores de 28°C para macieiras 

“Fuji” e de 30°C para macieiras “Royal gala”. Os valores encontrados para a pereira estão de acordo 

com os intervalos considerados para a macieira, facto expectável tendo em conta que pertencem à 

mesma subfamília.  

Desta forma, o uso de expressões não lineares na expressão do tempo térmico permite usar 

esta metodologia durante todo o ciclo e em diferentes climas. O uso do TTac pode revelar-se 

especialmente inapropriado se for considerada uma resposta linear à temperatura, principalmente na 

segunda metade do ciclo em que a exposição a temperaturas elevadas é comum. A função proposta 

atribui diferentes influências aos efeitos da temperatura no crescimento dos frutos (Figura 5.34).  

[5.6] 
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Figura 5.34 – Função de ajustamento das temperaturas para cálculo do tempo térmico  

 
Apesar de ter sido medido o crescimento de frutos em condições de referência, considerou-se 

como crescimento potencial o medido em 2008 e 2010, uma vez que nos restantes anos a análise 

das curvas evidenciou que a carga das árvores deixadas para esse efeito não foi suficientemente 

baixa. O uso do tempo térmico revela-se um indicador mais preciso que o tempo cronológico 

vulgarmente usado para mostrar a evolução do crescimento. As diferenças aparentes do crescimento 

em diâmetro de frutos crescendo em condições não limitantes desaparecem quando considerada a 

acumulação de calor no mesmo referencial temporal, evidenciando o efeito das temperaturas no 

crescimento dos frutos (Figura 5.35).  
 

 
Figura 5.35 – Uso do tempo cronológico (DAPF) (A) e do TTac (ºC.hora) (B) após a plena floração (Est. F2) para 
expressão do crescimento dos frutos   

Sendo o crescimento dos frutos um indicador fundamental de monitorização e ajustamento da 

performance dos pomares procurou-se relacionar o diâmetro equatorial máximo dos frutos (pela 

simplicidade e rapidez de medição) com outras variáveis de maior significado biológico. Verificou-se 

que o peso fresco (PF) e o peso seco (PS) se encontram bem relacionados com o diâmetro (Figuras 

5.36A e 5.36B). Os coeficientes de determinação obtidos entre estas variáveis foram sempre 

superiores a 0.98, tendo sido usada a seguinte equação para a estimativa do peso (P, g) em função 

do diâmetro equatorial máximo (D, mm): 

bDaP =                                                              [5.7] 
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Figura 5.36 – Relação entre o peso fresco (g) (A) e o peso seco (g) (B) do fruto com o diâmetro equatorial 
máximo (mm) 

As curvas obtidas para as amostras que relacionam o peso fresco com o diâmetro para cada 

um dos cinco anos são relativamente consistentes, rejeitando-se apenas três dos dez testes de 

igualdade possíveis, nomeadamente entre os anos de 2007 e 2008 (P<0.0001), 2007 e 2009 

(P<0.0001) e entre 2008 e 2010 (P<0.01). Os parâmetros A e B não diferem significativamente em 

nenhum dos casos (α=0.05).  

Quanto às curvas que relacionam o diâmetro com o peso seco verificou-se que são 

significativamente diferentes (P<0.01). Apesar de se verificar que as diferenças induzidas pelos 

parâmetros determinados são pequenas, cálculou-se o peso fresco e o peso seco a partir das 

equações anuais determinadas. Na tabela 5.16 apresentam-se as parametrizações destas equações. 

Propõe-se ainda uma equação genérica obtida pela combinação de todas as observações efetuadas.    

Tabela 5.16 – Parametrização das equações que relacionam peso fresco (g) e o peso seco (g) com o diâmetro 
equatorial máximo do fruto (mm) 

 Variável Ano Função N r2 a b 

PF 2006 p = a.d b    187 0.993 0.00094 ±0.00010 2.87387 ±0.02607 

PF 2007 p = a.d b    157 0.993 0.00156 ±0.00018 2.73766 ±0.02794 

PF 2008 p = a.d b 318 0.998 0.00089 ±0.00003 2.89212 ±0.00884 

PF 2009 p = a.d b 166 0.997 0.00073 ±0.00005 2.93658 ±0.01796 

PF 2010 p = a.d b 139 0.985 0.00101 ±0.00012 2.84375 ±0.02871 

PF Combinada p = a.d b 967 0.993 0.00110 ±0.00005 2.83280 ±0.01005 

PS 2008 p = a.d b 91 0.987 0.00055 ±.000080 2.54964 ±0.03515 

PS 2009 p = a.d b 108 0.986 0.00023 ±0.00005 2.73401 ±0.04623 

PS Combinada p = a.d b 199 0.983 0.00038 ±0.00008 2.62402 ±0.03265 

 
Verificou-se ainda que o peso estava linearmente relacionado com o cubo do diâmetro 

equatorial máximo. As regressões encontradas entre estas variáveis passando na origem e usando o 

cubo do diâmetro como variável independente e o peso fresco/seco como variável dependente 

apresentam um declive de 0.5422 (±0.0013) para o peso fresco (r2=0.995) e de 0.0754 (±0.0007) para 

o peso seco (r2=0.981). Na figura 5.37 apresentamos a relação com o peso fresco que se revelou 

significativa pelo elevado coeficiente de determinação obtido entre os valores observados e 

estimados (N=967).  

A B 
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Figura 5.37 – Relação do peso fresco com o cubo do diâmetro equatorial máximo dos frutos 

Obtidas as equações alométricas preliminares, avaliou-se o ajustamento de vários modelos na 

descrição do crescimento potencial dos frutos da pereira ‘Rocha’. Dos modelos ajustados, 

selecionaram-se para comparação o modelo logístico e o expolinear limitado (Goudriann & Monteith, 

1990), respetivamente um modelo a três e outro a quatro parâmetros (Figura 5.38).  

Estes modelos são descritos pelas seguintes equações:  
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Nos modelos apresentados, W representa o peso estimado do fruto (g), W0 e Wmáx o peso inicial e o 

máximo assintótico, Cm a taxa de crescimento máxima absoluta (em ganho de peso por °C de TTac na 

fase linear), Rm a taxa de crescimento máximo relativo (em ganho de peso por unidade de peso e de 

TTac), TTac é o tempo térmico acumulado desde a plena floração (F2) e tl é vulgarmente designado por 

“lost time” e corresponde à interceção da fase linear sobre o eixo das abcissas.    
 

 

Figura 5.38 – Curvas de crescimento dos frutos expressas em peso fresco (g) (A) e em peso seco (g) (B) para a 
pera ‘Rocha’ usando os modelos logístico e expolinear limitado 

A B 
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Ambos os modelos descrevem o crescimento potencial dos frutos com bastante precisão, tendo 

em conta os elevados coeficientes de determinação obtidos (0.99). Contudo, o modelo expolinear 

conduz a SQR mais baixos. Os valores dos parâmetros obtidos são apresentados nas tabelas 5.17 e 

5.18. 

A observação das curvas referentes ao peso seco, permitem verificar que as taxas de 

crescimento em frutos crescendo em condições aproximadamente não limitantes são quase 

constantes durante a fase linear, sugerindo que as necessidades de carbono se mantêm desde o final 

do crescimento exponencial (64 a 77 DAPF) até à colheita. Estas datas coincidem com a fase final da 

divisão celular na pereira (Sterling, 1954; Jakson, 2003). Lakso et al. (1995) verificaram que na 

macieira o crescimento curvilíneo terminou entre 32 e 74 DAPF, consoante a cultivar e as condições 

climáticas. Segundo estes autores, a duração desta fase depende da temperatura, dados suportados 

pelos nossos estudos uma vez que a expressão do crescimento na base do TTac com as 

temperaturas cardinais obtidas promoveu a sobreposição das curvas de crescimento obtidas em anos 

distintos. Os mesmos autores referem ainda que a fase linear depende do número de células no 

córtex formadas durante a primeira fase.  
 

Tabela 5.17 – Parametrizações das curvas de crescimento logísticas do peso (g) em função do TTac (ºC.hora) 

Variável Modelo N r2 W0 Wmáx Rm 

PF Logistico 35 0.993 
2.1400 

±0.00249 
305.8104 
±0.29520 

0.00012 
±0.00001 

PS Logistico 35 0.999 
0.43000 

±0.00041 
43.3573 
±0.04786 

0.00012 
±0.00001 

Tabela 5.18 – Parametrizações das curvas de crescimento expolineares do peso (g) em função do TTac (ºC.hora) 
 

 

 

 

 
Os padrões de acumulação de MS na fase linear, considerando o TTac em tl (“lost time”) e à 

colheita e o respetivo peso seco nessas fases, dão-nos taxas de crescimento de 0.00107g 

MS/(°C.hora) de TTac. O uso de curvas de crescimento limitadas superiormente deve-se ao facto do 

crescimento exponencial não poder ser sustentado indefinidamente. A representação gráfica do 

logaritmo do PS (peso seco) versus TTac mostra-se linear durante a fase exponencial seguida por 

uma redução da curva com o tempo tal como demonstrado anteriormente por Wareing & Philips 

(1981). Foram calculadas a taxa de crescimento absoluto (AGR – “absolute growth rate”) e a taxa de 

crescimento relativo (RGR – “relative growth rate”) de acordo com as seguintes expressões: 
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[5.11] 

A AGR quando representada graficamente evidencia o declínio desta taxa na fase final do ciclo 

de crescimento do fruto (Figura 5.39A).  

Variável Modelo N r2 Cm Rm to Wmáx 

PF Expolinear 35 0.996 
0.01043 
±.00063 

0.00016 
±0.00001 

26145.810 
±761.6427 

321.1915 
±22.2109 

PS Expolinear 35 0.999 
0.00138 
±0.00004 

0.00015 
±0.0000 

23757.800 
±441.244 

46.6769 
±0.9906 
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Figura 5.39 – Variação da AGR (g g-1 ºC x10-3) (A) e da RGR (g g-1 ºC x10-3) (B) com o TTac (ºC.hora) a partir do 
Est. F2 

Quando considerada a RGR, verifica-se a sua diminuição durante todo o ciclo de crescimento, 

ainda que menos pronunciada na fase inicial. Atingido o TTac de 27500 °C.hora, a redução da RGR é 

aproximadamente linear, como pode ser constatado pelo declive da curva apresentada na figura 

5.39B. 

Os valores da RGR serão usados nas simulações do crescimento dos frutos no modelo 

CSS_Pear, pelo que foi ajustada a seguinte curva à descrição deste processo (r2=0.99), função do 

peso atual dos frutos (Wfr).  

fr

fr
fr W

W
WRGR

1

3573.43

1
00012.0

−
=                                               [5.12] 

As relações obtidas ajudaram a compreender o crescimento potencial da pera ‘Rocha’, 

servindo, nos pontos posteriores, de referencial de comparação com o crescimento de frutos 

crescendo em sistemas com diferentes formas de condução, intensidades de poda ou carga de frutos.  

A percentagem de MS nos frutos em cada data analisada foi muito estável, como se pode 

constatar pelo valor do EP apresentado na tabela em anexo (Anexo V). As diferenças ao longo do 

ciclo, quando analisadas em termos de TTac desde a plena floração são pequenas, apresentando 

apenas algumas diferenças entre os 25000 e 40000 ºC.hora, correspondendo em termos 

cronológicos a um período variável entre a última quinzena de junho e o mês de julho (Figura 5.40). 

Estas diferenças poder-se-ão dever a estados de hidratação diferenciados dos frutos em 

consequência das temperaturas máximas registadas no verão. Isto pode indiciar que não existiu 

incremento efetivo da percentagem de MS no fruto mas sim uma maior perda relativa de água que 

resultou da transpiração mais elevada dos frutos.  

A curva apresentada na figura 5.40 pode ser descrita por uma equação polinomial a quatro 

parâmetros do tipo y=Ax3+Bx2+Cx+D (r2=0.93), com A, B, C e D iguais a 5x10-13, -4x10-08, 0.0006 e 

19.836 respetivamente.   

 

A B 
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Figura 5.40 – Evolução da % de MS nos frutos com o TTac (ºC.hora) a partir do Est. F2 

5.1.2.3.2 – Aplicação da Modelação do Crescimento dos Frutos na Identificação de 

Pontos Críticos e Estabelecimento de Referenciais de Crescimento   

Procurou-se interpretar o efeito da carga no crescimento dos frutos utilizando a equação 

expolinear, verificando-se que esta não se revelava adequada. De facto, Lakso et al. (1995) 

clarificaram que este modelo descreve os padrões de crescimento em condições próximas das 

ótimas. Afirmavam ainda que o efeito da competição entre frutos durante a divisão celular podia 

apenas ser modelado com esta função desde que a carga final após a monda de frutos fosse baixa a 

moderada, explicando as parametrizações anormais que obtivemos nas árvores com carga mais 

elevada. Por outro lado este modelo usa a RGR máxima como parâmetro de referência que, tal como 

foi atrás elucidado, ocorre logo no início do ciclo enquanto o efeito da monda no número total de 

células ocorrerá posteriormente. Consequentemente, o ajustamento no início do crescimento pode 

não ser tão bom se o efeito da carga for sentido no crescimento dos frutos.  

Com o intuito de identificar as fases do ciclo decisivas na determinação do peso final do fruto, 

agruparam-se frutos com peso final equivalente e analisaram-se as respetivas curvas de crescimento. 

Ajustaram-se curvas de crescimento autocatalíticas por revelarem bom ajustamento em situações de 

crescimento limitado e por facilitarem a interpretação dos seus parâmetros. Estas curvas podem ser 

descritas pelo seguinte modelo: 
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Os parâmetros facilitam a interpretação do processo, sendo que Wmáx representa o peso máximo 

assintótico, k a RGR máxima e t0 é ponto de inflexão da curva sobre o eixo das abcissas. Calculou-se 

a 1ª e 2ª derivada do peso fresco em ordem ao TTac (ºC.hora), obtendo-se respetivamente a 

velocidade máxima de crescimento durante a fase linear e a aceleração máxima que ocorre no 

período seguinte à fase exponencial. Esta velocidade máxima corresponde ao valor máximo da AGR 

obtido no ponto de inflexão dado pelo parâmetro t0 da curva autocatalítica. Este valor era constante na 

equação expolinear de Goudriaan & Monteith e correspondia ao declive da fase linear, situação que 

não reflete o crescimento real dos frutos em situações em que o seu crescimento é limitado pois a 

velocidade de crescimento diminui com a aproximação da maturação.  
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Figura 5.41 – Análise do crescimento de frutos com diferentes dimensões à colheita (58 a 81 mm). (A) Evolução 
do PF (g); (B) Derivação do crescimento para obtenção da velocidade e aceleração. 

 
A aceleração máxima foi obtida a partir da 1ª derivada, procurando averiguar-se se o seu valor 

absoluto está relacionado com o peso final do fruto (Figura 5.41B).  

A velocidade e a aceleração máxima de crescimento registam valores mais elevados nos frutos 

maiores. Os valores das derivadas são apresentados nas Figuras 5.42A e 5.42B. No ano 

apresentado, verifica-se que a velocidade máxima é atingida próximo dos 38900ºC.hora e a 

aceleração máxima dos 28560ºC.hora. Estes valores variaram com os anos em estudo, indiciando a 

existência de outros fatores de variabilidade além da temperatura. Contudo, quando usado o TTN 

(floração - colheita) e considerados valores obtidos em vários anos, a velocidade máxima ocorreu 

com TTN entre 0.77 e 0.80 e a aceleração máxima entre 0.57 e 0.58. As curvas de crescimento 

apresentadas e os valores das derivadas poderão ser importantes para sustentar decisões técnicas, 

permitindo minimizar possíveis consequências. A análise da figura 5.42B permite ainda verificar que 

os frutos de menor calibre apresentam uma aceleração do crescimento maior na fase final do ciclo.   

   

 

Figura 5.42 – Variação da 1ª (A) e 2ª (B) derivadas do crescimento em peso fresco dos frutos com o TTac 

(ºC.hora) a partir do Est. F2 

Verificou-se que o peso final do fruto se encontrava bem relacionado com a velocidade máxima 

de crescimento (Vm=-1.216+0.399PF; r2=0.992) e com a aceleração máxima (Am=-1.675+0.196PF; 

r2=0.927) (Figura 5.43).  

A 
B 

A B 
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Figura 5.43 – Análise do crescimento dos frutos. (A) Relação da velocidade máxima (Vmáx) do crescimento com o 
peso fresco final (g) dos frutos; (B) Relação da aceleração máxima (Amáx) do crescimento com o peso fresco final 
(g) dos frutos 

Alguns autores têm considerado que o tamanho final do fruto se deve à AGR máxima verificada 

na fase linear, refletindo este valor as diferenças no número de células resultantes da divisão celular 

ocorrida durante a fase exponencial (Lakso et al. 1995). A boa relação entre a velocidade e a 

aceleração máxima (r2=0.953), bem como o facto de estes acontecimentos ocorrerem após a divisão 

celular, estão em consonância com o maior volume dos frutos à colheita. Os mesmos autores, 

trabalhando com o modelo expolinear, também encontraram maior relação do tamanho final dos 

frutos com o valor de Cm do que com o valor de Rm ou Tl.  
 

5.1.2.3.3 – Influência da Forma de Condução e Poda no Crescimento dos Frutos 
 

Analisaram-se as curvas de crescimento dos frutos para os tratamentos extremos e para cada 

um dos anos. No pomar P1 verificou-se que as árvores inclinadas apresentaram curvas de 

crescimento dos frutos significativamente diferentes das árvores verticais apenas no ano de 2009 

(P<0.001), com os frutos das árvores inclinadas a crescerem mais. Contudo, no ano de 2010 as 

árvores inclinadas mantiveram crescimentos equivalentes com uma carga de frutos por árvore 53% 

superior à das árvores verticais e no ano de 2008, apesar da carga equivalente, produziram mais 5% 

em peso (Figura 5.44A).  

 
Figura 5.44 – Influência da inclinação das árvores no crescimento dos frutos durante os anos de 2008 e 2010.  
(A) Pomar P1; (B) Pomar P3. EV – Eixo vertical; Imáx – Inclinação máxima 

A B 

A B 
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No pomar P3 as árvores inclinadas voltaram a potenciar o crescimento dos seus frutos, 

existindo apenas diferenças a favor das árvores verticais no ano de 2010, porém, com uma carga 

média de frutos por árvore 35% inferior à das árvores mais inclinadas (Figura 5.44B). Quando 

comparadas as curvas de crescimento entre os anos em análise, verifica-se que as referentes ao ano 

de 2009 são significativamente diferentes das de 2010 para cada um dos tratamentos (P<0.0001). 

Quanto às curvas de crescimento entre estes tratamentos verifica-se que são significativamente 

diferentes nos anos de 2009 e 2010 (P<0.0001), não existindo diferenças significativas entre eles 

para o ano de 2008. Nos anos de 2008 e 2009 foram também medidos crescimentos nos frutos das 

árvores do tratamento com menor inclinação (Iméd), tendo-se verificado que as curvas foram sempre 

superiores às das árvores sem inclinação, ainda que no ano de 2008 a grande diferença verificada 

possa ser também atribuída à menor carga média destas árvores (79 frutos/árvore vs 95 

frutos/árvore, dados não apresentados). 

Quanto à poda, verificou-se que o aumento da sua intensidade em pomares de alta densidade 

contribui para o aumento do crescimento dos frutos (Figura 5.45). Os frutos de árvores não podadas 

apresentam um crescimento baixo, mesmo com cargas baixas. No seu ano de maior crescimento, os 

frutos das árvores sem poda alcançaram um tamanho mediano com um número reduzido de frutos, 

evidenciando dificuldades de crescimento. As diferenças nas curvas apresentadas para os 

tratamentos NP e PS foram significativas para todos os anos em análise (P<0.0001). As árvores 

sujeitas a poda mínima com cargas equivalentes às árvores sujeitas a podas intensas não 

apresentaram a mesma capacidade de crescimento dos seus frutos, sendo as diferenças 

significativas face à poda severa no ano de 2009 e ao tratamento sem poda em 2008.    

 
Figura 5.45 – Influência da intensidade de poda no crescimento dos frutos do pomar P2 nos anos de 2008 a 
2010. PS – Poda Severa; PM – Poda Mínima; NP – Não Poda 
 

Os parâmetros das equações autocatalíticas ajustadas são apresentados na tabela 5.19.  

Foram encontradas diferenças significativas no pomar P1 para o parâmetro A dos tratamentos 

EV e Imáx entre os anos de 2009 e 2010. Em todas as outras comparações efetuadas não foram 

detetadas diferenças significativas entre os valores dos parâmetros.  

A análise destas curvas demonstra a influencia da condução e poda no crecimento dos frutos, 

o qual é favorecido pela inclinação das árvores nos modelos propostos e por podas intensas. 
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Tabela 5.19 – Parâmetros da equação autocatalítica ajustada às curvas de crescimento por ano e tratamento 
Pomar Trat. Ano N r2 A EP k EP t0 EP 

P1 EV 2008 18 0.999 169.676 2.537 0.00013 0.00000 36371.25 278.27 
P1 EV 2009 21 0.999 137.248 2.732 0.00012 0.00000 39298.79 396.71 
P1 EV 2010 16 0.999 278.831 12.962 0.00012 0.00000 41426.47 847.61 
P1 Imáx 2008 18 1.000 180.847 2.620 0.00013 0.00000 36981.12 257.66 
P1 Imáx 2009 21 0.999 158.170 3.884 0.00012 0.00000 38116.93 470.08 
P1 Imáx 2010 16 0.999 282.206 8.039 0.00012 0.00000 41723.39 541.02 
P1 Iméd 2009 21 0.999 143.510 4.027 0.00013 0.00000 37564.50 515.38 
P1 Iméd 2008 18 0.999 133.630 2.404 0.00013 0.00000 35977.23 341.53 
P3 Imáx 2008 18 0.999 154.674 4.101 0.00013 0.00000 38025.13 477.42 
P3 Imáx 2009 20 0.998 124.697 3.271 0.00012 0.00000 37087.25 534.98 
P3 Imáx 2010 16 0.999 187.716 5.474 0.00013 0.00000 37823.53 537.43 
P3 EV 2008 18 0.999 138.217 4.354 0.00013 0.00000 35623.47 546.59 
P3 EV 2009 20 0.999 104.919 2.039 0.00012 0.00000 38203.02 413.22 
P3 EV 2010 16 1.000 219.678 5.259 0.00013 0.00000 39277.98 448.10 
P3 Iméd 2009 20 0.998 120.855 3.546 0.00013 0.00000 35807.29 622.89 
P3 Iméd 2008 18 1.000 161.581 3.160 0.00014 0.00000 35260.88 330.09 
P2 PS 2008 18 0.999 224.798 11.392 0.00013 0.00000 40702.98 879.90 
P2 PS 2009 21 0.999 177.030 7.002 0.00011 0.00000 41761.81 828.26 
P2 PS 2010 16 0.999 211.499 6.933 0.00012 0.00000 40493.77 642.18 
P2 NP 2008 18 0.999 125.712 3.636 0.00014 0.00000 36777.09 530.04 
P2 NP 2009 21 0.996 105.729 7.159 0.00011 0.00001 40481.32 1446.08 
P2 NP 2010 16 0.999 193.158 8.004 0.00012 0.00000 42450.13 802.74 
P2 PM 2008 18 0.999 171.296 5.163 0.00013 0.00000 38303.77 524.15 
P2 PM 2009 21 0.999 127.797 4.655 0.00012 0.00000 39948.95 717.06 

 
 
5.1.2.3.4 – Crescimento Anual em Condições de Recursos Limitados 

 
Na figura 5.46 apresentam-se as curvas de crescimento efetuadas com todos os frutos 

medidos por pomar (todos os tratamentos) para a totalidade dos anos analisados. Estas curvas 

evidenciam o padrão genérico de crescimento em cada ano e em condições de recursos limitados, o 

qual será relacionado posteriormente com a análise à produtividade. Permite-nos verificar o 

afastamento do crescimento real do potencial, promovido pela excessiva carga das árvores. A 

parametrização destas curvas pode ser consultada no Anexo VI.  

No pomar P1, com exceção da curva de crescimento referente a 2010, todas são 

significativamente diferentes da potencial, obtida a partir dos crescimentos de frutos crescendo em 

árvores com carga reduzida. As curvas de crescimento de 2006 e 2009 são ainda significativamente 

inferiores da de 2010 (P<0.0001). Nos pomares P2 e P3 todas as curvas são significativamente 

inferiores à potencial (P<0.01), ainda que a curva referente a 2010 do pomar P3 não seja 

significativamente diferente se reduzido o nível de significância para 0.01 (P=0.024). Este facto 

denota desde logo que a carga das árvores foi excessiva na perspetiva da produção de frutos de 

elevado calibre. Porém, relembramos que as árvores não foram mondadas em qualquer dos anos 

pretendendo-se estimar produções potenciais numa perspetiva de maximização das produtividades.  
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Figura 5.46 – Curvas de crescimento real e potencial durante os anos em estudo. (A) Pomar P1; (B) Pomar P2; 
(C) Pomar P3. 

 
Se o efeito da carga das árvores se faz sentir de forma pronunciada no crescimento individual 

dos frutos, a distribuição desses frutos na copa pode atenuar parcialmente a redução do calibre dos 

frutos. Durante os anos de 2007 a 2009 foi analisado o crescimento dos frutos tendo em conta a sua 

concentração por corimbo, procurando perceber se o excesso de carga contribui de igual forma para 

o crescimento dos frutos independentemente da competição local pelos assimilados (Figura 5.47).  

Verificou-se que os frutos que cresceram sozinhos no corimbo apresentaram um crescimento 

significativamente maior dos frutos que cresceram em corimbos duplos ou triplos para qualquer um 

dos anos. A presença de dois ou três frutos não implicou crescimentos significativamente diferentes 

(α=0.05). Uma vez que podemos excluir a carga total da árvore como fator de variabilidade do 

crescimento individual destes frutos (pois foram medidos os três tratamentos em cada árvore), parece 

existir um efeito positivo da menor competição local.  

Verificou-se ainda que a taxa de crescimento máxima foi de 0.81 e de 0.79 g/dia para frutos 

expostos à luz e à sombra respetivamente, a qual ocorreu 30 a 41 DAPF. A redução da radiação foi 

responsável pelo decréscimo de HC disponíveis e consequentemente pela redução do diâmetro dos 

frutos (Garriz et al., 1993).   

 

A B 

C 
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Figura 5.47 – Influência da concentração de frutos por corimbo (Fr/Cor) no crescimento individual dos frutos 

 

5.1.2.4 – Partição de MS  
 

Uma vez que o crescimento da planta resulta da distribuição dos assimilados pelos diferentes 

órgãos, procurou-se quantificar as variações de MS durante o ciclo de crescimento, recolhendo 

informações que auxiliassem a clarificar as regras de partição do carbono e a interação entre 

processos.   

 

5.1.2.4.1 – Distribuição de MS na Parte Aérea 

5.1.2.4.1.1 – Órgãos 

Partindo das contagens ao número de órgãos efetuadas nos anos de 2006 e 2007, determinou-

se o número de novos órgãos formados entre o início do ciclo vegetativo (N.º Órgãosi) e a conclusão 

da formação do aparelho foliar (N.º Órgãosf).  

if ÓrgãosNÓrgãosNAnuaisÓrgãosN .º.º.º −=
                                

[5.14] 
 

O peso fresco médio por órgão obtido foi de 0.489g e 2.970g para os RC e RL respetivamente 

e a percentagem de MS calculada para estes órgãos foi de 48.4 e 49.3% (N=40). Com base nestes 

valores, estimaram-se as necessidades anuais em MS para a formação de novos órgãos, 

apresentadas na tabela 5.20. 
 

Tabela 5.20 – Estimativa do PS (g) necessário para formação de novos órgãos em diferentes pomares e sujeitos 
a diferentes tratamentos (condução e poda) 

Pomar Ano 
N.º 

Árv. 
Trat. 

N.º Órgãos 
Peso Fresco 

(g) 
Peso Seco          

(g) 
Peso Seco 

Total 
Órgãos 
(g/árv.) RC RL RC RL RC RL 

P1 2006 10 - 95.83 96.75 46.96 287.34 22.72 141.51 164.23 
P1 2007 6 - 108.67 213.17 53.25 633.11 25.76 311.81 337.57 
P1 2007 6 EV 86.71 181.86 42.49 540.13 20.56 266.01 286.57 
P1 2007 6 Iméd 95.69 164.96 46.89 489.92 22.69 241.29 263.97 
P1 2007 6 Imáx 92.32 172.15 45.24 511.29 21.89 251.81 273.69 
P2 2006 10 - 225.35 73.04 110.42 216.93 53.42 106.84 160.26 
P2 2007 6 - 188.33 60.33 92.28 179.18 44.65 88.25 132.89 
P2 2007 6 NP 207.50 67.67 101.68 200.98 49.19 98.98 148.17 
P2 2007 6 PM 173.67 41.78 85.10 124.09 41.17 61.11 102.28 
P2 2007 6 PS 101.33 114.17 49.65 339.08 24.02 167.00 164.23 
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Os valores apresentados correspondem a um investimento em MS para formação de novos órgãos 

compreendido entre 44.3 e 91.4 g m-2 para o pomar P1 e 36.82 e 59.12 g m-2 para o pomar P2. 

 
5.1.2.4.1.2 – Tronco e Ramos 

No cálculo das estimativas referentes ao aumento do volume do tronco foram calculados os 

volumes médios do tronco no início e final do ciclo vegetativo, tendo-se considerado que o aumento 

anual desse volume se deveu ao crescimento no respetivo ano (Figura 5.48). Os volumes foram 

obtidos a partir das áreas na base (20 cm) e no topo (50 cm da extremidade) calculadas a partir das 

respetivas medições do diâmetro (máximo e mínimo) nessas posições e períodos do ano. Assumiu-se 

o tronco com a forma tronco cónica.   
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[5.15] 

 
Nesta expressão ∆Vt é o aumento anual de volume do tronco, A1f e A2f a área de secção do tronco no 

topo e na base no final do ciclo de crescimento, A1i e A2i a área de secção do tronco no topo e na base 

no início do ciclo de crescimento e hi e hf as alturas da copa nessas fases.  

 
Figura 5.48 – Representação do tronco com aproximação geométrica tronco cónica 

Obtido o aumento de volume, fez-se a respetiva conversão em peso, considerando a 

densidade da madeira igual a 0.71 g cm-3 (Passialis & Grigoriou, 1999). Foram então efetuadas 

estimativas para as necessidades anuais do tronco em MS, considerando uma percentagem de MS 

na madeira de 48.41% (N=20). Os valores obtidos para os anos de 2006 e 2007 são apresentados na 

tabela 5.21. O volume total de madeira, incluindo tronco e ramos, foi estimado multiplicando o volume 

do tronco por um fator usualmente considerado para este efeito (1.5) (Melo-Abreu, com. pessoal). 

 
Tabela 5.21 – Determinações efetuadas para cálculo do aumento anual do PS (g) na madeira (tronco e ramos) 
de árvores provenientes de diferentes pomares (valores médios por árvore) 

Pomar Ano 
N.º 

Árv. 
Trat. 

VtINICIAL 

(cm3) 
VtFINAL 

(cm3) 
VMINICIAL 

(cm3) 
VMFINAL 

(cm3) 

∆∆∆∆ Anual 
Volume 

(cm3) 

PF 
Madeira 
(g/árv.) 

PS 
Madeira 
(g/árv.) 

P1 2006 10 - 4682.01 6448.13 7023.01 9672.20 2649.19 1880.92 910.37 

P1 2007 6 - 6118.25 8652.12 9177.37 12978.19 3800.82 2698.58 1306.11 

P1 2007 6 EV 5407.85 7271.15 8111.77 10906.73 2794.96 1984.42 960.46 

P1 2007 6 Iméd 5571.02 7633.9 8356.53 11450.85 3094.31 2196.96 1063.33 

P1 2007 6 Imáx 6500.91 8891.25 9751.36 13336.88 3585.52 2545.72 1232.13 

P2 2006 10 - 12111.25 13291.12 18166.87 19936.68 1769.82 1256.57 608.18 

P2 2007 6 - 12636.77 15009.54 18955.15 22514.31 3559.16 2527.00 1223.07 

P2 2007 6 NP 12164.33 14219.38 18246.50 21329.06 3082.56 2188.62 1059.29 

P2 2007 6 PM 15121.32 18486.8 22681.99 27730.20 5048.21 3584.23 1734.77 

P2 2007 6 PS 15708.9 19336.44 23563.35 29004.66 5441.31 3863.33 1869.85 

VtINICIAL - Volume do tronco inicial; VtFINAL - Volume do tronco final; VMINICIAL - Volume de madeira inicial 
(tronco+ramos); VMFINAL - Volume de madeira final (tronco+ramos) 
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Os valores apresentados correspondem a um investimento em MS no crescimento do tronco e ramos 

compreendido entre 245.8 e 352.7 g m-2 para o pomar P1 e 218.9 e 624.5 g m-2 para o pomar P2. 

 
5.1.2.4.1.3 – Folhas 
 

O peso seco das folhas referente às árvores consideradas na estimativa das frações de MS 

alocadas a cada compartimento é apresentado na tabela 5.22. O processo de cálculo e os valores 

envolvidos na sua determinação são apresentados e discutidos no ponto 5.2.1.8. Os valores 

apresentados correspondem a um investimento em MS para a formação de folhas compreendido 

entre 150.8 e 249.8 g m-2 para o pomar P1 e 251.7 e 359.38 g m-2 para o pomar P2.  

 

5.1.2.4.1.4 – Frutos 
 

Na determinação do peso seco dos frutos considerou-se o peso médio total dos frutos 

provenientes das árvores estudadas nos anos (2006 e 2007) e tratamentos em causa e uma 

percentagem de MS nos frutos equivalente a 14%. Os valores obtidos apresentam-se na tabela 5.22. 

 
Tabela 5.22 – Estimativa do PS médio por árvore (g) necessário para formação de folhas e frutos 

Pomar Ano 
N.º 

Árv. 
Trat. 

PSf 

(g) 
PSfr 

(g) 

P1 2006 10 - 558.62 2288.58 
P1 2007 6 - 925.31 2529.80 
P1 2007 6 EV 817.54 1778.98 
P1 2007 6 Iméd 801.11 1551.90 
P1 2007 6 Imáx 809.67 2351.58 
P2 2006 10 - 707.51 3084.48 
P2 2007 6 - 789.23 3137.40 
P2 2007 6 NP 998.30 3256.82 
P2 2007 6 PM 968.42 4175.50 
P2 2007 6 PS 699.06 3868.62 

PSf – Peso seco das folhas; PSfr – Peso seco dos frutos 
 
Os valores apresentados correspondem a um investimento em MS para o crescimento dos 

frutos compreendido entre 419.0 e 683.1 g m-2 para o pomar P1 e 1110.4 e 1503.2 g m-2 para o 

pomar P2.  

 

5.1.2.4.2 – Distribuição de MS na Parte Subterrânea 

 
Quando considerada a planta no seu todo, os coeficientes de partição apresentados abaixo 

deverão ser corrigidos considerando ainda a distribuição para a parte radicular. Para tal, assume-se 

que a distribuição de MS para as raízes de árvores com produção será de 10%, valor superior ao 

considerado para pomares de macieiras em produção, mas ainda assim metade do obtido em 

pomares sem produção (Lenz, 1986). Procurámos no entanto consubstanciar este valor, estimando o 

peso das raízes e efetuando a sua conversão em MS. Nesse âmbito, arrancaram-se 6 árvores e 

pesaram-se as raízes, tendo-se verificado que a relação entre o seu peso total e a AST (20cm) era de 

0.393 kg cm-2 AST. Dado o papel desempenhado pelas raízes finas (geralmente definidas como 

raízes com diâmetro inferior a 1 ou 2mm) na absorção de água e nutrientes (Eissenstat, 1992), no 

ciclo do carbono (Eissenstat & Yanai, 1997; Ruess et al., 2003) e o facto de serem pontos de 

crescimento intenso com altas taxas respiratórias (Pregitzer et al., 1998; Wells & Eissenstat, 2001) e 

alto risco de mortalidade (Wells & Eissenstat, 2001), estimou-se o seu peso seco, considerando que 
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estes órgãos são formados anualmente. Verificou-se ainda que estas raízes representavam 6% do 

peso total das raízes e que o conteúdo de MS nestes órgãos era de 44.7%. Se considerarmos ainda 

a existência de “turnover” das raízes finas, bem como a possibilidade de remoção incompleta destas 

raízes e o crescimento secundário das raízes grossas (“velhas”) verificamos que o valor proposto 

para a partição das raízes parece globalmente ajustado (Tabela 5.23). A obtenção desta estimativa 

teve como propósito o facto de ser necessária para a concepção do modelo CSS_Pear. 

 
Tabela 5.23 – Estimativa da MS necessária à formação de raízes finas 

Pomar Ano N.º Árv. Trat. 
PFr PFrf PSrf %PSr 
(kg) (g) (g)    PSt 

P1 2006 10 - 10.516 630.935 281.839 6.705 
P1 2007 6 - 12.873 772.402 345.032 6.388 
P1 2007 6 EV 11.619 697.120 311.403 7.495 
P1 2007 6 Iméd 13.618 817.104 365.000 8.164 
P1 2007 6 Imáx 12.207 732.446 327.184 6.811 
P2 2006 10 - 17.710 1062.621 474.673 9.427 
P2 2007 6 - 19.573 1174.364 524.589 9.034 
P2 2007 6 NP 18.914 1134.840 506.933 8.492 
P2 2007 6 PM 22.277 1336.604 597.061 7.879 
P2 2007 6 PS 22.893 1373.582 613.579 8.504 

PFr – Peso fresco total de raízes; PFrf – Peso fresco de raízes finas; PSrf – Peso seco de raízes finas; PSt – Peso seco total 
 

Apesar de superior aos valores determinados por Lenz (1986) e Palmer (1991), deve ter-se em 

conta o facto das outras estimativas terem sido obtidas em macieiras com porta-enxertos mais 

ananicantes e destes valores não terem sido obtidos nos nossos anos de maior produção, sendo 

conhecida a competição existente pelos assimilados entre a parte aérea e radicular (Priestley et al., 

1976) e a sua variação em sentidos opostos (Head, 1967).  

 

5.1.2.4.3 – Coeficientes de Partição 
 

Com base nos pesos secos determinados anteriormente, calcularam-se as frações de MS 

distribuídas na parte aérea das plantas (Figuras 5.49B e 5.49C). As estimativas obtidas, apesar de 

alguns casos se basearem em relações empíricas, encontram-se em consonância com os valores da 

bibliografia (Heim et al., 1979; Lenz, 1986; Palmer et al., 2002). O coeficiente de partição para os 

frutos (% dos assimilados destinados aos frutos) no pomar adulto (5.49C) aparece ligeiramente mais 

baixo que os valores encontrados em macieira, facto explicável pelo baixo vigor conferido pelos porta-

enxertos usados nesses ensaios (ananicantes), responsáveis pela maior eficiência na produção de 

frutos e menor investimento no crescimento vegetativo (parte aérea e radicular). As pereiras, sendo 

usualmente enxertadas em porta enxertos mais vigorosos, permitem obter plantas com maior vigor e 

diferentes padrões de partição. Essa alteração na partição resultará numa diminuição da MS nos 

frutos (que em alguns casos é referida como responsável por consumir até 74% da MS disponível) 

em detrimento das outras componentes, nomeadamente no crescimento da madeira, folhas e raízes. 

Ainda assim, apesar de não terem sido contabilizados os aumentos de MS nos anos seguintes, é 

possível que a partição para os frutos e, consequentemente, o índice de colheita, tenham aumentado 

em anos posteriores, nomeadamente no ano de 2009 em que se atingiram produções recorde e 

anormalmente altas quando comparadas com os padrões usuais. 
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Figura 5.49 – Partições. (A) Representação esquemática da partição em árvores fruteiras; (B) Partição da MS na 
parte aérea do pomar P1; (C) Partição da MS na parte aérea do pomar P2. 

Na figura 5.49B, apresenta-se ainda o padrão de partição obtido para o pomar P1, pomar que 

nesta fase se encontrava ainda em formação e com as produções em crescendo (abaixo das 

potenciais). Como é percetível pelos conceitos anteriormente apresentados e agora suportados pelos 

valores obtidos, o investimento em MS deste pomar privilegia o aumento da espessura do tronco, a 

formação de novos ramos e o crescimento dos existentes, bem como a formação de folhas que lhe 

permitam aumentar a produção de assimilados e sustentar o seu crescimento. 

 

5.2 – Caracterização do “Envelope” do Modelo Elipsoidal  
 

O modelo concebido no capitulo posterior considera as árvores com um formato elipsoidal. 

Nessa abordagem (modelo elipsoidal) são necessários os parâmetros a, c e Hb (neste modelo 

equivalente a Hc) resumidos na tabela 5.24. Estes parâmetros foram medidos e usados para simular o 

crescimento da copa mediante interpolações lineares, de forma a obter valores que expressem a 

dinâmica de crescimento e que são inseridos posteriormente no modelo de interceção.  

O parâmetro a (metade da largura máxima) responde de forma positiva ao aumento da 

inclinação das árvores. Uma vez que as árvores são conduzidas em eixo central revestido, a largura 

máxima da copa é encontrada na sua base (centro da elipsóide), sendo a inclinação responsável pelo 

afastamento do plano de produção do eixo imaginário localizado na origem perpendicularmente ao 

solo. Esta distribuição espacial é responsável pela redução da densidade foliar no interior do 

envelope elipsoidal, fruto da distribuição dos órgaos num plano horizontal mais alargado.  

Da mesma forma, a ausência ou redução da intensidade de poda também conduziu ao 

aumento do semi-eixo da elipsóide pela redução da contenção da vegetação no interior do 

“envelope”. Este aumento aconteceu para valores próximos dos obtidos nas árvores mais inclinadas 

dos pomares P1 e P3.  

A 

B 

C 
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Relativamente ao semi-eixo vertical (c) não foram registadas diferenças significativas entre 

tratamentos, o mesmo sucedendo na distância ao solo (Hb). O valor de Hc não é apresentado por ser 

equivalente ao valor de Hb, uma vez que o centro da elipsóide fica localizado na base.   

 
Tabela 5.24 – Parâmetros do “envelope” elipsoidal medidos em diferentes períodos dos anos 2007, 2008 e 2009 
nos pomares P1, P2 e P3 sujeitos a diferentes tratamentos  
Pomar Trat. Ano Dia 

Ano 
a c Hb Ano Dia  

Ano 
a c Hb Ano Dia 

Ano 
a c Hb 

P1 EV 2009 101 0.81 2.60 0.47 2008 73 0.71 2.51 0.42 2007     
P1 EV 2009 206 0.85 2.98 0.36 2008 146 0.78 2.83 0.36 2007 210 0.88 2.89 0.33 

P1 EV 2009 301 0.88 3.33 0.26 2008 275 0.81 3.01 0.25 2007     

P1 Iméd 2009 101 0.99 2.78 0.51 2008 73 0.88 2.70 0.46 2007     

P1 Iméd 2009 206 1.04 2.85 0.38 2008 146 1.01 2.80 0.38 2007 210 1.04 2.88 0.31 

P1 Iméd 2009 301 1.09 2.92 0.26 2008 275 0.98 3.03 0.25 2007     

P1 Imáx 2009 101 1.16 2.75 0.43 2008 73 1.06 2.72 0.41 2007     

P1 Imáx 2009 206 1.19 3.00 0.34 2008 146 1.18 2.79 0.35 2007 210 1.35 2.91 0.33 

P1 Imáx 2009 301 1.22 3.23 0.26 2008 275 1.14 2.98 0.25 2007     

P2 PM 2009 101 0.87 3.03 0.53 2008 73 0.76 3.13 0.48 2007 77 0.75 3.03 0.51 

P2 PM 2009 206 0.95 3.98 0.16 2008 146 0.88 3.59 0.29 2007 139 0.97 3.44 0.24 

P2 PM 2009 236 0.97 4.25 0.05 2008 252 0.88 4.06 0.10 2007 210 0.90 3.53 0.10 

P2 PS 2009 101 0.85 3.04 0.57 2008 73 0.64 3.00 0.55 2007 77 0.64 2.94 0.53 

P2 PS 2009 206 0.85 3.92 0.17 2008 146 0.81 3.60 0.33 2007 139 0.77 3.22 0.30 

P2 PS 2009 236 0.85 4.17 0.05 2008 252 0.73 4.00 0.10 2007 210 0.69 3.51 0.10 

P2 NP 2009 101 1.17 3.15 0.51 2008 73 0.94 3.13 0.49 2007 77 0.76 3.05 0.47 

P2 NP 2009 206 1.08 3.84 0.15 2008 146 1.10 3.74 0.30 2007 139 0.96 3.42 0.26 

P2 NP 2009 236 1.06 4.04 0.05 2008 252 1.01 3.81 0.10 2007 210 0.83 3.33 0.10 

P3 EV 2009 101 0.94 2.68 0.58 2008 70 0.89 2.64 0.54 2007     

P3 EV 2009 206 0.99 2.97 0.34 2008 146 1.05 2.83 0.44 2007 222 0.79 2.77 0.37 

P3 EV 2009 270 1.03 3.14 0.20 2008 278 1.03 2.90 0.26 2007     

P3 Iméd 2009 101 1.03 2.71 0.55 2008 70 0.86 2.70 0.52 2007     

P3 Iméd 2009 206 1.09 3.05 0.33 2008 146 1.08 3.00 0.42 2007 222 0.86 3.00 0.33 

P3 Iméd 2009 270 1.12 3.26 0.20 2008 278 1.04 3.30 0.25 2007     

P3 Imáx 2009 101 1.14 2.82 0.48 2008 70 1.06 2.90 0.46 2007     

P3 Imáx 2009 206 1.13 3.02 0.31 2008 146 1.18 3.03 0.38 2007 222 1.10 3.01 0.34 

P3 Imáx 2009 270 1.12 3.14 0.20 2008 278 1.21 3.11 0.24 2007     

 
 

5.3. – Interceção e Absorção da Radiação 

5.3.1 – Influência do Sistema de Condução e Intensidade de Poda na Interceção e 

Absorção de Radiação  
 

Assumindo que a produtividade da pereira ‘Rocha’ se encontra distante da potencial devido à 

gestão desadequada da copa, promoveram-se alterações na estrutura dos pomares com o intuito de 

melhorar os padrões de interceção e distribuição de luz. A radiação PAR intercetada é a componente 

principal do seu balanço energético, influenciando a fotossíntese e a transpiração (Green et al., 2003; 

Annandale et al., 2004), sendo a fonte de energia que conduz à produção biológica de MS.  

Verificou-se que a fração intercetada estabilizou a cerca de 40 DAPF, dependendo o valor 

máximo do ano em questão e do nível de inclinação dos eixos (Figura 5.50).  

As árvores mais inclinadas apresentaram uma fração média intercetada máxima mais elevada 

que as menos inclinadas ou sem inclinação. No pomar P1 verificou-se que a fração média intercetada 

durante o MDS foi sempre inferior a 50%, mesmo quando sujeitas as árvores ao tratamento mais 

eficiente, facto relevante na produtividade mais baixa deste pomar. Este valor manteve-se estável e 

próximo dos 35% nas árvores sem inclinação (EV) e aumentou até valores superiores a 45% nas 
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mais inclinadas (Imáx). Este aumento nas árvores inclinadas, no ano posterior à inclinação, foi 

consequência do aumento do revestimento e melhor ocupação do espaço por parte destas árvores. O 

peso da componente estrutural na fração intercetada representa aproximadamente 15%, tornando-se 

evidente a incorreção do uso da denominação de LAI ao valor determinado a partir da interceção de 

radiação, sendo mais apropriada a denominação de CAI (“Crop Area Index”).      
 

 

Figura 5.50 – Fração média da radiação PAR intercetada durante o MDS no pomar P1. (A) Eixo vertical;           
(B) Inclinação média (ângulo de 12º com a vertical); (C) Inclinação máxima (ângulo de 17º com a vertical). 

Na figura 5.51 apresenta-se a evolução da interceção de luz do pomar P1 em três fases 

distintas do ciclo vegetativo (41, 69 e 140 DAPF). A fração média intercetada com a distância à linha 

nos dias em análise é apresentada para o período da manhã, MDS e tarde.      

A análise desta figura evidencia os seguintes aspetos: 
 
1)  A variação da interceção média de luz entre as duas primeiras datas indicia que a 

formação da área foliar estará já na fase final do crescimento exponencial e por isso muito 

próxima da sua capacidade de interceção máxima. Este facto é confirmado pela análise à 

figura 5.23, após conversão do tempo cronológico em TTac. 

2) As árvores conduzidas em eixo vertical mantêm estável a fração média intercetada entre os 

vários anos em análise. Estas árvores intercetam sempre menos radiação que as árvores 

inclinadas. Contudo, essas diferenças são menores no período da manhã e da tarde (3 e 

5.7% que nas árvores mais inclinadas) e maiores durante o período do meio-dia solar 

(21.2% menor que nas mais inclinadas). Neste período, e considerando a média dos três 

dias apresentados, as árvores sem inclinação apresentam uma interceção média de 579.1 

µmol m-2 s-1 face a 697.2 µmol m-2 s-1 das árvores menos inclinadas e a 734.8 µmol m-2 s-1 

das mais inclinadas. 

3) Um aumento de apenas 5º com a vertical permitiu aumentar em mais de 5% a radiação 

intercetada próximo do meio-dia solar. Durante o período da manhã e da tarde essas 

diferenças reduziram-se para valores inferiores a 2.5%.   

 
 

A B C 
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Figura 5.51 – Interceção de luz durante o período da manhã (A,D,G), MDS (B,E,H) e tarde (C,F,I) no pomar P1 
em três modelos de produção distintos e em diferentes períodos do ciclo vegetativo. EV – Eixo vertical;             
Iméd – Inclinação a 12º com a vertical; Imáx – Inclinação a 17º com a vertical. (A,B,C) – Dia do ano 122 (41 
DAPF); (D,E,F) – Dia do ano 150 (69 DAPF); (G,H,I) – Dia do ano 221 (140 DAPF). 

 
Como se pode verificar na figura 5.52, se excetuarmos os primeiros 25 cm junto ao eixo (local 

com interceção elevada para qualquer dos tratamentos), as diferenças na interceção das árvores 

inclinadas fazem-se sentir até ao centro da entre linha. Quando considerados os tratamentos 

extremos (EV e Imáx), verifica-se que a 50 e a 100cm a diferença na fração média intercetada é 

superior a 20% e a 75 cm a 50% nas árvores mais inclinadas.  

A inclinação alternada das árvores permite uma melhor ocupação da entrelinha com a definição 

de dois planos de interceção e o prolongamento da superfície intercetora, permitindo aumentar a 

captação de radiação e melhorar a sua distribuição no alvo biológico. 
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Figura 5.52 – Perfil de interceção no pomar P1 ao MDS em árvores verticais e sujeitas a inclinações. EV – Eixo 
vertical; Iméd – Inclinação a 12º com a vertical; Imáx – Inclinação a 17º com a vertical. 

 
Considerando agora um pomar de alta densidade (Pomar P3), verifica-se que a fração média 

intercetada ao MDS é superior ao pomar P1, atingindo um valor máximo próximo dos 50% nas 

árvores conduzidas em eixo vertical e ultrapassando os 60% nas árvores mais inclinadas (Fig. 5.53).  

 

 
Figura 5.53 – Fração média da radiação PAR intercetada durante o MDS no pomar P3. (A) Eixo vertical;           
(B) Inclinação média (ângulo de 5º com a vertical); (C) Inclinação máxima (ângulo de 10º com a vertical). 

Este aumento considerando apenas o contributo das estruturas fotossintéticas é ainda mais 

relevante. Como era expectável, a estrutura permanente destes pomares é responsável por uma 

interceção maior que a do pomar anterior, pelo maior número de árvores e ramos por unidade de 

superfície. Quando comparado com o valor obtido no pomar P1 para o mesmo período do dia verifica-

se que é agora 5% superior, sendo responsável por 20% da radiação média intercetada. A duplicação 

do número de árvores por hectare (P1 vs P3) permitiu assim um aumento significativo da interceção 

de radiação sem apresentar um aumento relevante da interceção por estruturas não fotossintéticas.  

Se considerarmos a fração intercetada em períodos do dia com diferentes ângulos zenitais, 

torna-se evidente a elevada eficiência dos pomares de alta intensidade na interceção de radiação. A 

figura 5.54 mostra a evolução da fração média intercetada durante o período da manhã, atingindo-se 

valores médios máximos superiores a 75%, três horas antes do MDS. Quando o sol incide 

lateralmente, a maior densidade dos planos intercetores proporcionada pelo maior número de árvores 
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permite captar e absorver mais radiação, em períodos do dia em que a radiação máxima incidente é 

menor.   

 
Figura 5.54 – Fração média da radiação PAR intercetada 3 horas antes do MDS no pomar P3. (A) Eixo vertical; 
(B) Inclinação média (ângulo de 5º com a vertical); (C) Inclinação máxima (ângulo de 10º com a vertical). 

Na análise ao perfil de interceção da copa neste pomar (Figura 5.55), verifica-se que ao MDS 

as curvas apresentam uma concavidade mais acentuada que o anterior, com frações médias 

intercetadas superiores a 90% até cerca de 75 centímetros de distância à linha nas árvores mais 

inclinadas. Excetuando o metro central, a restante distância entre linhas interceta mais de 20% da 

radiação PAR disponível nas árvores mais inclinadas. Nas árvores sem inclinação este valor é 

alcançado em apenas 56% da distância entre linhas.  

Se considerarmos que a passagem de máquinas agrícolas não é condicionada pela abertura 

das árvores nos ângulos propostos, constata-se que a inclinação das árvores se assume como uma 

alternativa eficiente no aumento da interceção e na distribuição dessa luz no espaço disponível, 

alertando para os benefícios da alteração da configuração da copa quando se procede ao aumento 

da densidade dos pomares.  

 
Figura 5.55 – Perfil de interceção no pomar P3 ao MDS em árvores verticais e sujeitas a inclinações. EV – Eixo 
vertical; Iméd – Inclinação a 5º com a vertical; Imáx – Inclinação a 10º com a vertical. 

Considerando a fração média intercetada nas medições efetuadas ao MDS próximo da data de 

colheita entre os anos de 2007 e 2010, verificou-se que as árvores sem inclinação intercetam menos 

18.3 e 7.1% que as árvores mais e menos inclinadas respetivamente. Durante o período da manhã (3 

horas antes do MDS) as diferenças são de 8.2 e 7.3% e durante a tarde (3 horas depois do MDS) de 
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7 e 8% quando igualmente comparadas as árvores sem inclinação com as mais e menos inclinadas 

nessas medições.   

Quando analisado o pomar adulto (P2), verifica-se que mesmo o recurso a uma densidade de 

plantação mais elevada que a frequentemente usada em Portugal não permite alcançar níveis de 

interceção comparáveis a algumas referências internacionais, sem que a densidade da copa possa 

atingir valores excessivos.  

Se nas árvores podadas os níveis máximos de interceção foram aproximadamente constantes 

nos anos em análise, as não podadas aumentaram progressivamente a fração média intercetada, 

fruto do aumento da densidade de pernadas e ramos (Figura 5.56). Esse valor cresceu de 50.7% em 

2008 para 59.2% em 2009 e para 67% em 2010.  

A poda é assim o elemento regulador da interceção de luz, permitindo ajustá-la ao nível de 

interceção pretendido na ótica do binómio produtividade/qualidade da produção. As árvores mais 

podadas nunca ultrapassaram os 46% de radiação intercetada ao MDS.    

 
Figura 5.56 – Fração média da radiação PAR intercetada durante o MDS no pomar P2 em árvores sujeitas a 
diferentes intensidades de poda. (A) – Não poda, (B) – Poda mínima, (C) – Poda severa. 

Mas se a interceção de luz é fundamental no aumento da produtividade, a sua distribuição é 

decisiva no desenvolvimento de bons gomos florais, vingamento e taxas de crescimento dos frutos.  

A análise da figura 5.57 permite perceber a evolução do perfil de interceção de radiação nos 

diversos tratamentos entre os anos de 2008 e 2010. Verifica-se um aumento da interceção em zonas 

mais afastadas da linha nas árvores não podadas ou com poda ligeira. Esse aumento é muito 

pronunciado nas árvores sem poda, significando um aumento de 10% quando comparados os dias 

mencionados. O aumento da interceção das camadas exteriores diminui a luz incidente na zona mais 

interior da copa, reduzindo-a nos primeiros 100cm de 20.7 para 12.9%. Nas árvores mais podadas 

(PS) a luz incidente nos primeiros 100cm é reduzida de 42.3 para 37.6%, mantendo nesta zona uma 

iluminação 3 vezes superior às árvores sem intervenção. 
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Figura 5.57 – Perfil de interceção no pomar P2 ao MDS em árvores sem intervenção e sujeitas a diferentes 
intensidades de poda em dois períodos diferentes do ano. (A) – Dia do ano 160 (79 DAPF); (B) – Dia do ano 227 
(146 DAPF). NP – Não poda; PM – Poda mínima; PS – Poda severa. 

A intensidade de poda deve ser ajustada de forma a garantir a iluminação das zonas mais 

internas da árvore, garantindo a indução floral e o crescimento dos frutos em condições mais 

próximas das ideais. Considerando o valor orientativo de 30% para a radiação global mínima 

necessária para a ocorrência da indução floral (equivalente a 15% de radiação PAR) (Dennis, 2003), 

verifica-se que a ausência de poda conduziu ao afastamento ao eixo da zona com radiação superior 

ao valor referido. 

 

Figura 5.58 – Influência da poda na radiação PAR incidente na base da copa do pomar P2 ao MDS 
(SPAR = 1316.2 µmol m-2 s-1 em 2008; SPAR = 1591.4 µmol m-2 s-1 em 2009; SPAR = 1648.6 µmol m-2 s-1 em 2010) 

Se em 2008 os primeiros 57.5 cm de distância ao eixo apresentavam menos de 30% de 

radiação global ao MDS, em 2010 esse valor registava-se a 75 cm de distância ao eixo. Nas árvores 

sujeitas a poda severa essa distância nunca ultrapassou os 35 cm.  

Nas árvores sem poda, durante as medições efetuadas no período da manhã e da tarde nos 

mesmos dias considerados anteriormente, verificou-se que a média da radiação PAR nos primeiros 

150 cm por baixo da copa do lado contrário ao da radiação incidente foram de 9.5, 8.0 e 5.5% durante 

o período da manhã e de 9.9, 7.3 e 5.4% no período da tarde dos anos de 2008, 2009 e 2010 

respetivamente. Já para as árvores sujeitas a poda severa, esses valores foram de 19.9, 13.9 e 

12.7% para o período da manhã e de 15.4, 14.2 e 14.1% para o período da tarde.  
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Os valores apresentados na figura 5.58 são meramente exemplificativos, uma vez que a 

determinação da radiação incidente necessitaria da integração ao longo do tempo. Representam 

contudo as frações intercetadas instantâneas no período analisado e alertam para a importância da 

regulação da intensidade luminosa no interior da copa como fator primordial no equilíbrio reprodutivo 

e vegetativo da árvore. A manutenção de níveis elevados de intercepção de radiação deve ser 

alcançada com a mínima perturbação do microclima luminoso no interior do coberto, garantindo a 

radiação necessária para a indução e diferenciação floral e o crescimento normal dos frutos.  

As observações de campo constataram uma tendência generalizada das árvores não podadas 

para a deslocalização da produção para a zona exterior, com ausência quase total da produção na 

zona basal durante os últimos anos. De facto, em 2008 foram identificados e pesada uma amostra de 

gomos localizados em ramos dispostos ao longo da linha (com distância ao eixo aproximadamente 

igual a 0 cm), tendo-se verificado que nas árvores não podadas apenas 3.8% dos gomos eram 

reprodutivos e que estes apresentavam 23.4% menos de peso fresco unitário (Tabela 5.25).  
 

Tabela 5.25 – Tipo e peso de gomos localizados na zona central de árvores com e sem intervenção à poda 
(2008) 

Tratamento 
N.º 

Gomos 

Tipo de Gomos 
N.º 

Gomos 

PF 

Vegetativos 
(%) 

Reprodutivos 
(%) 

(g/gomo floral) 

Poda Severa 418 81.4 18.6 100 0.107 

Não Poda 447 96.2 3.8 100 0.082 

 
Não obstante ser possível a formação de gomos florais com níveis de radiação inferiores ao 

apresentado, dada a radiação média incidente mais elevada à nossa latitude quando comparada com 

outras zonas de produção a latitudes superiores, deve ser destacado o baixo potencial de frutos 

vingados em esporões que se desenvolveram em condições de luminosidade reduzidas. Corelli-

Grappadelli (2003) salienta a possibilidade de se formarem flores com níveis de radiação acima dos 

15%, ainda que as florações ótimas ocorressem com intensidades luminosas acima de 50 a 60% da 

radiação total. Em condições de baixa luminosidade refere ainda a existência de taxas de vingamento 

mais baixas, taxas fotossintéticas mais reduzidas e alteração dos padrões de partição. O 

desenvolvimento de sistemas de produção eficientes requer que a indústria entenda o impacto da 

condução e da poda na produção e qualidade dos frutos.  

Ainda que a máxima interceção seja alcançada com LAI elevado, alguns autores consideram o 

uso de um LAI crítico (aquele que é necessário para intercetar 95% da radiação PAR) conjuntamente 

com a evidência de que as plantas que usam mais folhas para intercetar a radiação PAR crescem 

mais depressa e são mais produtivas, sugerindo que uma copa eficiente deva permitir a penetração 

da radiação até às folhas inferiores (Papadopoulos & Pararajasingham, 1997). Esta teoria é 

suportada pelo facto das folhas individuais de plantas em C3 alcançarem taxas de assimilação 

próximas das máximas a cerca de um quarto da radiação total disponível no verão em zonas 

temperadas (Blackman, 1961).   
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5.4 – Assimilação de CO2  

5.4.1 – Assimilação de CO2 em Diferentes Folhas e Localizações 

Considerando que a gestão da luz no interior da copa é um dos maiores desafios que se 

colocam na gestão de pomares de alta densidade, nomeadamente pela sua influência nos processos 

fisiológicos da planta, mediram-se os valores instantâneos (ambiente não controlado) da fotossíntese 

(An), condutância estomática (gs), transpiração (E), deficit de pressão de vapor (VPD), concentração 

interna de CO2 (Ci), temperatura foliar (Tf) e radiação incidente (PAR) em folhas inseridas em 

diferentes órgãos e localizações.  
 

5.4.1.1 – Influência do Tipo de Órgão 

Apesar dos diferentes órgãos vegetativos da pereira apresentarem um índice de filotaxia de 2/5 

(isto é, em cada duas voltas da geratriz há cinco folhas com ângulo de divergência entre folhas 

consecutivas igual a 2/5 de 360º), distribuição conhecida por quincôncio, a distância dos entre-nós é 

superior nos RL (verdascas). Pretendeu-se por isso avaliar a existência de diferenças no microclima 

luminoso e respetivos parâmetros fisiológicos.  

No pomar P1 verificou-se que não existem diferenças significativas nas taxas fotossintéticas 

médias instantâneas das folhas dos RL e dos RC, apresentando os primeiros um valor médio de 

11.57±0.71 µmol CO2 m
-2 s-1 e os segundos de 10.78±0.63 µmol CO2 m

-2 s-1 (N=90, metade das folhas 

em posições externas e metade em posições internas). A condutância estomática dos RL foi 

significativamente maior que nos RC (0.38±0.01 mol H20 m-2 s-1 face a 0.33±0.01 mol H20 m-2 s-1). 

Todos os outros parâmetros não apresentaram diferenças significativas (α=0.05). Os valores referidos 

foram obtidos com niveis de radiação médios de 783.78±71.44 µmol m-2 s-1 e 758.09±72.82 µmol m-2 

s-1 nos RC e RL respetivamente. O valor médio da WUE (A/E) para os RC foi de 2.37±0.11 µmol CO2 

mol-1 H20 e para os RL de 2.35±0.12 µmol CO2 mol-1 H20.  

No pomar P2 também não foram encontradas diferenças significativas entre as taxas 

fotossintéticas médias instantâneas dos diferentes órgãos (α=0.05), tendo os RL apresentado um 

valor médio de 9.00±0.67 µmol CO2 m
-2 s-1 e os RC de 8.90±0.65 µmol CO2 m

-2 s-1. Estes valores 

foram inferiores ao do pomar anterior por serem especialmente afetados pelas folhas interiores 

(N=90, metade das folhas em posições externas e metade em posições internas). Não se registaram 

diferenças significativas entre órgãos para gs, Ci, E, VPD, Tf, PAR e WUE (α=0.05). Os valores da 

condutância estomática nos RC registaram valores de 0.25±0.01 mol H20 m-2 s-1 e de 0.24±0.01 mol 

H20 m-2 s-1 nos RL. Estas diferenças foram muito ligeiras e podem estar relacionadas com diferenças 

na temperatura das folhas (Tf de 34.57±0.26 ºC nos RC e 34.40±0.26 ºC nos RL). O valor médio da 

VPD foi de 2.81±0.08 e de 2.78±0.08 para os RC e RL respetivamente, o qual foi refletido na 

transpiração (5.54±0.26 mol H20 m-2 s-1 nos RC e 5.36±0.23 mol H20 m-2 s-1 nos RL). Os valores da 

radiação média incidente foram mais baixos que os registados no pomar P1 (631.49±67.56 µmol m-2 

s-1 para os RC e 621.36±66.00 µmol m-2 s-1 para os RL). A WUE foi também inferior à registada no 

pomar P1 quando comparados os valores obtidos nos mesmos órgãos (1.65±0.10 µmol CO2 mol-1 H20 
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para os RC e 1.69±0.11 µmol CO2 mol-1 H20 para os RL), resultado da assimilação mais baixa e da 

maior taxa transpiratória.  

Deve referir-se que as medições a cada um dos pomares foram efetuadas em dias diferentes, 

tendo a temperatura média nesses dias sido significativamente diferente. As folhas do pomar P1 

registaram temperaturas médias de 28.77±0.22ºC e 28.75±0.22ºC para RC e RL respetivamente, 

abaixo das registadas nas folhas do pomar P2. Estas diferenças explicam os valores mais altos da 

transpiração nas folhas do pomar P2, bem como a redução na condutância com o intuito de controlar 

as perdas de água.  
 

5.4.1.2 – Influência da Localização na Copa 
 

No pomar P1 o valor da fotossíntese nas folhas exteriores foi significativamente maior que o 

das folhas localizadas no interior (α=0.05). O valor médio da fotossíntese nas folhas externas durante 

o dia analisado foi de 16.63±0.36 µmol CO2 m-2 s-1 face a 5.72±0.33 µmol CO2 m-2 s-1 nas folhas 

internas, significando que a taxa fotossintética média das folhas internas representa apenas 34.3% da 

taxa atingida nas folhas expostas. Apesar das diferenças serem significativas para todas as variáveis 

em análise quando comparadas folhas com localizações distintas, a não existência de restrições na 

condutância estomática (0.40±0.01 mol H20 m-2 s-1 no exterior e 0.32±0.01 mol H20 m-2 s-1 no interior) 

indicia que as diferenças na fotossíntese se devem apenas aos níveis de radiação incidente na copa, 

intercetando as folhas interiores apenas 10% (147.99±18.21 µmol m-2 s-1) da radiação intercetada 

pelas exteriores (1393.88±36.87 µmol m-2 s-1). Poderá ainda existir um pequeno efeito da 

temperatura, dado que as folhas externas apresentaram um diferencial superior a 2.5ºC. A WUE é 2 

vezes maior nas folhas externas que nas internas (3.13±0.08 vs 1.59±0.08). 

No pomar P2 as taxas fotossintéticas foram mais baixas que as do pomar P1, tendo as folhas 

externas um valor médio de 14.36±0.42 µmol CO2 m
-2 s-1 e as internas de 3.54±0.21 µmol CO2 m

-2 s-1. 

Significa isto que a taxa fotossintética das folhas interiores representa apenas 24.7% da taxa atingida 

nas folhas expostas. A radiação PAR intercetada nas folhas interiores deste pomar foi de apenas 5% 

da intercetada na periferia da copa (1192.97±40.47 µmol m-2 s-1 vs 59.88±8.31 µmol m-2 s-1), 

explicando as reduzidas taxas fotossintéticas nesta zona. Contudo, como foi referido anteriormente, 

as medições foram efetuadas num dia com temperaturas bastante elevadas, atingindo valores médios 

de 35.18±0.26 ºC nas folhas externas e 33.79±0.24 ºC nas internas. O elevado valor do VPD e as 

elevadas taxas transpiratórias conduziram à redução acentuada da condutância estomática, 

principalmente nas folhas internas. Este facto pode ter contribuído para que as taxas fotossintéticas 

fossem o resultado não só de limitações na luz intercetada, principalmente na zona interior, como 

também na condutância estomática (0.30±0.01 mol H20 m-2 s-1 nas folhas externas vs 0.19±0.01 mol 

H20 m-2 s-1 nas folhas internas). Por outro lado, os valores mais baixos de Ci nas folhas de ambas as 

localizações poderão indiciar que a atividade metabólica foi incrementada com o consequente 

aumento de CO2 fixado, resultando a diminuição da fotossíntese líquida do aumento da respiração. 

Ainda que com valores absolutos diferentes a WUE mantém a mesma proporção entre folhas 

externas e internas (2.25±0.08 vs 1.10±0.09). 
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5.4.1.3 – Influência da Hora do Dia 

Quando comparadas folhas dos mesmos órgãos e localização no pomar P1, verifica-se que as 

taxas fotossintéticas são significativamente diferentes entre o MDS e a medição da tarde para os RC 

em posição externa, entre a medição da manhã e o MDS para os RL em posição interna e entre a 

medição da manhã e a da tarde para os RC em posição interna (α=0.05) (Figura 5.59A).  
 

 
  

Figura 5.59 – Variação da An (A), gs (B), E (C), Tf (D), Ci (E) e PAR (F) com o período do dia e em folhas com 
diferentes localizações no Pomar P1 (Dia do Ano 189, Ano 2006) 

 
Quando comparadas para cada período do dia as taxas fotossintéticas de folhas de órgãos 

distintos mas com igual localização, verifica-se que os valores apresentam diferenças significativas 

apenas nas folhas exteriores e durante o período da tarde. De facto, a fotossíntese média nas folhas 

externas localizadas em RL nunca desceu abaixo dos 17 µmol CO2 m
-2 s-1, mantendo-se abaixo deste 

valor nos RC e com uma redução evidente no último período do dia em que esteve abaixo dos 14 

µmol CO2 m
-2 s-1. Esta redução mais acentuada na fotossíntese das folhas dos RC localizados no 

exterior é acompanhada por um decréscimo significativo na condutância estomática que se reduziu 

de 0.42±0.02 para 0.29±0.01 mol H20 m-2 s-1 (nas folhas dos RL essa redução aconteceu de 

0.42±0.03 durante a manhã para 0.40±0.02 mol H20 m-2 s-1 na última medição do dia). Em 

consequência da maior abertura estomática, a transpiração durante o período do MDS e tarde 

registou valores mais elevados nas folhas dos RL exteriores que nas dos RC (MDS: 6.88±0.44 vs 
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6.10±0.39 mol H20 m-2 s-1; Tarde: 5.82±0.48 vs 4.71±0.28 mol H20 m-2 s-1), apesar dessas diferenças 

não apresentarem significado estatístico (α=0.05) (Figura 5.59C).  

As oscilações na fotossíntese dever-se-ão atribuir à radiação PAR intercetada, verificando-se 

que nas folhas externas existe um aumento significativo entre a manhã e o MDS e uma redução 

posterior para níveis próximos aos da manhã, ainda que mantendo-se próximos da saturação. Já nas 

folhas internas a redução na PAR mantém-se ao longo do dia, sendo mais significativa ao MDS nos 

RL e no período da tarde nos RC. Ainda assim, o valor mais alto da PAR registado pela manhã foi de 

apenas 170.60±43.35 µmol m-2 s-1 nos RL e de 230.27±74.78 µmol m-2 s-1 nos RC. Estes valores são 

baixos quando comparados com os recebidos nas folhas exteriores, especialmente se considerarmos 

tratar-se de um pomar novo e com LAD reduzido e por isso com a copa mais permeável à radiação 

(Figura 5.59F). Por esta razão, no período da manhã as taxas fotossintéticas das folhas interiores 

representaram 43.2 e 44.7% das obtidas nas folhas exteriores dos RL e RC respetivamente, 

reduzindo-se no período da tarde para 31.5 e 32.8% quando igualmente comparadas folhas de RL e 

RC nas mesmas posições. Em relação às restantes variáveis verificaram-se diferenças significativas 

entre a transpiração das folhas externas e internas em todos os períodos, o mesmo acontecendo com 

a Ci, VPD, Tf e PAR (α=0.05).  

Quando analisadas as taxas fotossintéticas no pomar P2 verifica-se que não diferem 

significativamente quando comparados os mesmos órgãos na posição interior em diferentes períodos 

do dia, tendo variado entre os 3.19±0.46 (MDS) e 4.09±0.81 µmol CO2 m
-2 s-1 (manhã) nos RL e entre 

os 3.19±0.45 (tarde) e os 3.76±0.47 µmol CO2 m
-2 s-1 (MDS) nos RC. Contudo, quando comparados 

os mesmos órgãos em posição exterior verificamos que as taxas fotossintéticas medidas no período 

da manhã diferem significativamente das medidas nos outros períodos do dia (α=0.05). Estas taxas 

durante a manhã foram superiores a 17.0 µmol CO2 m
-2 s-1, tendo descido para valores próximos de 

13.5 µmol CO2 m
-2 s-1 durante o período do MDS e próximos dos 12.0 µmol CO2 m

-2 s-1 ao final da 

tarde (Figura 5.60A). Este decréscimo na taxa fotossintética média contrasta com o comportamento 

evidenciado no pomar P1 que não registou quebra ao MDS.   

Se para as folhas internas a PAR intercetada é um fator claramente limitante, uma vez que o 

valor intercetado é sempre inferior a 6.5% (sendo apenas de 3% quando considerados os RC ao 

MDS), a redução ocorrida nas folhas exteriores põe em evidência a existência de outros fatores 

limitantes (Figura 5.60A). As temperaturas ocorridas no período do MDS, compreendidas entre os 37 

e 38ºC nas folhas exteriores e entre os 35 e 36ºC nas interiores, afastam-se da temperatura ótima 

para a espécie e podem ter inibido a fotossíntese, baixando a atividade enzimática associada ao 

metabolismo de assimilação (Li et al., 2005). Este aumento de temperatura e da VPD associados à 

diminuição da HR e à possível redução do potencial hídrico foliar conduziram ao fecho estomático. A 

condutância estomática reduziu-se para valores compreendidos entre 0.21 e 0.22 mol H20 m-2 s-1 nas 

folhas exteriores e 0.11 e 0.12 mol H20 m-2 s-1nas folhas interiores. Nas folhas externas essas 

diferenças foram significativas entre o MDS e o final da tarde, provocando a diminuição das taxas 

transpiratórias para valores inferiores aos ocorridos durante a manhã (Figura 5.60C).  
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Figura 5.60 – Variação da An (A), gs (B), E (C), Tf (D), Ci (E) e PAR (F) com o período do dia e em folhas com 
diferentes localizações no Pomar P2 (Dia do ano 195, Ano 2006) 

 
De realçar a diferença nas taxas transpiratórias entre folhas de sol e de sombra, uma vez que 

as primeiras apresentam taxas de transpiração mais elevadas e dissipam o calor de forma mais 

efetiva (Vogel, 1968). A WUE oscilou ao longo do dia, variando de 1.6 a 2.9 µmol CO2 mol-1 H20 nas 

folhas exteriores (com o valor mais elevado atingido no período da manhã, seguido de uma quebra e 

recuperação posterior, ocorrida em ambos os órgãos) e de 0.9 a 1.5 µmol CO2 mol-1 H20 nas internas 

(aumentando ao longo do dia).  

 

5.4.2 – Influência da Condução e Poda no Curso Temporal da Assimilação de CO2 

5.4.2.1 – Condução 

A condução das árvores, interferindo diretamente na interceção e distribuição da luz, pode ser 

determinante na produção de MS. Com o intuito de avaliar a sua influência, determinaram-se os 

valores de diversos parâmetros fisiológicos nos pomares com ensaios de condução (P1 e P3), 

apresentando-se nas figuras 5.62 e 5.63 a variação de A, gs, E e PAR em diversos órgãos e 

localizações durante quatro períodos do dia e em três períodos do ano (2009).  

A análise dos dados referentes ao pomar P1 (Figura 5.62), permite verificar que na primeira 

(Dia do ano 125, 44 DAPF) e última datas (Dia do ano 258, 177 DAPF) a fotossíntese é globalmente 

mais baixa que na data intermédia, apresentando um valor médio nas folhas exteriores de 9.36±0.40 

µmol CO2 m
-2 s-1 na primeira e de 9.85±0.34 µmol CO2 m

-2 s-1 na última. Nestas duas datas as taxas 

fotossintéticas máximas nestas folhas foram de 15.5 e 13.9 µmol CO2 m
-2 s-1 respetivamente. Durante 
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o período intermédio (Dia do ano 193, 112 DAPF) a fotossíntese atingiu os valores mais elevados, 

com um valor médio de 17.06±0.42 µmol CO2 m
-2 s-1 e máximo de 22.2 µmol CO2 m

-2 s-1.  

Nas folhas com localização interna os valores médios foram significativamente mais baixos, 

sendo de 3.05±0.41, 8.99±0.78 e 4.14±0.47 µmol CO2 m
-2 s-1 para os dias do ano 125, 193 e 258 

respetivamente.  

Com exceção do dia 125 em que o valor da taxa fotossintética alcançado no último período do 

dia foi também elevado (especialmente influenciado pelo valor mais alto registado nas folhas 

interiores), os valores mais elevados foram alcançados durante o período da manhã, após o qual se 

verificou uma redução gradual durante o período da tarde. Na primeira data a redução da taxa 

fotossintética durante o MDS aconteceu para os valores mais baixos medidos no dia, seguindo-se um 

período de recuperação posterior, influenciado sobretudo pelo valor elevado da temperatura da folha 

que atingiu valores próximos dos 36ºC durante o MDS. Nos dias 193 e 258 a temperatura da folha 

neste período, apesar de elevada, não ultrapassou os 32ºC.  

Nestas datas, considerando o valor médio dos quatro períodos do dia analisados, a 

condutância das folhas exteriores foi de 0.25±0.02, 0.32±0.01 e 0.25±0.01 mol H20 m-2 s-1 e das 

interiores de 0.18±0.02, 0.27±0.01 e 0.20±0.01 mol H20 m-2 s-1 nos dias 125, 193 e 258 

respetivamente, acompanhando por isso a variação das taxas fotossintéticas.  

Quando comparadas as taxas fotossintéticas médias diárias das árvores em eixo vertical e 

sujeitas à maior inclinação ensaiada, verifica-se que nas folhas externas não existem diferenças 

significativas. Contudo, existem diferenças relevantes na última medição do dia 125 e na primeira e 

última medições do dia 258, concretamente 13.75 vs 15.40 µmol CO2 m
-2 s-1 para a última medição 

dos tratamentos EV e Imáx do dia 125, 8.97 vs 11.35 µmol CO2 m
-2 s-1 para os mesmos tratamentos 

da primeira medição do dia 258 e 6.34 vs 8.14 µmol CO2 m
-2 s-1 para a última medição desse dia 

(Figura 5.62). Quer isto dizer, que apesar da boa exposição das folhas exteriores em ambas as 

conduções, no início e final do dia, quando a inclinação solar é maior, a disposição dos órgãos nos 

ramos das árvores mais inclinadas poderá também permitir melhor exposição à luz e, 

consequentemente, aumento das taxas fotossintéticas.  

Quando analisadas estas taxas ao nível das folhas com localização interna sobressaem 

diferenças muito significativas entre tratamentos, evidenciando os benefícios da condução com 

árvores inclinadas na distribuição interna da radiação na copa. De facto, se excetuarmos a primeira e 

última medições do dia 125 em que as diferenças foram menores, verifica-se que todas as outras 

diferenças são significativas (α=0.05). As folhas internas das árvores com o eixo vertical 

apresentaram reduções de 57.9 e 51.3% face às inclinadas nas duas medições mais próximas do 

MDS desse dia. No dia 193, as reduções encontradas foram de 65.6, 38.1, 75.2 e 40.2% 

respetivamente para as medições efetuadas entre 9:00-10:30, 12:00-13:30, 15:00-16:30 e 17:30-

19:00 quando comparadas ambas as conduções. No dia 258, as reduções foram de 48.1% na 

primeira medição diária, 33.3 e 47.4% nas duas seguintes e sem relevância no último período do dia. 

Os valores das taxas fotossintéticas obtidas nas medições a meio e final do ciclo, mostram a 

importância da condução na iluminação da parte interior do coberto nas fases em que a área foliar se 
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encontra completamente desenvolvida, fases determinantes para o crescimento dos frutos e 

constituição de reservas.   

Quando analisada a evolução das taxas fotossintéticas no pomar P3, sobressaem algumas das 

limitações dos pomares de alta densidade (Figura 5.63). O curso temporal da fotossíntese neste 

pomar apresentou um paralelismo relevante com o pomar anterior (Pomar P1), existindo no entanto 

diferentes ordens de grandeza. O valor médio da taxa fotossintética nas folhas exteriores foi de 

8.76±0.53, 13.58±0.59 e 10.05±0.32 µmol CO2 m-2 s-1 nos dias do ano 147, 199 e 259 

respetivamente. Deve considerar-se o valor médio mais baixo da segunda data, que se deve a uma 

menor exposição à luz destas folhas (245.7 vs 340.9 µmol m-2 s-1), refletida em valores de 

condutância estomática mais baixos. Os valores máximos da taxa fotossintética foram ligeiramente 

superiores na primeira (16.3 µmol CO2 m-2 s-1) e última data (14.6 µmol CO2 m-2 s-1) e iguais na 

segunda.  

Nas folhas com localização interna os valores médios foram significativamente mais baixos que 

os das folhas externas e que os das mesmas folhas do pomar P1. O valor médio das taxas 

fotossintéticas nestas folhas foi de 2.25±0.42, 5.42±0.69 e 3.50±0.38 µmol CO2 m
-2 s-1 para os dias do 

ano 147, 199 e 259 respetivamente. Contudo, a condução apresenta um efeito determinante nas 

taxas fotossintéticas destas folhas. No dia 147, os valores médios dessa taxa nas árvores sem 

inclinação representaram apenas 14.4, 22.7, 2.6 e 31.7% das obtidas nas árvores mais inclinadas 

para os períodos 9:00-10:30, 12:00-13:30, 15:00-16:30 e 17:00-18:30 respetivamente. No dia 199, as 

taxas fotossintéticas das folhas internas das árvores sem inclinação foram superiores, ainda que 

representando apenas 75.3, 51.4, 16.9 e 48.7% nos mesmos períodos. No final do ciclo (dia 259) 

mantiveram-se mais baixas as taxas fotossintéticas das árvores sem inclinação nos três primeiros 

períodos do dia, representando 50.7, 27.9 e 51.0% das obtidas nas árvores inclinadas.  

As diferenças obtidas merecem ser realçadas, pois na primeira fase estas folhas nas árvores 

inclinadas apresentam taxas fotossintéticas 6.3 vezes superiores às árvores não inclinadas, podendo 

este acréscimo na assimilação do carbono e na produção de MS daí resultante ser determinante nos 

processos de indução floral, divisão celular dos frutos ou mesmo no crescimento do tronco e raízes 

que ocorrem ou são intensificados neste período (Figura 5.61A). Nos restantes períodos a diferente 

condução proporciona ainda a duplicação das taxas fotossintéticas nas árvores mais inclinadas 

(Figuras 5.61B e 5.61C).  

Estas diferenças devem-se à maior radiação PAR incidente no interior do coberto das árvores 

inclinadas. Os valores de radiação PAR médios medidos no interior da copa das árvores sem 

inclinação do pomar P3 foram de 140.67±46.47 µmol m-2 s-1, 175.13±82.12 µmol m-2 s-1 e 

140.29±52.73 µmol m-2 s-1 nos dias 147, 199 e 259 respetivamente, enquanto que nas árvores 

submetidas à maior inclinação foram de 336.08±107.18 µmol m-2 s-1, 319.30±106.47 µmol m-2 s-1 e 

148.54±54.46 µmol m-2 s-1 nos mesmos dias e localização no coberto. 

Deve ainda ser referido o facto de na primeira e segunda datas o valor mínimo da fotossíntese 

líquida ser negativo nas folhas internas das árvores sem inclinação, realçando a existência de folhas 

parasitas no interior da copa neste modelo de pomares. O valor mínimo da radiação PAR incidente 

medido nessas folhas foi de 9 e 33 µmol m-2 s-1 na primeira e segunda datas respetivamente. Esta 
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evidência ocorreu também nas árvores inclinadas na primeira data de medições, ainda que a uma 

taxa fotossintética mais próxima dos valores positivos e com uma radiação PAR mínima incidente de 

25 µmol m-2 s-1. No pomar P1, tinham também sido encontrados valores negativos das taxas 

fotossintéticas nas árvores não inclinadas durante a primeira data de medição. Nestas folhas o valor 

mínimo medido para a radiação PAR incidente foi de 27 µmol m-2 s-1. A menor densidade de 

plantação desse pomar combinado com a melhor distribuição da luz no interior do coberto 

proporcionada pela inclinação das árvores nunca promoveu limitações ao microclima luminoso 

suscetíveis de originar fotossínteses líquidas negativas nas suas folhas menos expostas. Aliás, no 

pomar P1 as diferenças na radiação PAR média incidente nas folhas interiores são ainda maiores 

quando comparadas as árvores sem inclinação com as árvores mais inclinadas. Os valores médios 

medidos no interior das árvores sem inclinação foram de 178.00±66.45 µmol m-2 s-1, 175.42±60.64 

µmol m-2 s-1 e 119.83±40.13 µmol m-2 s-1 nos dias 125, 193 e 258 respetivamente, enquanto que nas 

árvores submetidas à maior inclinação foram de 340.73±91.79 µmol m-2 s-1, 506.49±110.98 µmol m-2 

s-1 e 182.67±10.28 µmol m-2 s-1 nas mesmas datas e posições. 

 

 

Figura 5.61 – Taxas fotossintéticas médias (An, µmol CO2 m
-2 s-1) de folhas localizadas no exterior e interior de 

árvores conduzidas em eixo vertical e com inclinação dos eixos. (A) Dia do ano 125 no Pomar P1 e 147 no 
Pomar P3 (2009); (B) Dia do ano 193 no Pomar P1 e 199 no Pomar P3 (2009); (C) Dia do ano 258 no pomar P1 
e 259 no pomar P3 (2009). 
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                                     Eixo Vertical                 Dia do Ano 258                      Inclinação 13º 

           

          

 

Figura 5.62 – Valores médios de alguns parâmetros fisiológicos medidos em diferentes folhas e posições de árvores com e sem inclinação do eixo (Eixo vertical e Inclinação de 13º 
com a vertical) em três períodos diferentes do ciclo (dia do ano 125, 193 e 258) no pomar P1 (ano 2009). (A) – Taxa fotossintética (An); (B) – Condutância estomática (gs);                   
(C) – Transpiração (E); (D) – Radiação PAR incidente (PAR); RC – Ramos Curtos; RL – Ramos Longos. 
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                     Eixo Vertical     Dia do Ano 147 – POMAR P3                      Inclinação 10º 
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  Eixo Vertical                   Dia do Ano 259                       Inclinação 10º 

          

        

 

Figura 5.63 – Valores médios de alguns parâmetros fisiológicos medidos em diferentes folhas e posições de árvores com e sem inclinação do eixo (Eixo vertical e Inclinação de 10º 
com a vertical) em três períodos diferentes do ciclo (dia do ano 147, 199 e 259) no pomar P3 (ano 2009). (A) – Taxa fotossintética (An); (B) – Condutância estomática (gs);                
(C) – Transpiração (E); (D) – Radiação PAR incidente (PAR); RC – Ramos Curtos; RL – Ramos Longos. 
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5.4.2.2 – Poda 

A poda é uma operação cultural fundamental para a regulação da permeabilidade da copa. A 

otimização da sua intensidade é vital na manutenção da iluminação dos órgãos interiores, condição 

imprescindível para a sua vitalidade. Tal como os pomares clássicos de alta volumetria e densidade 

de copa, os pomares mais intensivos encontram-se igualmente suscetíveis a fenómenos de 

ensombramento excessivo, com perda de eficiência das folhas interiores, morte ou enfraquecimento 

de ramos, baixa ou nula taxa de vingamento e deslocalização da zona de produção para a periferia 

da copa.  

A medição das taxas fotossintéticas nas folhas da copa de um pomar de alta densidade sujeito 

a poda severa ou sem qualquer intervenção, evidencia os problemas que podem advir de uma 

incorreta gestão da copa neste modelo de pomar.  

Ainda que as diferenças não sejam significativas (α=0.05), a taxa fotossintética das folhas 

exteriores das árvores podadas apresenta-se ligeiramente superior à das mesmas folhas nas árvores 

não podadas para a maior parte dos períodos dos dias analisados. As grandes diferenças aparecem 

quando analisadas essas taxas nas folhas interiores. De facto, as taxas fotossintéticas médias nessas 

folhas foram de 0.06±0.36 e 5.15±0.82 µmol CO2 m
-2 s-1 na data 1, 0.33±0.20 e 6.42±0.96 µmol CO2 

m-2 s-1 na data 2 e 0.24±0.21 e 6.05±0.61 µmol CO2 m
-2 s-1 na data 3 para as árvores não podadas e 

podadas respetivamente. As diferenças são muito significativas, com uma ordem de grandeza 

superior a 80 vezes na primeira data e a 20 vezes nas duas datas seguintes (Figura 5.64).  

Outro aspeto muito relevante é o das taxas fotossintéticas médias serem negativas nas folhas 

internas das árvores não podadas em dois períodos do dia, respetivamente os dois períodos da tarde 

na medição efetuada a 45 DAPF (data 1) e nos dois períodos intermédios a 109 e 168 DAPF (datas 2 

e 3). Nos restantes períodos do dia esses valores, apesar de positivos, são maioritariamente 

inferiores à unidade. Nas árvores podadas, esse valor variou entre 2.77±1.46 e 9.19±1.59 µmol CO2 

m-2 s-1 na data 1, 2.97±1.38 e 12.00±1.73 µmol CO2 m
-2 s-1 na data 2 e 4.33±1.05 e 8.09±1.23 µmol 

CO2 m
-2 s-1 na data 3 (Figura 5.65).  

O facto das taxas fotossintéticas das folhas internas ser baixo ou negativo nas árvores não 

podadas, realça a imprescindibilidade da poda nos pomares de alta densidade, pela facilidade em 

que entram em situações de ensombramento com consumo ou reduzida produção de assimilados.  

Assim, as limitações encontradas devem-se maioritariamente à reduzida iluminação das folhas 

interiores, com valores médios de PAR de 48.42±34.62 e 183.25±60.80 µmol m-2 s-1, 17.96±3.23 e 

306.71±65.95 µmol m-2 s-1 e 17.88±2.90 e 303.458±85.46 µmol m-2 s-1 respetivamente para as árvores 

sem intervenção e podadas nas datas 1, 2 e 3.  

As temperaturas e o VPD não parecem apresentar valores limitantes, com a temperatura foliar 

a registar valores médios de 30.27±0.27, 28.81±0.15 e 29.92±0.16 ºC nas datas 1, 2 e 3 

respetivamente e o VPD de 2.29±0.05, 2.29±0.02 e 1.94±0.03 kPa nas mesmas datas. Estes 

resultados são refletidos nos valores normais da condutância estomática (Figura 5.65). Os valores 

mais baixos da condutância encontrados nas folhas interiores das árvores não podadas serão uma 

consequência direta da baixa disponibilidade de luz incidente. Esta exerce um efeito direto na 
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abertura estomática, quer ativando a fotofosforilação com a consequente produção de energia, quer 

dando o sinal para iniciar o processo de abertura dos estomas ao pigmento fotorecetor (flavina ou 

fotoproteina) da luz azul e um efeito indireto através do estímulo da fotossíntese nas células do 

mesófilo com a redução da concentração de CO2 intercelular.  

 

 
Figura 5.64 – Taxas fotossintéticas médias (An, µmol CO2 m

-2 s-1) em folhas localizadas no exterior e interior de 
árvores sem intervenção e submetidas a poda severa (pomar P2). (A) Dia do ano 126; (B) Dia do ano 190;        
(C) Dia do ano 249 (2009). 
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     Não Poda                          Dia do Ano 249                                        Poda Severa 

   

  

 

Figura 5.65 – Valores médios de alguns parâmetros fisiológicos medidos em diferentes folhas e posições de árvores sem intervenção e submetidas a poda severa em três 

períodos diferentes do ciclo (dia do ano 126, 190 e 249) no pomar P2 (ano 2009). (A) – Taxa fotossintética (An); (B) – Condutância estomática (gs); (C) – Transpiração (E);    
(D) – Radiação PAR incidente (PAR); RC – Ramos Curtos; RL – Ramos Longos. 
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5.5 – Parâmetros Complementares de Diagnóstico e Interpretação do Estado 

Fisiológico da Planta 

As diferentes taxas fotossintéticas encontradas entre folhas de árvores com intensidades de 

poda ou condução distintas põem em evidência a importância da luz como principal condicionante 

das taxas fotossintéticas. Os estudos de Heinicke & Childers (1937), Sirois & Cooper (1964) ou mais 

recentemente de Corelli-Grappadelli & Magnanini (1993) reforçam este aspeto, mostrando ainda a 

variação das taxas fotossintéticas com a concentração de CO2 e com a temperatura. Jakson (2003) 

referia os efeitos da condutância da folha ou da copa enquanto mediador do efeito dos fatores 

ambientais e dos fatores intrínsecos à planta. A fotossíntese e a transpiração são fortemente 

condicionadas pelo comportamento dos estomas.  

O padrão de variação sazonal encontrado pode refletir um efeito da idade das folhas, com 

taxas fotossintéticas mais baixas na primeira data de medições, seguido de um aumento nas taxas 

que se prolonga durante parte importante do ciclo e que se volta a reduzir na fase final, quer por 

efeito do processo de senescência das folhas quer por efeitos ambientais. Xie et al. (2003) 

encontraram reduções muito ligeiras das taxas fotossintéticas máximas entre os meses de maio e 

setembro, quando medidas folhas do terço médio de ramos do ano em pereira, seguidas por uma 

redução em setembro e outubro que pareceu estar relacionada com a diminuição da radiação e da 

temperatura foliar durante a parte final dos dias. Em pereiras asiáticas, Xie et al. (2003) verificaram 

igualmente um efeito da idade das folhas em diversos genótipos, com um aumento rápido no início 

até atingirem o valor máximo quando as folhas se encontravam totalmente expandidas, após o qual 

se iniciava um decréscimo muito gradual. Leech & Baker (1983) observaram uma evolução 

equivalente. Greer (1999) apontava como causas para este comportamento o facto das taxas 

fotossintéticas máximas só se atingirem com a máxima expansão foliar e Greer & Halligan (2001) 

referem as limitações das folhas novas, nomeadamente, o facto de apresentarem baixa eficiência 

fotoquímica, baixa capacidade de transporte de eletrões através do fotossistema II, baixa capacidade 

de fixação de CO2, taxas respiratórias elevadas e elevada capacidade de dissipação térmica não 

radioativa. Slack (1974) atribuía a menor capacidade fotossintética destas folhas a estomas imaturos, 

considerando o seu pleno desenvolvimento seis semanas após a emergência das folhas. A redução 

das taxas fotossintéticas no final pode também ser atribuída a reduções nas concentrações de 

enzimas envolvidas nas reações fotossintéticas (Zima & Sestak, 1979) e na composição das 

membranas dos cloroplastos (Novitskaya et al., 1977).  

No que respeita às variações diárias, estes valores parecem estar de acordo com os resultados 

encontrados noutras variedades e ou espécies da mesma família (Jackson, 2003), com as taxas 

fotossintéticas máximas ocorrendo antes do MDS e a serem menores durante a tarde a níveis 

equivalentes de radiação e temperaturas ótimas. Esta variação ocorrerá como resposta à diminuição 

do potencial hídrico, VPD e temperaturas mais elevadas que ocorrem durante a tarde, tendendo a 

fechar os estomas e a diminuir a fotossíntese.  

As medições efetuadas ao potencial hídrico foliar (dia do ano 130, 2009) nos pomares em 

estudo apresentaram valores médios compreendidos entre -4.31±0.27 bar (potencial hídrico base 
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medido no “pré-dawn”) e -21.96±0.62 bar (potencial hídrico mínimo medido ao MDS) nas folhas dos 

RL em posição externa (N=18). 

Da mesma forma que foi demonstrado para as folhas de macieira (Palmer, 1992; Lakso, 1994; 

Giuliani et al., 1997; Wünsche & Lakso, 2000), existe uma relação estreita entre a fotossíntese e a 

condutância estomática. A figura 5.66 evidência a proporcionalidade direta entre estes dois 

parâmetros. Contudo, no pomar P2 o declive desta relação difere com o dia do ano.  

     
Figura 5.66 – Relação entre a taxa fotossintética (An, µmol CO2 m

-2 s-1) e a condutância estomática (gs, mol H20 
m-2 s-1) de folhas externas em diferentes árvores e dias do ano. (A) Pomar P2 (Dia 125: Tf=31.01±0.33; 
PAR=1355.98±62.61; Dia 193: Tf=29.45±0.23; PAR=1345.67±57.85; Dia 258: Tf=30.45±0.22; PAR=717.42±82.5) 
(B) Pomar P3 (Dia 147: Tf=33.71±0.40; PAR=1208.00±84.85; Dia 199: Tf=30.84±0.47; PAR=1284.90±78.62; Dia 
259: Tf=26.75±0.34; PAR=854.73±81.25).   

 
Tal como a fotossíntese, também a transpiração é influenciada pelo comportamento dos 

estomas. A relação entre estas variáveis obtida em três dias diferentes para a pereira ‘Rocha’ é 

apresentada na figura 5.67, considerando todos os valores obtidos por pomar, independentemente do 

tratamento, posicionamento ou órgão analisado. A análise desta figura mostra a relação direta entre a 

condutância estomática e as perdas de água por transpiração. 

     
Figura 5.67 – Relação entre a transpiração (E, mol H20 m-2 s-1) e a condutância estomática (gs, mol H20 m-2 s-1) 
de folhas em diferentes árvores e dias do ano. (A) Pomar P1; (B) Pomar P3.   

 
A abertura estomática por sua vez é afetada pela luz, concentração de CO2 intracelular, VPD e 

pressão de turgência induzida pelas alterações nos níveis de potássio, ácidos orgânicos e ácido 
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abcísico (Raschke, 1970; Schulze & Hall, 1982). A relação da condutância estomática com a VPD 

obtida em três dias diferentes é a seguir apresentada para esta cultura (Figura 5.68A), bem como 

demonstrada a influência da temperatura e da humidade relativa no valor da VPD (Figura 5.68B e 

Figura 5.68C).   

  
Figura 5.68 – Influência da VPD na condutância estomática (gs, mol H20 m-2 s-1) da pereira ‘Rocha’ (A). Resposta 
da VPD aos fatores ambientais. (B) Influência da temperatura do ar (Ta, ºC) na VPD (KPa); (C) Influência da HR 
(%) na VPD (KPa). 

Quando comparadas folhas localizadas em diferentes posições na copa, sobressaem as 

diferenças entre folhas de sol e de sombra, tanto mais evidentes quanto maior for o ensombramento 

da sua zona interior.  

As folhas do exterior apresentam condutâncias mais elevadas, variáveis entre 0.21±0.01 mol 

H20 m-2 s-1 nos RC do pomar P3 e 0.31±0.01 mol H20 m-2 s-1 nos RL do pomar P2 (considerando a 

média de todas as medições efetuadas nos 4 períodos dos 3 dias analisados no ano de 2009). Nas 

folhas interiores as condutâncias variaram entre 0.15±0.01 mol H20 m-2 s-1 nos RC do pomar P3 e 

0.23±0.01 mol H20 m-2 s-1 nos RL do pomar P1. As folhas do exterior apresentam ainda taxas 

transpiratórias mais elevadas que as folhas do interior, dissipando o calor de forma mais efetiva. Esta 

taxa variou nas folhas exteriores entre 4.46±0.18 mol H20 m-2 s-1 nos RC do pomar P3 e 5.66±0.18 

mol H20 m-2 s-1 nos RL do pomar P1 e nas folhas interiores entre 2.86±0.18 mol H20 m-2 s-1 nos RC do 

pomar P2 e 4.64±0.19 mol H20 m-2 s-1 nos RL do pomar P1.  

Como resultado da menor fixação fotossintética, a concentração interna de CO2 foi maior nas 

folhas interiores, apresentando um valor médio que variou de 291.70±2.90 µmol CO2 no pomar P1 a 

323.50±4.14 µmol CO2 no pomar P2, por oposição aos valores registados nas folhas externas que 

variaram entre 237.90±1.73 µmol CO2 e 242.40±2.02 µmol CO2.  

A exposição direta das folhas exteriores reflete-se em temperaturas superiores. Esta variação a 

acontecer nos frutos poderá conduzir ao aumento do fluxo transpiratório, podendo como foi referido 

por Lakso (1994) vir a estimular a translocação de nutrientes e hormonas para os frutos, aumentando 

o seu poder de “sink”.  

As folhas do exterior apresentam um valor de SLA mais baixo (110.80±2.32 cm2 g-1, N=234) 

quando comparado com o das folhas localizadas no interior (133.90±2.32 cm2 g-1, N=234), 

significando que as folhas no exterior são mais espessas. Este facto pode dever-se ao número de 

camadas de células no parênquima em paliçada (Doud & Ferree, 1980). Xie et al. (2003) destacavam 

mesmo as diferenças existentes entre folhas em posição basal, intermédia ou apical no ramo, 
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referindo o aumento na espessura do parênquima em paliçada e a redução no parênquima lacunoso 

com o aproximar da posição apical. Estes autores atribuíam a maior produção de HC ao aumento de 

camadas do parênquima em paliçada, uma vez a fotossíntese ocorrer nestas células. A SLA pode 

constituir um bom indicador do microclima luminoso a que as folhas estiveram sujeitas no seu 

desenvolvimento, sendo tanto mais elevada quanto maior foi o ensombramento a que foram 

submetidas. Estes resultados vão ao encontro dos obtidos em publicações anteriores (Jackson & 

Beakbane,1970; Barden, 1974, 1978; Tustin et al.,1992).     

     

5.5.1 – Azoto   

 

Relativamente aos níveis de azoto foliar foram encontradas diferenças entre as folhas 

exteriores e interiores durante o ano de 2007, apesar de não serem significativamente diferentes 

(α=0.05). O valor médio encontrado nas análises efetuadas durante esse ano foi de 2.46% para as 

folhas exteriores e de 2.37% para as folhas interiores, com valores ligeiramente superiores nos RL 

(exterior – 2.47%, interior – 2.38%) que nos RC (exterior – 2.45%, interior – 2.35%). As diferenças 

foram contudo significativas entre o nível de azoto foliar registado na primeira data em análise e todas 

as outras nas folhas interiores e entre a primeira e as duas datas intermédias nas folhas exteriores 

(Figura 5.69A).  

No ano de 2008 as diferenças foram significativas quando comparadas folhas exteriores e 

interiores dos RL (exterior – 2.53%, interior – 2.27%). Nos RC essas diferenças não foram 

significativas (exterior – 2.46%, interior – 2.31%) (Figura 5.69B).  

Quando comparadas árvores podadas com intensidade com árvores sem intervenção, 

encontraram-se diferenças significativas entre as folhas exteriores e interiores dos RL das árvores 

sem intervenção (exterior – 2.47%, interior – 2.20%). Nas árvores podadas as diferenças foram 

menores e não significativas (exterior – 2.58%, interior – 2.35%). Nas folhas dos RC os níveis de 

azoto foliar nas folhas da periferia mantiveram-se acima dos valores encontrados no interior, apesar 

das árvores não podadas apresentarem aqui valores mais altos que as podadas. No entanto, as 

diferenças não foram significativas (α=0.05).  

 
Figura 5.69 – Níveis de azoto foliar (%) encontrados em diferentes dias do ano, órgãos, posições e grau de 
intervenção à poda. (A) Medições efetuadas em 2007; (B) Medições efetuadas em 2008. RL – Ramos Longos; 
RC – Ramos Curtos. 
     

Kriedemann & Canterford (1971) mostraram que as taxas fotossintéticas de folhas de pereira 

com deficiências de azoto eram mais baixas, efeito que está associado a baixos níveis de clorofila e 

menor concentração enzimática (Rubisco). DeJong (1983) encontrou também boas correlações entre 

estas variáveis em prunoídeas.  
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Os níveis encontrados na análise à cinza não evidenciam diferenças comprometedoras da 

fotossíntese, reforçadas pelos resultados obtidos nas análises efetuadas à seiva. Este facto pode 

também explicar os baixos níveis fotossintéticos em folhas novas, uma vez que o teor de azoto foi 

sempre significativamente mais baixo nestas folhas quando comparadas com as folhas maturas (no 

dia do ano 127 as folhas novas apresentavam um conteúdo de azoto de 2.65% face a 2.97 das folhas 

velhas, reduzido respetivamente para 2.13% e 2.37% no dia 179). A manutenção de níveis 

adequados de azoto foliar é fundamental para o equilíbrio fisiológico da planta sugerindo-se o uso do 

SPAD como instrumento de monitorização de uso fácil, rápido e económico para auxílio à decisão no 

que respeita à nutrição azotada.  

 
Figura 5.70 – Relação entre o valor do SPAD e o teor de Azoto foliar (calibração da reta efetuada com dados 
recolhidos entre os meses de julho e setembro dos anos de 2007 e 2008) 
 

5.5.2 – Clorofilas   

A atividade fotossintética das plantas está diretamente relacionada com o teor de clorofilas, 

sendo que este é influenciado por diversos fatores de natureza abiótica ou biótica (Taiz & Zeiger, 

2010). A quantificação das clorofilas é relevante para a definição do estado fisiológico da planta, 

permitindo aferir sobre a eficácia de determinadas técnicas culturais no potencial fotossintético e no 

rendimento das fruteiras. A análise à evolução do teor em clorofila a no ano de 2007 evidenciou um 

aumento significativo até ao dia 179, período em que foi significativamente maior que nos restantes 

períodos analisados (5.30±0.16 mg dm-2) (α=0.05), reduzindo-se de seguida (dia 211 – 3.73±0.90 mg 

dm-2), ainda que para níveis superiores aos encontrados nos dias 150 (3.45±0.11 mg dm-2) e 124 

(2.88±0.17 mg dm-2) (Figura 5.71).  

O valor encontrado na última data analisada sugere que o teor de clorofila a aumenta durante o 

ciclo, atingindo o máximo durante o início do verão, reduzindo-se no final para níveis 

significativamente maiores que os encontrados em qualquer uma das datas iniciais. Como se pode 

verificar pela análise às figuras 5.71A e 5.71B, estes valores são sempre superiores nos RL que nos 

RC localizados em posição externa, o mesmo acontecendo com os localizados em posições internas, 

exceção feita à primeira data analisada. No entanto, os valores médios quando consideradas todas 

as datas analisadas não revelam diferenças significativas entre órgãos.  

No que respeita à clorofila b verifica-se uma redução entre a primeira (1.67±0.15 mg dm-2) e a 

segunda (1.46±0.02 mg dm-2) data analisada, seguida por um aumento significativo e coincidente com 

o valor máximo alcançado na terceira data (3.28±0.05 mg dm-2) e redução posterior para valores 
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superiores aos registados nas duas primeiras datas (2.11±0.15 mg dm-2). Se ao nível dos RL o valor 

médio do teor em clorofila b foi maior nas folhas externas, já ao nível dos RC esse valor é superior 

nas folhas internas. Este facto verificou-se também no teor em clorofila a, apresentando por isso 

maior expressão quando comparados os teores em clorofila total.  

Assim, quando consideradas as folhas externas, os RC apresentam um teor de clorofila total de 

5.53±0.63 mg dm-2 e os RL de 6.66±0.57 mg dm-2 e quando consideradas as folhas internas os RC 

apresentam um teor de clorofila total de 5.78±0.43 mg dm-2 e os RL de 5.91±0.47 mg dm-2. Esta 

adaptação dos RC, apresentando maior teor de clorofila por unidade de área nas folhas internas que 

nas externas, poderá ser uma resposta ao microclima luminoso, uma vez a filotaxia das folhas não 

permitir uma captação da radiação incidente igualmente eficaz às folhas dos RL (verdascas), que com 

entre-nós mais compridos reduzem o ensombramento intra-órgão e exploram mais eficazmente a 

radiação disponível no interior da copa.  

A razão clorofila a/b é maior em todas as datas nas folhas exteriores que nas interiores, ainda 

que com diferenças não significativas (α=0.05). Esta relação oscila nas quatro datas em análise, 

apresentando um aumento relevante da primeira para a segunda data, seguida de uma redução 

significativa e ligeira recuperação posterior. A referida redução acontece na fase de maior aumento da 

clorofila total, significando uma maior produção de clorofila b que de clorofila a. A maior redução do 

teor em clorofilas ocorre em pleno verão, sendo possível que a maior intensidade luminosa seja 

responsável pela maior taxa de decomposição, facto referido por Mendes et al. (2001). Engel & 

Poggiani (1991) referiam ainda a maior tendência da clorofila a para a degradação em condições de 

alta irradiância.  

 
Figura 5.71 – Teor em clorofila a (A,D), clorofila b (B,E) e clorofila total (C,F) em folhas localizadas em RC 
(A,B,C) e RL (D,E,F) com diferentes localizações e em diferentes períodos do ano no pomar P2 (ensaios 
realizados em 2007).  
 

A análise ao teor de clorofilas por unidade de área em árvores com diferentes conduções 

evidenciou algumas diferenças nos pomares P1 e P3 (Figura 5.72). No que respeita à clorofila a 

verificou-se a existência de diferenças significativas entre órgãos de ambas as posições no pomar P1 

e em posição interior no pomar P3 (α=0.05). O teor médio em clorofila a no pomar P1 foi de 

3.22±0.02 mg dm-2 e de 3.35±0.02 mg dm-2 respetivamente para as folhas exteriores das árvores 
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conduzidas em eixo vertical e com inclinação (Imáx). Nas folhas localizadas no interior este valor 

variou entre 2.78±0.04 mg dm-2 e 2.96±0.04 mg dm-2 para os mesmos tratamentos. No pomar P3 

estas diferenças foram também relevantes, tendo o teor médio em clorofila a nas folhas interiores das 

árvores conduzidas em eixo vertical sido de 2.91±0.01 mg dm-2 e nas mesmas folhas das árvores 

inclinadas de 3.27±0.01 mg dm-2.  

Desta forma parecem existir evidências de um efeito positivo da inclinação das árvores no teor 

em clorofila a, principalmente nas folhas interiores, onde esse efeito se manifestou em ambos os 

pomares.  

No que respeita ao teor em clorofila b e clorofila total não existiram diferenças significativas 

entre as formas de condução em estudo, exceção feita aos RL localizados no interior do pomar P3, 

uma vez que as árvores inclinadas apresentaram valores significativamente superiores de clorofila 

total, originados essencialmente pelo maior conteúdo em clorofila a.  

A relação entre clorofilas a/b não apresenta diferenças significativas em qualquer um dos 

pomares quando comparadas folhas exteriores, variando respetivamente entre 1.88 e 1.97 para as 

árvores verticais e inclinadas do pomar P1 e entre 1.96 e 1.97 para as do pomar P3 sujeitas aos 

mesmos tratamentos. Contudo, as folhas interiores apresentam diferenças significativas no pomar P3, 

sendo a relação clorofila a/b de 1.29 nas árvores verticais e de 1.49 nas árvores inclinadas. No pomar 

P1 o valor desta relação foi de 1.48 e 1.66 para os mesmos tratamentos.  

 
Figura 5.72 – Influência da condução no teor de clorofilas de folhas provenientes de diferentes órgãos              
(RC – A,B,C,G,H,I; RL – D,E,F,J,L,K) e localizações nos pomares P1 (A,B,C,D,E,F) e P3 (G,H,I,J,L,K) no ano de 
2009. EV – Eixo vertical; Imáx – Eixo com a maior inclinação. 
 

Estes resultados indiciam um maior peso da clorofila b nas folhas internas das árvores 

conduzidas em eixo vertical, tanto maior quanto mais elevada é a densidade de plantação do pomar. 

Whatley & Whatley (1982) realçam o aumento da proporção relativa de clorofila b em plantas sujeitas 

a maior ensombramento e a possibilidade de aumentarem a captação de energia em diferentes 

comprimentos de onda. Pinto et al. (2007) e Taiz & Zeiger (2010) demonstraram a maior existência de 

radiação difusa nestas plantas (mais rica em vermelho longínquo) e o aumento da eficiência das 

reações fotoquímicas da fotossíntese em condições de baixa intensidade de luz proporcionado pela 

menor relação clorofila a/b. Esta relação é necessária para estabilizar a absorvância de luz entre os 

fotossistemas I e II (Carvalho et al., 2006). 

Apesar de não apresentarem diferenças significativas, verifica-se que os teores de clorofila a 

têm tendência para valores mais elevados nas árvores podadas com mais intensidade e os de 
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clorofila b maiores nas árvores sem poda (Figura 5.73). Os valores médios do teor em clorofila a são 

significativamente maiores nas folhas do exterior que nas localizadas no interior. O teor médio em 

clorofila a nas folhas exteriores foi de 3.45±0.12 mg dm-2 e 3.82±0.12 mg dm-2 e nas folhas interiores 

foi de 2.85±0.02 mg dm-2 e 2.98±0.06 mg dm-2 respetivamente para as árvores sem poda e podadas 

com intensidade.  

O teor médio em clorofila b variou de 2.07±0.18 mg dm-2 a 1.75±0.10 mg dm-2 para as folhas 

exteriores de árvores não podadas e podadas respetivamente e de 2.26±0.19 mg dm-2 a 2.16±0.48 

mg dm-2 para os mesmos tratamentos mas em posição interior. Não existiram variações significativas 

na clorofila total por unidade de área.  

A razão clorofila a/b é superior para qualquer uma das localizações nas árvores submetidas a 

poda intensa, sendo de 2.22 e 1.44 para as folhas externas e internas destas árvores e de 1.72 e 

1.31 para as mesmas folhas das árvores sem poda. A menor intensidade luminosa no interior do 

coberto parece influenciar a proporcionalidade das clorofilas, acentuando o peso da clorofila b face à 

clorofila a nas árvores sem intervenção. Nos RL localizados nas árvores sem intervenção a razão 

clorofila a/b foi de 1.18, evidenciando a adaptação da planta às condições de irradiância a que esteve 

submetida. Nas folhas localizadas no exterior a proporção de clorofila a é superior uma vez que as 

plantas não necessitam de investir na produção de pigmentos coletores de energia luminosa por se 

desenvolverem num ambiente não deficitário em luz.    

 
Figura 5.73 – Influência da poda no teor de clorofilas de folhas com diferentes localizações e provenientes de 
diferentes órgãos (RC – A,B,C; RL – D,E,F) do pomar P2 no ano de 2009. 
 

A aplicação do SPAD tem também sido estudada para a previsão indireta dos teores de 

clorofila. Verificou-se que as leituras realizadas estavam positivamente relacionadas com os níveis de 

clorofila a, b e total e portanto com a eficiência fotossintética das plantas (Figura 5.74). Os 

coeficientes de determinação encontrados foram melhores com a clorofila a que com a clorofila b 

indiciando maior confiança na relação da leitura SPAD com a clorofila a. Estes resultados podem ser 

explicados pelo facto do segundo pico de absorção da clorofila a (663 nm), além de ser maior que o 

de clorofila b, estar muito próximo do comprimento de onda emitido pelo SPAD (650 nm). A maior 

parte da luz vermelha emitida pelo aparelho é absorvida pela clorofila a. Estes resultados encontram-

se de acordo com os de Argenta et al. (2001). Não obstante os bons resultados obtidos nesta data, 

devem ser efetuadas validações anuais através dos métodos destrutivos, dada a variabilidade destes 

resultados com o estado nutritivo da cultura, fase do ciclo vegetativo, posição ou idade das folhas 
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(Rupp & Trankle, 1995; Rupp et al., 1999; Jifon et al., 2005). Uma vez obtidas, este método assume-

se como uma ferramenta de diagnóstico importante, permitindo medições instantâneas ao longo do 

ciclo que auxiliem na monitorização do estado fisiológico da planta.  

 
Figura 5.74 – Relação entre o valor do SPAD e o CCI (“chlorophyll content índex”). Calibração efetuada em 2007 
(dia do ano – 150). 
 

5.5.2.1 – Fluorescência da Clorofila   

Usou-se a fluorescência da clorofila para monitorizar a eficiência fotoquímica máxima do 

fotossistema II (PSII) de forma a obter informações sobre a integridade das membranas dos tilacoídes 

e alterações no aparelho fotossintético. A eficiência fotoquímica do PSII é o principal parâmetro usado 

na avaliação de danos no sistema fotossintético, permitindo aferir se as plantas estiveram submetidas 

a algum nível de stress (Krause & Weis, 1991). Este método tem sido usado para estimar de forma 

rápida e não invasiva a eficiência de transporte de eletrões através do PSII, estando a eficiência 

desta transferência correlacionada com a assimilação de CO2 (Baker & Rosenqvist, 2004).  

A observação dos resultados obtidos permite constatar que não existiram anomalias passíveis 

de afetar a eficiência fotoquímica máxima do fotossistema II (Fv/Fm, folhas pré-adaptadas ao escuro) 

em nenhum dos estados de desenvolvimento analisados. Estes estados, começando no início do 

verão e terminando próximo da fase de senescência, contemplam as fases em que as plantas 

poderiam estar mais suscetíveis a temperaturas extremas, stress hídrico, nutricional ou fotoinibição. O 

valor médio obtido manteve-se sempre entre 0.81 e 0.83 para qualquer dos pomares, valor próximo 

do máximo obtido em plantas saudáveis (Rosescu & Chitu, 2009; Chitu et al., 2009), indicando um 

funcionamento normal dos centros de reação do PSII (Figura 5.75).  

Figura 5.75 – Eficiência quântica máxima do PSII (Fv/Fm) determinada em folhas adaptadas ao escuro em 
diversos pomares e períodos do ciclo durante o ano de 2009. (A) Pomar P1; (B) Pomar P2; (C) Pomar P3.  
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Apesar de não significativas, devem ser realçadas as diferenças entre folhas exteriores e 

interiores, uma vez que o valor médio obtido foi sempre mais elevado nas folhas com localização 

interior. Essas diferenças, ainda que muito ligeiras mantêm-se entre as árvores em eixo vertical e 

sujeitas à maior inclinação e entre as árvores sem poda e podadas com intensidade, sendo o valor da 

eficiência quântica máxima do PSII maior nas árvores inclinadas ou podadas.   

No que diz respeito a F0, encontram-se diferenças significativas apenas quando comparadas as 

folhas interiores das árvores não podadas e podadas com intensidade do pomar P2 (α=0.05), sendo 

F0 mais alto nas árvores sem poda (230.1±5.85 vs 188.7±6.61). Este valor é mínimo apenas quando 

todos os centros de reação estão abertos e o aceitador primário de eletrões (quinona QA) está 

totalmente oxidado (Schreiber 1983, Krause & Weiss, 1991). O valor mais elevado dos pomares em 

análise correspondeu ao referente às folhas interiores das árvores não podadas (Figura 5.76). Para 

este efeito poderá ter contribuído a fluorescência do PSI, uma vez que apesar da maior parte da 

fluorescência emitida à temperatura ambiente na gama do comprimento de onda usado pelo aparelho 

provir da clorofila associada ao PSII, o contributo do PSI depende do ambiente luminoso no qual as 

folhas se desenvolveram, sendo maior em condições de ensombramento mais intenso (Adams et al., 

1990, Demmig-Adams et al., 1997, Gilmore & Ball., 2000). 

 
Figura 5.76 – Fluorescência inicial (F0) em diversos pomares e períodos do ciclo (Ano 2009). (A) – Pomar P1;   
(B) – Pomar P2; (C) – Pomar P3. 
 

Quando comparados os valores da fluorescência máxima (Fm) encontram-se igualmente 

diferenças significativas quando comparadas folhas interiores de árvores não podadas e podadas 

(pomar P2), sendo que nas árvores sem intervenção esse valor é de 1326±52.18 e nas podadas de 

1141.6±46.59. Nos restantes pomares as diferenças posicionais entre tratamentos não são 

significativas (Figura 5.77). O valor de Fm parece ser tanto maior quanto maior o ensombramento 

proporcionado pela localização na copa ou modalidade ensaiada, efeito já encontrado noutras 

espécies (Dias & Marenco, 2007).   

 
Figura 5.77 – Fluorescência máxima (Fm) em diversos pomares e períodos do ciclo (Ano 2009). (A) – Pomar P1; 
(B) – Pomar P2; (C) – Pomar P3. 
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5.6 – Influência da Condução e Poda na Resposta da Fotossíntese à Luz 

5.6.1 – Modelação da Resposta à Luz 

A interpretação da resposta da fotossíntese à radiação incidente foi procurada mediante o uso 

de modelos matemáticos que evidenciassem a significância fisiológica dos diferentes parâmetros 

envolvidos, a partir dos quais fosse possível estudar a influência das técnicas culturais na diferente 

aclimatação e adaptação das folhas ao microclima em que se desenvolveram. Qualquer das 

expressões matemáticas usadas permitiu prever as variações na produção de biomassa induzidas 

por variações no microclima luminoso, usando-se os parâmetros que conduziram aos melhores 

ajustamentos e dando-lhes a interpretação física necessária para transcender o seu papel enquanto 

operadores nas respetivas expressões matemáticas.  

Neste ajustamento foram experimentados três modelos matemáticos. O modelo 1 (5.16) é uma 

função não linear da equação dada pelo modelo de Mitscherlich (após Potvin et al., 1990). O modelo 

2 (5.17) trata-se de uma equação hiperbólica não retangular (Thornley, 1976) e o modelo 3 (5.18) foi 

adotado de Platt et al. (1980), sendo um modelo não linear adaptado a situações em que a 

fotoinibição está presente.   
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Nos modelos acima, An é a fotossíntese líquida (variável resposta), Amax representa a taxa 

fotossintética a níveis de saturação luminosa (assíntota da fotossíntese a níveis elevados de 

irradiância e no caso da equação 5.18 considerando a inexistência de fotoinibição), ϕ é a eficiência 

quântica (declive inicial da curva a baixos níveis de irradiância), LCP é o ponto de compensação à luz 

(interceção com o eixo das abcissas quando An é igual a zero), PPFD é o fluxo fotónico 

fotossinteticamente activo, ɛ representa a convexidade da curva (transição da fase linear para o 

plano superior) e Rd é a respiração no escuro.  

Ajustaram-se os dados obtidos a partir das curvas de resposta da fotossíntese à luz dos RL 

(verdascas) de ambos os tratamentos do pomar P1 entre os dias do ano 214 e 216 (124 a 126 DAPF) 

a cada uma das equações apresentadas. A representação gráfica das curvas obtidas é apresentada 

na figura 5.78, permitindo verificar que o recurso a qualquer um destes modelos conduz à obtenção 

de boas representações do processo.   

No entanto, a análise mais aprofundada às parametrizações obtidas pelo ajustamento destas 

equações aos dados obtidos por tratamento e posição permitem verificar que o modelo 2 é o que 

conduz à obtenção de valores mais elevados para a Amax e ϕ e o modelo 1 o que conduz a obtenção 

de valores mais baixos para estes parâmetros. As perdas por respiração foram também mais 

elevadas no modelo 2 que no modelo 3 (Tabela 5.26). 
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Figura 5.78 – Curvas de resposta da fotossíntese à luz em folhas dos RL com diferentes localizações (Pomar 
P1), obtidas a partir de 3 modelos matemáticos distintos. (A) – Folhas Externas; (B) – Folhas Internas. Mod. 1 – 
Equação de Mitscherlich (após Potvin et al., 1990); Mod. 2 – Equação hiperbólica não retangular (Thornley, 
1976); Mod. 3 – Equação não linear adaptada a situações com presença de fotoinibição (Platt et al.,1980). 
 

Os valores obtidos para o coeficiente de determinação (r2) foram elevados nos três modelos 

usados, sendo contudo ligeiramente maiores no modelo 2. O somatório dos quadrados dos resíduos 

(SQR) foi mais baixo neste modelo. Face a estes indicadores, usou-se o modelo 2 nas análises 

posteriores. Contudo, o modelo 3 deverá ser usado nos casos em que existam evidências da 

existência de fotoinibição pela maior especificidade permitida por este modelo nesta abordagem. A 

análise às diferenças obtidas entre os tratamentos em estudo é efetuada no ponto 5.6.2.2.   
 

Tabela 5.26 – Parametrizações obtidas no ajustamento de 3 modelos para descrição da resposta da fotossíntese 
à luz de folhas dos RL provenientes do pomar P1 

Modelo Trat. Posição N r2 Amax ϕ PCL ϕ β Rd SQR 
1 EV Ext 36 0.874 17.189 0.00278 21.128 - - - 226.9 
1 EV Int 36 0.936 16.049 0.00318 9.144 - - - 85.9 
1 Imax Ext 36 0.873 17.664 0.00287 27.033 - - - 247.4 
1 Imax Int 36 0.955 17.365 0.00294 9.144 - - - 71.4 
2 EV Ext 36 0.880 22.416 0.0768 - 0.029 - 1.964 214.6 
2 EV Int 36 0.941 19.455 0.0714 - 0.245 - 1.082 79.4 
2 Imax Ext 36 0.876 22.388 0.0702 - 0.315 - 2.016 240.4 
2 Imax Int 36 0.959 21.124 0.0686 - 0.302 - 1.217 64.4 
3 EV Ext 36 0.874 18.331 0.0508 - - 0 1.138 226.9 
3 EV Int 36 0.936 16.523 0.0525 - - 0 0.471 85.9 
3 Imax Ext 36 0.873 19.087 0.0547 - - 0 1.422 247.4 
3 Imax Int 36 0.955 17.999 0.0528 - - 0 0.632 71.4 

Amax – taxa fotossintética máxima (µmol CO2 m
-2 s-1); ɛ – eficiência fotossintética (µmol CO2 µmol fotões-1); PCL – ponto de 

compensação à luz (µmol m-2 s-1); ɛ, β - parâmetros (adim); Rd – respiração no escuro (µmol CO2 m
-2 s-1). 

 

5.6.2 – Aclimatação Induzida por Variações no Microclima Luminoso em Pomares 

Adultos 

5.6.2.1 – Influência da Poda na Resposta da Fotossíntese à Luz 
 

Analisou-se a variação na resposta da fotossíntese à luz de árvores adultas submetidas a 

diferentes estratégias de poda, nomeadamente poda intensa e ausência de poda. Quando 

consideradas as folhas com localização externa, verificou-se um aumento na resposta da fotossíntese 

à luz entre os 30 DAPF e os 105 DAPF em ambos os tratamentos, seguido por uma significativa 

redução entre este período e o período próximo da senescência das folhas (175 DAPF). Quando 

comparadas as curvas de resposta da fotossíntese à luz nas árvores podadas, verificou-se que a 

curva resultante da primeira data é significativamente diferente da obtida na segunda data e esta da 

curva obtida na última data. Quando comparadas as curvas obtidas nas árvores sem poda, verifica-se 
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que são significativamente diferentes entre todas as datas analisadas, tornando-se também evidente 

o maior efeito da densidade de área foliar e consequente ensombramento entre órgãos nas folhas 

exteriores no final do ciclo vegetativo (Figura 5.79A).  

A taxa fotossintética máxima é significativamente diferente entre tratamentos no último período 

analisado, sendo de 16.239±1.429 µmol CO2 m
-2 s-1

 nas árvores podadas e de 12.084±1.610 µmol 

CO2 m
-2 s-1 nas não podadas (Tabela 5.27). Esta redução na taxa fotossintética máxima poder-se-á 

dever a um envelhecimento e/ou entrada em senescência mais rápida destas folhas com 

consequente perda de capacidade de resposta à luz.  

Não existem diferenças significativas na eficiência fotossintética, que variou entre 0.069 e 0.075 

µmol CO2 µmol fotões-1 nas árvores podadas e entre 0.062 e 0.078 µmol CO2 µmol fotões-1 nas 

árvores sem poda (Tabela 5.27).  

Os valores encontrados para a respiração no escuro são mais elevados nas árvores podadas, 

ainda que essas diferenças não apresentem significado estatístico (α=0.05).  

No que concerne ao PCL, verificou-se que na primeira data em análise esse valor é maior nas 

árvores podadas (40.5 vs 22.8 µmol m-2 s-1) aproximando-se nas duas datas posteriores em valores 

mais reduzidos.  

 
Figura 5.79 – Evolução da resposta da fotossíntese à luz em folhas com diferentes localizações de árvores 
submetidas a diferentes estratégias de poda no Pomar P2. (A) – Folhas Externas; (B) – Folhas Internas.            
PS – Poda Severa; NP – Não Poda. 

Quanto às folhas localizadas no interior, verifica-se a existência de diferenças significativas 

entre as curvas de resposta à luz obtidas nas árvores de ambos os tratamentos entre os períodos de 

30 e 175 DAPF e de 105 e 175 DAPF (Figura 5.79B). Nestas datas o valor da taxa fotossintética 

máxima foi também significativamente diferente, apresentando valores mais elevados nas árvores 

podadas (18.531, 16.968 e 15.463 µmol CO2 m
-2 s-1 vs 14.412, 13.341 e 7.034 µmol CO2 m

-2 s-1 a 30, 

105 e 175 DAPF respetivamente). Verifica-se ainda que a diferença no valor de Amáx entre folhas 

exteriores e interiores reduz-se com a poda, uma vez que as diferenças nas árvores podadas 

representaram 27.9, 76.6 e 15.7% das obtidas nas árvores não podadas em cada um dos períodos. A 

taxa fotossintética máxima é assim altamente afetada pela ausência de poda. 

A respiração no escuro apresenta valores mais elevados nas árvores podadas, sendo 

significativamente maiores a 30 DAPF (P=0.015).  
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Não existem quaisquer diferenças dignas de registo na eficiência quântica e no parâmetro 

relativo à concavidade das curvas, sendo no entanto notória uma redução no valor de ɛ a 175 DAPF 

(Tabela 5.27). Este valor foi fixo em zero a 175 DAPF, uma vez que o valor que maximizava o 

ajustamento da regressão se encontrava ligeiramente abaixo deste, provavelmente por efeito da 

fotoinibição evidenciada por algumas folhas da amostragem nesta data (a alteração do modelo nesta 

data apesar de se ajustar melhor aos dados inviabilizaria a comparação entre curvas e parâmetros). 

Leverenz et al. (1990) referiam também o decréscimo da convexidade da curva de resposta à luz 

desde um valor de 0.98 (curva com inclinação suave) até zero (indicando uma cinética de Michaelis-

Menten) em resposta ao aumento da fotoinibição, referindo que ao nível de inibição em que a 

convexidade era zero a taxa de saturação à luz diminuía, indicando que a este nível a fotossíntese 

seria limitada a todas as intensidades pela taxa de transporte de eletrões do PSII. 

 
Tabela 5.27 – Parametrizações das curvas de resposta da fotossíntese à luz de folhas com diferentes 
localizações e provenientes de árvores com diferentes intensidades de poda (pomar P2) 

DAPF Trat. Posição N r2 Amax ϕ ϕ Rd PCL 

30 PS Ext 72 0.911 20.238 
±1.332 ab 

0.0686 
±0.0127 a 

0.3283 
±0.2708 a 

2.537 
±0.570 a 40.5 

105 PS Ext 72 0.977 25.363 
±1.028 b 

0.0751 
±0.0060 a 

0.3480 
±0.1849 a 

1.408 
±0.155 a 19.8 

175 PS Ext 72 0.728 16.239 
±1.429 a 

0.0720 
±0.0123 a 

0.1850 
±0.3321 a 

1.017 
±0.355 a 14.9 

30 NP Ext 72 0.978 20.536 
±0.673 a 

0.0777 
±0.0082 a 

0.1898 
±0.1742 a 

1.651 
±0.301 a 22.8 

105 NP Ext 72 0.977 24.374 
±1.002 a 

0.0668 
±0.0058 a 

0.5009 
±0.1611 a 

1.152 
±0.178 a 18.4 

175 NP Ext 72 0.452 12.084 
±1.610 b 

0.0618 
±0.0157 a 

0.2316 
±0.4182 a 

0.815 
±0.436 a 13.8 

30 PS Int 72 0.907 18.531 
±1.187 a 

0.0707 
±0.0167 a 

0.5019 
±0.3354 a 

2.718 
±0.575 a 41.8 

105 PS Int 72 0.961 16.968 
±0.732 a 

0.0667 
±0.0074 a 

0.3785 
±0.2608 a 

0.575 
±0.108 b 8.8 

175 PS Int 72 0.509 15.463 
±3.415 a 

0.0745 
±0.0811 a 

0.0000 
±2.0332 a 

1.475 
±1.815 ab 20.9 

30 NP Int 72 0.792 14.412 
±1.364 a 

0.0737 
±0.0166 a 

0.3984 
±0.4636 a 

0.886 
±0.380 a 12.5 

105 NP Int 72 0.913 13.341 
±0.658 a 

0.0627 
±0.0090 a 

0.4704 
±0.3025 a 

0.460 
±0.118 a 7.5 

175 NP Int 72 0.198 7.034   
±2.554 b 

0.0515 
±0.1152 a 

0.0000 
±1.6736 a 

0.766 
±1.674 a 15.9 

Letras diferentes entre datas de folhas com igual localização e submetidas ao mesmo tratamento representam diferenças 
significativas nos parâmetros apresentados (α=0.05). Amax – taxa fotossintética máxima (µmol CO2 m-2 s-1); ɛ – eficiência 
fotossintética (µmol CO2 µmol fotões-1); ɛ - parâmetro (adim); Rd – respiração no escuro (µmol CO2 m

-2 s-1); PCL – ponto de 
compensação à luz (µmol m-2 s-1). 

 

Constata-se que a prática de podas intensas em pomares de alta densidade mantém mais 

elevada a capacidade de resposta à luz das folhas interiores destas árvores, prolongando a vitalidade 

das folhas e mantendo a sua eficiência no período em que a constituição de reservas é fundamental 

para o arranque do ciclo seguinte.    

Quando observado o comportamento inter-anual de folhas com igual posicionamento, técnica 

de poda e período do ciclo vegetativo, verifica-se que a capacidade de resposta à luz das folhas 

exteriores aumentou significativamente de 2007 a 2008, ano em que apresentou respostas muito 

equivalentes nas árvores podadas e sem poda (Figura 5.80).  

Se no caso das árvores podadas as variações nesse comportamento se deveram a diferenças 

significativas na eficiência quântica, taxa respiratória e concavidade da curva, nas árvores sem poda 

a eficiência não apresentou diferenças significativas contrariamente à fotossíntese máxima, taxa 
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respiratória e concavidade da curva. Salienta-se ainda a redução das taxas respiratórias e do PCL 

entre os anos referidos para qualquer dos tratamentos em estudo.    
 

  
Figura 5.80 – Variação inter-anual da resposta da fotossíntese à luz em folhas com diferentes localizações de 
árvores submetidas a diferentes intensidades de poda no Pomar P2. (A) – Folhas Externas; (B) – Folhas 
Internas; PS – Poda Severa; NP – Não Poda. 

Nas folhas com localização interna verificou-se que nas árvores podadas a eficiência quântica 

se manteve, tendo no entanto ocorrido uma redução significativa na taxa fotossintética máxima, 

respiração no escuro e concavidade da curva, responsáveis pela redução da resposta à luz em níveis 

intermédios de radiação. Nas árvores sem poda, a redução de luz no interior da copa no ano de 2008 

não promoveu qualquer alteração na fotossíntese máxima, existindo no entanto um aumento na 

eficiência quântica, uma redução na taxa de respiração e na concavidade da curva, acompanhados 

por uma redução significativa no PCL (Tabela 5.28).  
 

Tabela 5.28 – Parametrizações das curvas de resposta da fotossíntese à luz obtidas no pomar P2 em período 
intermédio do ciclo vegetativo (100 DAPF em 2007 e 70 DAPF em 2008)   

Ano Trat. Posição N r2 Amax ϕ ϕ Rd PCL 

2007 PS Ext 72 0.988 
24.373 
±0.066 a 

0.0684 
±0.0036 a 

0.4780     
± 0.1093 a 

4.208 
±0.095 a 

68.2 

2008 PS Ext 72 0.977 
25.363 
±0.978 a 

0.0751 
±0.0055 b 

0.3480 
±0.1764 b  

1.408 
±0.135 b 

19.5 

2007 NP Ext 72 0.941 
21.546 
±1.221 a 

0.0652 
±0.0098 a 

0.4160 
±0.2443 a 

3.371 
±0.442 a  

57.2 

2008 NP Ext 72 0.977 
24.374          

± 1.048 b 
0.0668 

±0.0056 a 
0.5010 

±0.1656 b 
1.152 

±0.158 b 
17.8 

2007 PS Int 72 0.965 
20.500 
±0.777 a 

0.0668 
±0.0058 a 

0.5009 
±0.1611 a 

1.152 
±0.178 a 

66.5 

2008 PS Int 72 0.961 
16.968 
±0.632 b 

0.0618 
±0.0157 a 

0.2316 
±0.4182 b 

0.815 
±0.436 b 

47.8 

2007 NP Int 72 0.787 
13.206 
±1.087 a 

0.0570 
±0.0150 a 

0.5943 
±0.3112 a 

2.604 
±0.483 a 

50.2 

2008 NP Int 72 0.913 
13.341 
±0.625 a 

0.0627 
±0.0081 b 

0.4730 
±0.2478 b 

0.460 
±0.131 b 

7.1 

Letras diferentes entre anos de folhas com igual localização e submetidas ao mesmo tratamento representam diferenças 
significativas nos parâmetros apresentados (α=0.05). Amax – taxa fotossintética máxima (µmol CO2 m-2 s-1); ɛ – eficiência 
fotossintética (µmol CO2 µmol fotões-1); ɛ - parâmetro (adim); Rd – respiração no escuro (µmol CO2 m

-2 s-1); PCL – ponto de 
compensação à luz (µmol m-2 s-1). 

 
Quando analisadas as diferenças entre as folhas exteriores dos vários órgãos, após o respetivo 

ajustamento matemático das curvas de resposta da fotossíntese à luz nestes órgãos (Figura 5.81A e 

5.81C), verifica-se a existência de diferenças significativas nas taxas fotossintéticas máximas a 35 e 
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175 DAPF em todos os tratamentos com poda. Nas árvores sem poda a taxa fotossintética máxima é 

mais elevada nos RL (21.747 e 12.933 µmol CO2 m
-2 s-1 a 35 e 175 DAPF respetivamente) que nos 

RC (19.367 e 11.238 µmol CO2 m
-2 s-1 a 35 e 175 DAPF respetivamente), o mesmo acontecendo nas 

árvores podadas a 175 DAPF (os RL apresentam taxas de 18.504 µmol CO2 m-2 s-1 e os RC de 

13.963 µmol CO2 m
-2 s-1). A única exceção encontrada aconteceu a 35 DAPF nas árvores podadas 

em que o valor de A foi de 21.489 µmol CO2 m
-2 s-1 nos RC e de 19.008 µmol CO2 m

-2 s-1 nos RL 

(Figura 5.82A).  

 
Figura 5.81 – Evolução anual da resposta da fotossíntese à luz em folhas com diferentes proveniências, 
localizações na copa e intensidade de poda no Pomar P2 (A) – Folhas externas de árvores sujeitas a PS;          
(B) Folhas internas de árvores sujeitas a PS; (C) – Folhas externas de árvores não podadas; (D) – Folhas 
internas de árvores não podadas; PS – Poda Severa; NP – Não Poda. 

Relativamente à eficiência quântica foram apenas encontradas diferenças a 35 DAPF nas 

árvores sem poda (0.0736 µmol CO2 µmol fotões-1 nos RC vs 0.0819 µmol CO2 µmol fotões-1 nos RL) 

e a 105 DAPF nas árvores podadas (0.0785 µmol CO2 µmol fotões-1 nos RC vs 0.0719 µmol CO2 µmol 

fotões-1 nos RL), não existindo qualquer diferença entre órgãos nas restantes datas e tratamentos, 

mantendo-se entre os 0.069 e 0.073 µmol CO2 µmol fotões-1(Figura 5.82C). 

No que respeita à respiração no escuro, verificou-se que a taxa respiratória foi 

significativamente maior nos RL a 35 e 175 DAPF, quer nas árvores sem poda quer nas árvores 
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podadas (Figura 5.82E). Deve ser realçada a sensibilidade do teste estatístico usado (“Curve 

Inequality Randomization Tests”) uma vez encontrar diferenças significativas entre todas as curvas de 

resposta à luz ajustadas para os diferentes órgãos em cada data e tratamento, visto que a maior parte 

dessas diferenças não seriam detetadas recorrendo ao teste F convencional. 

As diferenças na resposta à luz por parte dos diferentes órgãos tornam-se ainda mais 

evidentes quando consideradas as folhas em posição interior na copa (Figura 5.81B e 5.81D). A taxa 

fotossintética máxima é significativamente maior nos RL que nos RC em todas as datas e 

tratamentos, exceção feita às árvores podadas com intensidade a 105 DAPF (Figura 5.82B). As 

diferenças são mais significativas nas árvores sem poda, evidenciando a importância dos RL em 

árvores com maior densidade foliar e em condições de menor luminosidade interior, podendo estas 

folhas alcançar taxas mais elevadas quando a intensidade luminosa proporcionada pelos “sunflecks” 

for mais elevada. Nas árvores podadas algumas das diferenças encontradas (105 e 175 DAPF) 

desapareceriam com a alteração do nível de significância (α) para 0.01.  

 

 
 

 
 

 
Figura 5.82 – Taxa fotossintética máxima (Amax), eficiência quântica (ϕ) e respiração no escuro (Rd) previstas 

pelo modelo para folhas com diferentes proveniências, localizações e intensidade de poda. (A) – Amax de folhas 

externas provenientes de árvores sujeitas a diferentes intensidades de poda; (B) – Amax de folhas internas 

provenientes de árvores sujeitas a diferentes intensidades de poda; (C) – ϕ de folhas externas provenientes de 

árvores sujeitas a diferentes intensidades de poda; (D) – ϕ de folhas internas provenientes de árvores sujeitas a 
diferentes intensidades de poda; (E) – Rd de folhas externas provenientes de árvores sujeitas a diferentes 
intensidades de poda; (F) – Rd de folhas internas provenientes de árvores sujeitas a diferentes intensidades de 
poda. 
 

Quando analisada a eficiência quântica na fase final do ciclo verifica-se também que a 

eficiência dos RL nas árvores sem intervenção é significativamente maior que a dos RC (Figura 

5.82D). 
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Os RC apresentam ainda o valor mais reduzido da eficiência quântica (175 DAPF) quando 

considerados todos os órgãos e datas em análise, agravado ainda pelo menor valor da taxa 

fotossintética máxima e pelos maiores gastos respiratórios verificados neste período quando 

comparados com os RL das árvores sem intervenção. 

Os RL das árvores não podadas apresentam ainda gastos respiratórios iguais (105 DAPF) ou 

inferiores (35 e 175 DAPF) aos RC, acentuando o seu contributo nos ganhos da fotossíntese líquida 

da copa (Figura 5.82F).  

Na tabela 5.29 apresentam-se de forma sistematizada algumas diferenças entre folhas de sol e 

de sombra nesta espécie, obtidas a partir dos dados recolhidos em dois periodos do ciclo (35 e 105 

DAPF) no pomar P2 (N=144). Verifica-se que independentemente da intensidade da poda, a taxa 

fotossintética máxima é equivalente nas folhas exteriores, variando nas interiores com a radiação 

incidente disponível nessa zona do coberto. A taxa fotossintética a luz saturante é definida pela 

capacidade das reações do ciclo de Calvin. A intensidades luminosas baixas a fotossíntese é uma 

função linear da irradiância, com declive (ϕ) dependente do número de centros de reação funcionais 

no PSII. Este declive aumenta quando aumenta o número de moléculas de clorofila por fotossistema. 

Apesar de não serem significativas, parecem existir diferenças na eficiência quântica aparente entre 

as folhas externas e internas, com valores mais elevados no exterior.  

A respiração no escuro é mais elevada nas folhas exteriores, aumentando com a intensidade 

da poda. Este aumento pode resultar da maior irradiância e temperatura a que estas folhas são 

sujeitas (Marenco et al., 2001).  

A convexidade das curvas obtidas parece ser maior quando a Amáx é mais baixa e quando a 

curvatura da hipérbole não retangular é mais brusca. É comum o uso do índice Ek, calculado a partir 

da razão entre Amáx e ϕ, e que nos dá um valor de referência para o início da saturação à luz. Este 

indice é mais elevado nas folhas externas e tanto mais pequeno quanto mais reduzido o microclima 

luminoso a que as folhas são submetidas, indiciando uma saturação mais rápida e com taxas 

fotossintéticas máximas mais reduzidas nas folhas internas.  
 
Tabela 5.29 – Valores médios indicativos para alguns parâmetros fisiológicos relevantes obtidos em folhas de 
pereira ‘Rocha’ com diferentes localizações na copa 

 Localização Externa Localização Interna 

Tratamento PS NP PS NP 
Amax 22.672 ± 1.205 22.390 ± 0.959 17.740 ± 0.768 14.390 ± 0.789 

ϕ  0.0707 ± 0.0085 0.0701 ± 0.0063 0.0686 ± 0.0686 0.0684 ± 0.0089 

Rd 1.956 ± 0.309 1.383 ± 0.187 1.645 ± 0.414 0.674 ± 0.186 

ϕ 0.368 ± 0.237 0.393 ± 0.1963 0.448 ± 0.204 0.427 ± 0.261 

Ek 320.7  319.3 258.8 210.4 

PARsat 1265 1671 935 1052 

PCL 29.2 20.5 25.2 10.1 

WUE (100) 1.682 2.194 2.541 3.882 

WUE (1200) 5.448 6.628 6.029 7.464 

Amax (µmol CO2 m
-2 s-1); ɛ (µmol CO2 µmol fotões-1); Rd (µmol CO2 m

-2 s-1); ɛ (adim); Ek, PARSat, PCL (µmol m-2 s-1); WUE (µmol 
CO2 mol-1 H20) 

 
A aclimatação à luz faz-se sentir também no ponto de compensação à luz (nível de radiação no 

qual a taxa fotossintética líquida é igual a zero, ou seja a respiração iguala a fotossíntese bruta). O 

PCL é mais reduzido nas folhas de sombra. Isto significa que, existindo eficiências equivalentes, a 

menor respiração no escuro das folhas de sombra torna necessário menor nível de irradiância para 
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compensar os custos respiratórios, aumentando a fotossíntese líquida em situações de baixa 

irradiância. Assim sendo, o menor ponto de compensação e saturação fotossintética devem-se à 

menor atividade respiratória e à menor capacidade fotossintética.  

Os resultados obtidos, pela maior dificuldade de ajustamento das curvas às folhas interiores 

das árvores não podadas, parecem indiciar uma maior susceptibilidade à fotoinibição, que a existir 

deverá ser reversível pelos dados analisados anteriormente. Outro facto relevante é o efeito da menor 

exposição na maior WUE, resultando que as folhas de sombra são mais eficientes a menor radiação 

incidente.  

A diferença de luz intercetada influencia a capacidade fotossintética através da mudança da 

estequiometria dos fotossistemas, tamanho e/ou densidade das unidades fotossintéticas, modificação 

da atividade das enzimas do ciclo de Calvin e transporte de eletrões fotossintéticos, além de outros 

parâmetros já analisados como a alteração do teor e da composição de pigmentos e de mudanças 

anatómicas nas folhas.  

A forma da curva torna evidente o princípio dos fatores limitantes, uma vez que a baixas 

intensidades luminosas a taxa fotossintética é limitada pela concentração de clorofila e pela eficiência 

das reações luminosas e a altas intensidades luminosas as limitações relacionam-se com a eficiência 

da Rubisco e disponibilidade em CO2.  

 

5.6.2.2 – Influência da Condução na Resposta da Fotossíntese à Luz 

O recurso à inclinação de árvores em pomares de alta densidade parece também induzir 

diferenças na resposta à luz (Figura 5.83). Quando consideradas as folhas exteriores, verifica-se que 

34 DAPF a taxa fotossintética máxima é significativamente mais elevada nas árvores inclinadas 

(21.009±1.544 µmol CO2 m
-2 s-1) que nas árvores verticais (18.158±1.827 µmol CO2 m

-2 s-1), existindo 

ainda diferenças significativas na curvatura obtida para as árvores em eixo vertical. Em plena época 

estival (111 DAPF), os valores da taxa fotossintética máxima aumentaram, ainda que de forma mais 

pronunciada nas árvores em eixo vertical onde atingiram o valor máximo de 23.712 µmol CO2 m
-2 s-1.  

 
Figura 5.83 – Efeito da alteração da condução das árvores na resposta da fotossíntese à luz em folhas com 
diferentes localizações e em diferentes períodos do ciclo no Pomar P3. (A) – Folhas externas; (B) – Folhas 
Internas. EV – Eixo Vertical; Imáx – Inclinação Máxima. 

A B 
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Ainda que pequenas, as diferenças para os restantes parâmetros apresentaram significado 

estatístico (α=0.05). Verificou-se que a eficiência quântica aparente e a respiração no escuro são 

maiores nas árvores inclinadas a 34 DAPF, invertendo-se esta relação a 111 DAPF (Tabela 5.30). 

Nas folhas internas, mais uma vez a taxa fotossintética máxima é maior nas árvores inclinadas 

a 34 DAPF (20.052±1.155 µmol CO2 m
-2 s-1 vs 18.218±0.4279 µmol CO2 m

-2 s-1), aproximando-se os 

valores a 111 DAPF ligeiramente acima dos 20 µmol CO2 m
-2 s-1. Na data inicial deve realçar-se não 

só o facto das árvores inclinadas apresentarem taxas fotossintéticas máximas mais altas como o de 

não apresentarem diferenças significativas na respiração no escuro, diferenças essas que aparecem 

posteriormente, com as árvores verticais a apresentarem gastos superiores. 

Tabela 5.30 – Parametrizações das curvas de resposta da fotossíntese à luz obtidas no pomar P3 em dois 
períodos do ciclo vegetativo (34 DAPF e 111 DAPF)   

DAPF Trat. Posição N r2 Amax ϕ ϕ Rd PCL 

34 EV Ext 36 0.901 
18.158 

±01.827 a 
0.0659 

±0.0127 a 
0.6435 

±0.3257 a 
1.274 

±0.453 a 
19.8 

34 Imáx Ext 36 0.936 
21.009 
±1.544 b 

0.0733 
±0.0111 a 

0.4359 
±0.2758 b 

1.692 
±0.482 a 

24.2 

111 EV Ext 36 0.963 
23.712 
±1.602 a 

0.0682 
±0.0099 a 

0.3774 
±0.2605 a 

1.550 
±0.430 a 

23.8 

111 Imáx Ext 36 0.992 
21.440± 
0.654 b 

0.0622 
±0.0079 b 

0.4468 
±0.1694 b 

1.172 
±0.323 b 

19.3 

34 EV Int 36 0.994 
18.218 
±0.428 a 

0.0738 
±0.0076 a 

0.3230 
±0.3354 a 

1.050 
±0.242 a 

14.8 

34 Imáx Int 36 0.955 
20.052 
±1.155 b 

0.0716 
±0.0101 b 

0.4230 
±0.2691 b 

1.152 
±0.339 a 

16.6 

111 EV Int 36 0.983 
20.927 
±1.071 a 

0.0746 
±0.0159 a 

0.0000  
±0.4121 a 

0.799 
±0.818 a 

10.5 

111 Imáx Int 36 0.973 
20.458 
±1.139 a 

0.0700 
±0.0080 b 

0.4133 
±0.2386 b 

0.465 
±0.186 b 

6.8 

Letras diferentes entre tratamentos para igual posicionamento e período do ciclo representam diferenças significativas nos 
parâmetros apresentados (α=0.05). Amax – taxa fotossintética máxima (µmol CO2 m

-2 s-1); ɛ – eficiência fotossintética (µmol CO2 

µmol fotões-1); ɛ - parâmetro (adim); Rd – respiração no escuro (µmol CO2 m
-2 s-1); PCL – ponto de compensação à luz (µmol m-

2 s-1). 
 

 Ainda que menores e sem relevância estatística (α=0.05), são também notórias algumas 

diferenças nos parâmetros obtidos no ajustamento das curvas de resposta da fotossíntese à luz no 

pomar P1 (Tabela 5.26, Modelo 2). Estas diferenças eram expectavelmente menores pois trata-se do 

pomar com menor densidade e com melhor distribuição da radiação no coberto. Contudo, apesar dos 

valores obtidos serem muito semelhantes, especialmente nas folhas localizadas no exterior, deve 

destacar-se o valor da taxa fotossintética máxima mais elevado nas folhas interiores das árvores 

inclinadas (21.124±1.612 µmol CO2 m-2 s-1 vs 19.455±1.716 µmol CO2 m-2 s-1), que no entanto 

apresentam menor eficiência (0.069±0.020 µmol CO2 µmol fotões-1 vs 0.071±0.026 µmol CO2 µmol 

fotões-1) e taxas respiratórias mais elevadas (1.217±0.767 µmol CO2 m
-2 s-1 vs 1.082±0.858 µmol CO2 

m-2 s-1). 

 

5.7 – Influência da Condução e Poda na Resposta da Fotossíntese à Concentração 

de CO2 

5.7.1 – Influência da Condução na Resposta da Fotossíntese à Concentração de CO2 

 
A análise das curvas ACi referentes ao pomar P1 revelaram uma resposta mais intensa da 

fotossíntese à concentração de CO2 nas folhas externas das árvores com inclinação, sendo a 

variabilidade dessa resposta menor nos RL que nos RC (Figura 5.84A). Nas folhas internas a 
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variabilidade da resposta ao CO2 é maior, evidenciando-se uma resposta mais baixa das folhas dos 

RC das árvores verticais (Figura 5.84B).  

 
Figura 5.84 – Resposta da fotossíntese ao CO2 em folhas com diferente posicionamento e provenientes de 
árvores com diferente condução no Pomar P1. (A) – Folhas externas; (B) – Folhas internas. 

Quando analisadas as causas dessa variabilidade verifica-se que os valores médios do Vcmáx, J 

e TPU quando consideradas todas as folhas, independentemente dos órgãos das quais são 

provenientes, são maiores nas folhas externas das árvores verticais, ainda que não apresentando 

significado estatístico. As diferenças na taxa máxima de carboxilação da Rubisco (Vcmáx: EV 120.484; 

Imáx 106.738; P=0.361), devem-se essencialmente às diferenças encontradas nos RC (Tabela 5.31). 

Quando comparadas as folhas interiores as diferenças acentuam-se, apresentando as folhas das 

árvores inclinadas taxas de carboxilação máximas mais elevadas que as das árvores verticais (EV 

79.959; Imáx 102.165; P=0.338). A maior eficiência de carboxilação da Rubisco nas folhas interiores 

das árvores inclinadas, reflete apenas a maior capacidade intrínseca da enzima nestas condições se 

ligar prioritariamente ao CO2 mais que ao O2 e não depende da disponibilidade da RuBP. Para estas 

diferenças contribui essencialmente a maior eficiência de carboxilação nos RC (cf. Tabela 5.31).  

Quanto às limitações impostas pela taxa de transporte de eletrões na fotossíntese (baseados 

nas necessidades de NADPH), assumindo que a taxa de regeneração da RuBP é limitada e portanto 

a RuBP é usada a uma taxa constante, encontram-se novamente diferenças relevantes nas folhas 

interiores (J: EV 137.003; Imáx 166.328; P=0.092). Este incremento é responsável pelo reforço na 

taxa de transporte de eletrões que vai suportar a redução do NADP+ na regeneração da RuBP, à 

intensidade luminosa considerada. Esta condição ocorre a concentrações de CO2 elevadas, incluindo 

a limitação da fotossíntese pela regeneração da RuBP em condições em que a intensidade luminosa 

limita a taxa fotossintética ou em que enzimas do ciclo de Calvin limitam a fotossíntese (Sharkey et 

al., 2007).  

Verifica-se ainda a existência de diferenças quando a fotossíntese é limitada pelo uso das 

trioses fosfato (TPU). Se no exterior essas diferenças não têm significado (EV 13.856; Imáx 13.217; 

P=0.615) no interior são mais significativas (EV 10.247; Imáx 12.483; P=0.087). O facto do valor ser 

superior nas folhas internas das árvores inclinadas significa que estas árvores não têm capacidade 

para utilizar todos os fotoassimilados produzidos por estas folhas. Como foi atrás verificado que a 

A B 
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Amáx é maior nas folhas interiores deste tratamento, poderá existir algum condicionalismo evidenciado 

pela TPU.  

 
Tabela 5.31 – Vcmáx (µmol m-2 s-1), J (µmol m-2 s-1), TPU (µmol m-2 s-1) e gm (µmol m-2 s-1 Pa-1) em folhas de 
diversos órgãos, posições e tratamentos do Pomar P1  

Tratamento Órgão Posição Vcmáx J TPU gm 

EV RC Externa 123.610±7.022a 191.248±7.291a 14.474±0.546a 2.914±1.154a 
EV RC Interna 69.856±12.185a 124.302±13.438a 9.083±0.919a 19.831±9.560a 
EV RL Externa 117.354±8.999a 171.158±18.221a 13.238±1.378a 2.313±0.359a 
EV RL Interna 90.056±20.086a 149.704±9.517a 11.412±0.578a 16.358±8.067a 

Imáx RC Externa 83.083±9.481b 151.794±8.003b 11.474±0.524b 14.264±8.352a 
Imáx RC Interna 111.715±28.842a  168.733±15.345a 12.626±1.151a 19.940±8.866a 
Imáx RL Externa 130.394±4.947a 198.501±8.650a 14.959±0.642a 2.769±0.480a 
Imáx RL Interna 92.614±8.031a 163.922±7.439a 12.341±0.602a 24.558±5.332a 

Letras diferentes entre tratamentos de folhas provenientes dos mesmos órgãos e localização representam diferenças 
significativas nos parâmetros apresentados (α=0.05).Valores obtidos recorrendo ao módulo desenvolvido por Sharkey et al. 
(2007).   
 

No que respeita à gm, verifica-se que os valores encontrados nas folhas internas são superiores 

às folhas externas, sendo sempre maiores nas folhas das árvores inclinadas independentemente da 

sua localização. Nas folhas externas as diferenças são contudo maiores (EV 2.613; Imáx 8.516; 

P=0.209). A gm afeta a pressão parcial efetiva do CO2 no interior do cloroplasto.  

Corelli Grapadelli (com. pessoal), demonstrou que os valores de VCmáx e Jmáx variam com a 

espécie e com as condições de crescimento da folha, sendo positivamente influenciados pelas 

condições luminosas durante o seu desenvolvimento, teores de azoto, carga da árvore e vigor do 

porta-enxerto. Quando consideradas a totalidade das folhas por localização, independentemente da 

sua proveniência, não se encontram diferenças significativas entre folhas submetidas a diferentes 

tratamentos, provavelmente pelo facto do tamanho da amostra ser reduzido, o que não exclui, 

portanto, que as diferenças existam. Por outro lado, tratando-se do pomar com menor densidade de 

plantação as diferenças no microclima luminoso induzidas pelas alterações na condução são menos 

pronunciadas, assim como as diferenças encontradas nas parametrizações estudadas, explicando o 

facto de terem sido apenas encontradas diferenças significativas nos valores de Vcmáx, J e TPU das 

folhas externas dos RC quando comparados ambos os tratamentos (Tabela 5.31). 

Na figura 5.85 apresenta-se a resposta da fotossíntese à concentração de CO2 no pomar mais 

intensivo (P3). Quando analisadas as diferenças, verifica-se que a Vcmáx no ano de 2008 foi superior 

nas árvores inclinadas, independentemente da sua localização (Ext: EV 90.220±17.502; Imáx 

140.268±59.100; Int: EV 72.145±6.977; Imáx 86.415±8.377) (Tabela 5.32).  

Os valores de J e de TPU apesar de não apresentarem diferenças relevantes entre tratamentos 

no exterior, exibiram-nas no interior, indiciando que o microclima luminoso a que as folhas foram 

expostas durante o seu crescimento poderá ter contribuído para criação de limitações biológicas 

internas na capacidade fotossintética. A taxa de transporte de eletrões média foi de 123.018±1.244 

nas folhas internas das árvores verticais e de 151.811±14.576 µmol m-2s-1 nas inclinadas e a TPU de 

9.803±0.054 e 11.356±0.989 µmol m-2s-1 nas mesmas folhas dessas árvores. 
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Figura 5.85 – Resposta da fotossíntese ao CO2 em folhas com diferente posicionamento provenientes de árvores 
com diferente condução no Pomar P3. (A) Valores obtidos a partir das folhas dos RL de ambos os 
posicionamentos e tratamentos efetuados em 2008; (B) – Valores obtidos a partir das folhas externas de ambos 
os órgãos e tratamentos efetuados em 2009; (C) – Valores obtidos a partir das folhas internas de ambos os 
órgãos e tratamentos efetuados em 2009. 

No ano de 2009 não se encontraram diferenças significativas no valor de Vcmáx, apesar dos RC 

apresentarem taxas máximas de carboxilação mais elevadas nas folhas das árvores verticais. Os 

valores de J e de TPU não apresentaram também diferenças significativas. Contudo, quando 

analisada a condutância do mesófilo encontraram-se diferenças significativas nas folhas dos RC 

localizados em posição interior (EV: 1.705±0.313; Imáx: 29.440±0.169; P<0.0001). Essas diferenças, 

apesar de não apresentarem significado estatístico, encontram-se também nos RL em ambas as 

posições, parecendo evidenciar um efeito positivo na condutância do mesófilo proporcionado direta 

ou indiretamente pela inclinação das árvores. A redução das limitações à difusão do CO2 até aos 

locais activos de carboxilação, específicamente através dos espaços intercelulares ao longo das 

paredes celulares, membranas, citosol, envelope cloroplástico e estroma, poderão no entanto 

constituir uma vantagem face à ausência de diferenças nos restantes parâmetros estudados.   
 

Tabela 5.32 – Vcmáx (µmol m-2 s-1), J (µmol m-2 s-1), TPU (µmol m-2 s-1) e gm (µmol m-2 s-1 Pa-1) em folhas de 
diversos órgãos, posições e tratamentos do Pomar P3  

Tratamento Ano Órgão Posição Vcmáx J TPU gm 

EV 2008 RL Externa 90.220±17.502a 161.184±12.209a 12.735±0.709a 18.287±11.450a 
EV 2008 RL Interna 72.145±6.977a 123.018±1.244a 9.803±0.054a 13.961±8.828a 

Imáx 2008 RL Externa 140.268±59.100a 158.800±5.870a 12.058±0.290a 28.069±5.990a 
Imáx 2008 RL Interna 86.415±8.377a 151.811±14.576a 11.357±0.989a 33.186±1.777a 
EV 2009 RL Externa 108.150±12.310a 176.314±11.403a 13.413±0.799a 12.033±9.415a 
EV 2009 RL Interna 85.338±17.574a 130.746±4.561a 10.402±0.409a 14.604±8.439a 

Imáx 2009 RL Externa 107.095±22.248a 167.963±22.770a 12.650±1.530a 8.733±6.682a 
Imáx 2009 RL Interna 80.174±6.055a 130.435±14.819a 10.388±0.605a 20.218±16.503a 
EV 2009 RC Externa 105.397±16.796a 176.052±14.922a 13.418±1.089a 11.389±9.558a 
EV 2009 RC Interna 82.871±10.023a 124.166±4.699a 9.824±0.124a 1.705±0.313a 

Imáx 2009 RC Externa 78.682±11.991a 156.134±19.458a 11.620±1.269a 20.614±8.047a 
Imáx 2009 RC Interna 65.417±8.330a 132.361±9.428a 9.803±0.461a 29.440±0.169b 

Letras diferentes entre tratamentos de folhas provenientes dos mesmos órgãos e localização representam diferenças 

significativas nos parâmetros apresentados para o respetivo ano (α=0.05).Valores obtidos recorrendo ao módulo desenvolvido 
por Sharkey et al. (2007)  
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5.7.2 – Influência da Poda na Resposta da Fotossíntese à Concentração de CO2 

 
A resposta da fotossíntese à concentração de CO2 é apresentada na figura 5.86, evidenciando 

a influência da poda na manutenção da vitalidade das folhas, especialmente das interiores, que em 

resultado da não intervenção reduzem a sua eficiência.  

 
Figura 5.86 – Resposta da fotossíntese ao CO2 em folhas de diferentes órgãos, posicionamento e provenientes 
de árvores submetidas a diferentes intensidades de poda no Pomar P2. (A) – Valores obtidos a partir das folhas 
externas de ambos os órgãos e tratamentos efetuados em 2008; (B) – Valores obtidos a partir das folhas internas 
de ambos os órgãos e tratamentos efetuados em 2008; (C) Valores obtidos a partir das folhas dos RL de ambos 
os posicionamentos e tratamentos efetuados em 2009. 

 
É notória a menor resposta das folhas internas das árvores não podadas e o seu agravamento 

com o tempo, consequência da redução progressiva da exposição à luz e do impacto das condições 

microclimáticas a que foram sendo expostas no decorrer do seu desenvolvimento.  

A análise do efeito da poda na capacidade das reações bioquímicas que regulam os processos 

das trocas gasosas durante os anos de 2008 e 2009, evidenciaram algumas diferenças que poderão 

estar na base dos efeitos diferenciadores da “performance” deste pomar (Tabela 5.33).  

A Vcmáx em ambos os anos foi mais elevada nas folhas exteriores das árvores sem poda (2008: 

130.138±16.290 µmol m-2s-1 vs 121.008±14.636 µmol m-2s-1; 2009: 98.060±7.714 µmol m-2s-1 vs 

89.588±6.347 µmol m-2s-1) e nas folhas interiores das árvores podadas (2008: 80.054±5.640 vs 

69.505±6.354 µmol m-2s-1; 2009: 67.611±9.334 µmol m-2s-1 vs 39.416±1.812 µmol m-2s-1).  

Quanto a J verificou-se que foi superior nas folhas exteriores das árvores sem poda, exceção 

feita aos RL das árvores podadas no ano de 2008. Contudo, nas folhas interiores as árvores podadas 

registaram sempre valores superiores às não podadas, com diferenças que apesar de não serem 

estatisticamente significativas, são relevantes.  

Quando comparados os anos, constata-se que os valores de Vcmáx reduzem-se em ambos os 

tratamentos e posições e os de J aumentam nas folhas interiores das árvores podadas e nas 

exteriores das árvores sem intervenção entre os anos de 2008 e 2009. Variação equivalente é 

encontrada na TPU embora as variações sejam aqui muito ligeiras. A redução de Vcmáx é contudo 

mais pronunciada nas folhas interiores das árvores sem intervenção que nas árvores podadas, facto 

que conjuntamente com a redução de J verificada nestas folhas das árvores sem intervenção, realça 

o efeito da poda na manutenção da capacidade de resposta das folhas interiores deste pomar. As 
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alterações ocorridas em resposta a variações no microclima luminoso são muitas vezes denominadas 

por aclimatação (Teroshima & Hikosaka, 1995).  
 

Tabela 5.33 – Vcmáx (µmol m-2 s-1), J (µmol m-2 s-1), TPU (µmol m-2 s-1) e gm (µmol m-2 s-1 Pa-1) em folhas de 
diversos órgãos, posições e tratamentos do Pomar P2  

Tratamento Ano Órgão Posição Vcmáx J TPU gm 

PS 2008 RL Externa 120.431±14.189a 176.899±18.589a 13.836±1.789a 1.786±0.162a 
PS 2008 RL Interna 87.382±8.771a 119.739±7.798a 9.195±0.512a 3.212±1.271a 
PS 2008 RC Externa 121.585±29.486a 140.669±15.298a 11.070±1.299a 1.567±0.077a 
PS 2008 RC Interna 72.725±5.332a 115.663±12.368a 8.850±0.816a 9.366±6.329a 
NP 2008 RL Externa 123.960±15.419a 145.016±5.060a 11.347±0.470a 1.294±0.195a 
NP 2008 RL Interna 71.910±9.779a 94.999±9.676a 7.293±0.711a 18.941±8.897a 
NP 2008 RC Externa 136.315±32.419a 153.481±5.069a 12.087±0.206a 2.590±0.882a 
NP 2008 RC Interna 67.098±10.023a 86.422±6.668a 6.759±0.479a 16.026±7.694a 
PS 2009 RL Externa 89.589±6.347a 161.397±6.084a 12.427±0.339a 6.839±0.936a 
PS 2009 RL Interna 67.611±9.334a 130.409±26.311a 9.660±1.719a 20.085±9.102a 
NP 2009 RL Externa 98.060±7.714a 165.912±8.464a 12.450±0.621a 12.252±9.591a 
NP 2009 RL Interna 39.416±1.812b 78.362±5.752a 6.063±0.427a 21.860±6.812a 

Letras diferentes entre tratamentos de folhas provenientes dos mesmos órgãos e localização representam diferenças 
significativas nos parâmetros apresentados para o respetivo ano (α=0.05).Valores obtidos recorrendo ao módulo desenvolvido 
por Sharkey et al. (2007)  

Das alterações verificadas entre os anos de 2008 e 2009 nos valores de Vcmáx e de J resulta 

uma diminuição da relação Vcmáx/J. Esta relação é mais baixa e equivalente em ambos os tratamentos 

no ano de 2009, variando nos RL localizados no exterior entre 0.53 (PS) e 0.59 (NP) e nos mesmos 

órgãos localizados no interior entre 0.50 (NP) e 0.52 (PS). Aliás, realce-se a correlação positiva entre 

estas variáveis, que no ano de 2009 permitem obter um coeficiente de determinação de 0.92. 

Wullschleger (1993), mostra também a estreita correlação entre estas variaveis para diferentes 

espécies. A correlação entre Vcmáx e TPU e J e TPU são também positivas e fortemente relacionadas, 

significando respetivamente coeficientes de determinação de 0.94 e 0.99 no ano de 2009.  

Estas relações foram também encontradas nos outros pomares em estudo e significam que a 

assimilação de CO2 é regulada de forma coordenada por estes processos. As diferenças na TPU 

entre os diferentes posicionamentos na copa podem significar que a redução observada na utilização 

das trioses-P nas folhas interiores conduz à diminuição das disponibilidades do fosfato inorgânico 

para o ciclo de Calvin, que assumindo uma distribuição dos assimilados primordial para os pontos de 

“sink” mais próximos é consistente com o abrandamento no crescimento dos frutos desta localização.  

Quando comparados os mesmos órgãos (RL), verifica-se que a gm aumenta em todas as 

posições entre os dois anos em análise, sendo esse aumento mais significativo nas folhas exteriores 

das árvores sem poda e nas interiores das árvores podadas, precisamente as que podem beneficiar 

mais em termos absolutos do aumento da condutância por apresentarem menos limitações nos 

restantes parâmetros.   

Os valores determinados para os parâmetros analisados encontram-se acima da média referida 

por Wullschleger (1993) para plantas perenes com metabolismo em C3, aproximando-se dos valores 

referidos para as plantas anuais.  
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5.8 – Produção e Qualidade 
 

Com a manipulação da copa e melhoria da sua interação com os fatores ambientais, 

nomeadamente, com a maximização da interceção de luz, esperar-se-ia o aumento das 

produtividades, objetivo primordial do aumento da densidade. As produtividades são abaixo 

analisadas, bem como discutidas metodologias de intervenção destinadas ao aumento da qualidade 

dos frutos.  
 

5.8.1 – Influência da Condução e Poda na Produção 

5.8.1.1 – Influência da Condução 
 

A análise ao número de frutos e produção média no período compreendido entre 2007 e 2010 

permite verificar um aumento pronunciado até ao ano de 2009, ano que foi atingido o valor mais 

elevado em ambos os pomares. Esta evolução foi normal, atendendo à juventude dos pomares no 

início destes ensaios e ao crescimento subsequente das árvores. O decréscimo posterior foi 

acentuado e verificou-se em todos tratamentos analisados, provavelmente como consequência da 

redução de reservas ocorrida no ano da máxima produção, com influência no ciclo seguinte, uma vez 

não terem existido fatores climáticos aparentes suscetíveis de provocar reduções desta natureza nas 

produções.  
 

Tabela 5.34 – Produções e N.º de frutos por árvore no Pomar P1 durante o período 2007-2010 

Tratamento Ano 
N.º Frutos 
(Fr/árv.) 

Prod. 
(kg/árv) 

N.º Frutos 
médio 2007-
2010 (Fr/árv) 

Produção média 
2007-2010          
(kg/árv.) 

EV 

2007 109.00±14.27 12.71±2.12 

167.42±24.99 19.60±2.50 
2008 167.67±27.99 19.34±3.32 
2009 336.33±39.19 35.17±4.82 
2010 56.67±11.17 11.17±1.94 

Iméd 

2007 81.33±10.96 11.09±1.46 

179.00±23.62 23.13±2.37 
2008 212.17±23.80 25.21±1.83 
2009 331.83±33.53 39.09±2.82 
2010 90.67±9.51 17.12±1.34 

Imáx 

2007 137.50±25.24 16.80±2.53 

204.04±27.26 25.91±2.50 
2008 184.00±17.78 25.36±1.26 
2009 405.50±26.83 43.78±2.19 
2010 89.17±16.51 17.68±2.77 

Média   183.49 22.88 
EPM   14.53 1.43 

P   0.507* 0.105* 

*Probabilidade determinada por métodos não paramétricos (Kruskal-Wallis One-Way ANOVA corrected for Ties). 
EV – Eixo Vertical; Iméd – Inclinação Média; Imáx – Inclinação Máxima 

 
No pomar P1, não era contudo expectável um aumento tão relevante entre os anos de 2008 e 

2009, superior em termos relativos nas árvores sem inclinação. No ano seguinte, estas árvores foram 

também as que registaram maior redução relativa da sua produção. No cômputo dos 4 anos, as 

árvores mais inclinadas foram sempre as que registaram maior produção (25.91 kg por árvore), 

seguidas pelas menos inclinadas (23.13 kg por árvore) e pelas não inclinadas (19.60 kg por árvore). 

O aumento da produção acompanhou o aumento da inclinação das árvores (Tabela 5.34).  

No pomar P3, verificou-se novamente que as árvores mais inclinadas foram as mais produtivas, 

superiorizando-se às restantes nos 4 anos analisados. Porém, ainda que com diferenças pouco 
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relevantes, as árvores sem inclinação produziram mais que as árvores submetidas a inclinação ligeira 

(Tabela 5.35). 
 

Tabela 5.35 – Produções e N.º de frutos por árvore no Pomar P3 durante o período 2007-2010 

Tratamento Ano 
N.º Frutos 
(Fr/árv.) 

Prod. 
(kg/árv) 

N.º Frutos médio 
2007-2010 

(Fr/árv) 

Produção média 
2007-2010          
(kg/árv.) 

EV 

2007 52.83±6.44 6.81±0.93 

108.71±13.84 13.54±1.66 
2008 104.00±25.40 12.76±3.20 
2009 188.17±25.21 21.30±3.50 
2010 89.83±15.51 13.31±2.42 

Iméd 

2007 45.83±7.75 6.21±0.97 

93.42±11.82 12.28±1.29 
2008 97.33±17.17 12.18±1.36 
2009 167.33±20.01 20.09±2.38 
2010 63.17±9.13 10.63±1.40 

Imáx 

2007 68.17±12.29 8.44±1.01 

126.92±13.92 15.97±1.36 
2008 124.67±23.82 15.30±2.09 
2009 213.83±15.99 24.39±0.85 
2010 101.00±15.99 15.75±1.56 

Média   109.68 13.93 
EPM   7.70 0.84 

P   0.160* 0.130* 

*Probabilidade determinada por métodos não paramétricos (Kruskal-Wallis One-Way ANOVA corrected for Ties) 
EV – Eixo Vertical; Iméd – Inclinação Média; Imáx – Inclinação Máxima 

 

Analisada a produtividade, verifica-se que o pomar P1 apesar de plantado num compasso 

convencional (2700 plantas/ha) permite alcançar produtividades consideráveis, desde que adaptada a 

sua condução de forma a proporcionar uma melhor ocupação do espaço. No ano de 2009, as árvores 

mais inclinadas permitiram obter uma produtividade de 118.2 ton/ha, as menos inclinadas de 105.5 

ton/ha e as árvores sem inclinações de 95.0 ton/ha (Figura 5.87A). 

Quando considerada a média dos 4 anos, inferior à média potencial deste pomar no estado 

adulto por incluir alguns anos de formação, verifica-se que as árvores mais inclinadas produziram 

70.0 ton/ha, as menos inclinadas 62.5 ton/ha e as sem inclinação 52.9 ton/ha.  

Constata-se que no mesmo pomar, apenas pela alteração da condução das árvores, é possível 

alcançar produtividades médias superiores em 17.1 ton/ha às árvores sem inclinação, valor superior à 

média nacional e em alguns anos suficiente para fazer face aos custos de produção. Esta variação 

significa um aumento de 24.4% face ao sistema usualmente implementado nos pomares mais 

intensivos cultivados em Portugal. 

 

 
Figura 5.87 – Evolução das produtividades (kg/ha) no período 2007-2010. (A) Pomar P1; (B) Pomar P3.                
EV – Eixo Vertical; Iméd – Inclinação Média; Imáx – Inclinação Máxima 

A B 
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No pomar P3 as árvores mais inclinadas foram sempre as mais produtivas, atingindo no melhor 

ano uma produtividade de 131.7 ton/ha. No mesmo ano as árvores menos inclinadas produziram 

108.5 ton/ha e as árvores sem inclinação 115.0 ton/ha (Figura 5.87B).  

Nos 4 anos analisados, as árvores mais inclinadas apresentaram uma produtividade média de 

86.2 ton/ha, as menos inclinadas de 66.3 ton/ha e as verticais de 73.1 ton/ha. Não sendo uma 

densidade de plantação usada na fruticultura nacional, deve ser considerada pelas produções que 

proporciona, mesmo nos primeiros anos. Se consideradas as produtividades médias destes pomares 

(todos os tratamentos), verifica-se que a duplicação do número de árvores promoveu um aumento da 

produtividade de 17.8% nos 4 anos analisados, diferenças que se acentuam se considerarmos 

apenas os últimos anos deste período em que as árvores começam a estabilizar a sua volumetria e a 

aumentar o revestimento em órgãos produtivos.  

Independentemente do compasso de plantação, a otimização do espaço disponível para cada 

planta parece ser determinante para potenciar as produtividades dos pomares. As produtividades 

alcançadas foram genericamente elevadas, mesmo nos pomares menos intensivos, clarificando a 

necessidade de maior intervenção sobre a arquitetura da copa nos pomares nacionais.  

Na diferente produtividade dos sistemas ensaiados, além do efeito da luz não é de excluir o 

efeito hormonal, uma vez a inclinação dos eixos poder influenciar a distribuição e a proporção local 

das hormonas, tal como evidenciado e documentado para os ramos arqueados. Nestes, demonstrou-

se que o aumento do ângulo de inclinação com a vertical promove uma diferente distribuição das 

auxinas e citoquininas, responsáveis pela remoção do efeito da dominância apical e por diferentes 

padrões de ramificação (Faust, 1989). A maior ramificação e distribuição de vigor em ramos abertos 

proporcionam a formação de maior número de órgãos florais, originando produções superiores.  
 

5.8.1.2 – Influência da Poda 
 

A análise à produção no período compreendido entre os anos de 2007 e 2010 permite verificar 

que as árvores sem poda foram sempre menos produtivas que as submetidas a intervenção ligeira ou 

severa (Tabela 5.36). O ano de 2009 foi o ano em que a carga das árvores foi superior, variando 

entre os 36.3 kg por árvore nas árvores não podadas e os 42.95 kg nas árvores com intervenção 

ligeira.  

O ano de 2010 foi o menos produtivo nas árvores sem intervenção ou com intervenção ligeira e 

o ano de 2008 foi o menos produtivo nas árvores podadas com intensidade. Aliás, deve ser realçada 

a produção das árvores podadas com intensidade no ano de 2010, contrariando a tendência 

generalizada do pomar em alternar, no seguimento de um ano de elevada produtividade.  

Para estes resultados podem ter contribuído os seguintes fatores:  

i) Manutenção de uma copa equilibrada no ano de 2009, com uma distribuição de luz mais 

uniforme que pode ter favorecido a indução floral e contribuído para a qualidade dos gomos, 

especialmente dos interiores; 

ii) Aumento do período pós colheita (formação de reservas), em virtude do microclima luminoso 

ter permitido a manutenção da vitalidade das folhas e retardado a sua queda; 
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iii) Menor número de pontos de frutificação que podem ter reduzido a dependência e competição 

pelos assimilados durante a floração e vingamento, contribuindo para um aumento da taxa de 

vingamento e do número de frutos por árvore que foi 5.4 e 1.9 vezes superior às árvores sem 

poda e submetidas a poda ligeira; 

iv) Redução dos assimilados necessários à formação da massa foliar (menor número de gomos 

vegetativos), com diminuição da competição na fase inicial enquanto estes órgãos se 

comportam como pontos de “sink” ativos; 

v) Melhor iluminação das folhas mais jovens em 2010, que podem ter iniciado a exportação de 

assimilados mais cedo e alterado o balanço do ciclo do carbono, contribuindo positivamente 

para suprimir as necessidades de crescimento e desenvolvimento numa fase de grande 

dependência de reservas.  

 
No final dos 4 anos analisados, não foram encontradas diferenças significativas entre o número 

médio de frutos por árvore, existindo contudo diferenças na produção média, superior nos 

tratamentos com poda.  

 
Tabela 5.36 – Produções e N.º de frutos por árvore no Pomar P2 durante o período 2007-2010 

Tratamento Ano 
N.º Frutos 
(Fr/árv.) 

Prod. 
(kg/árv) 

N.º Frutos médio 
2007-2010 

(Fr/árv) 

Produção média 
2007-2010          
(kg/árv.) 

NP 

2007 213.83±20.08 23.26±2.00 

192.08±26.43 a 21.41±2.59 a 
2008 148.33±24.23 19.56±3.79 
2009 369.33±13.38 36.31±3.33 
2010 36.83±10.06 6.50±1.80 

PM 

2007 263.50±29.32 29.83±2.20 

241.63±25.23 a 29.62±2.15 b 
2008 217.5±32.45 27.85±1.94 
2009 378.67±43.82 42.95±2.25 
2010 106.83±16.67 17.84±2.72 

PS 

2007 232.17±17.42 27.63±0.97 

226.42±19.37 a 29.37±1.89 b 
2008 125.00±9.62 19.96±1.59 
2009 350.67±17.83 41.65±2.19 
2010 197.83±29.61 28.23±2.93 

Média   225.40 26.40 
EPM   10.81 1.02 

P   0.329 0.016 

N=24 Árvores; Letras diferentes nas colunas correspondem a médias diferentes (teste Tukey α=0.05) 
PS – Poda Severa; NP – Não Poda; PM – Poda Mínima 

 

As produtividades obtidas nos 4 anos em análise mostram que nas árvores podadas a média 

ultrapassou as 100 ton/ha, contrariando o paradigma da baixa produtividade da pereira ‘Rocha’, 

impeditivo da sua proliferação além-fronteiras. No ano de 2009 estes tratamentos igualaram ou 

superaram as 150 ton/ha, produtividades muito próximas das máximas mundiais publicadas para 

pomares de pomoídeas (Lakso et al., 1999; Palmer et al., 2002). Os valores médios das 

produtividades obtidas por ano e tratamento são apresentados na figura 5.88, bem como a média do 

período em análise (2007-2010).    

O objetivo da maximização da produtividade da pereira ‘Rocha’ através da alteração da 

conceção do pomar e técnicas culturais associadas foi alcançado, evidenciando-se o facto de ser 

possível alcançá-la com diferentes intensidades de poda e com uma carga média de frutos por árvore 

7% inferior nas árvores com poda de pormenor (226.4 frutos por árvore nas árvores mais podadas e 
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241.6 frutos nas árvores com poda ligeira). As árvores não podadas mostraram ainda maior 

irregularidade das produções com alternância mais pronunciada. 
 

 
Figura 5.88 – Evolução da produtividade (kg/ha) do Pomar P2 no período 2007-2010. 

 

5.8.1.3 – Eficiência Produtiva 

 
A eficiência de produção de fruta pode ser expressa por unidade de AST (Área de Secção do 

Tronco), indicador que se reduz com a idade do pomar e que é suscetível a alterações promovidas 

pelas alterações culturais. Na tabela 5.37 apresentam-se os resultados deste indicador para os 

pomares estudados no período compreendido entre 2007 e 2010. 
 

Tabela 5.37 – Eficiência produtiva expressa em produção por unidade de secção do tronco (kg/cm2 AST) para o 
período 2007-2010  

POMAR P1 POMAR P2 POMAR P3 

Trat. Ano 
kg/cm2 

AST 

Kg/cm2 
AST   

07-10 

Trat. Ano 
kg/cm2 

AST 

Kg/cm2 
AST    

07-10 

Trat. Ano 
kg/cm2 

AST 

Kg/cm2 
AST     

07-10 

EV 

2007 0.422 
±0.028 

0.553 
±0.057 NP 

2007 0.498 
±0.049 

0.401 
±0.038 EV 

2007 0.476 
±0.061 

0.652 
±0.052 

2008 0.580 
±0.061 2008 0.357 

±0.035 2008 0.651 
±0.112 

2009 0.942 
±0.051 2009 0.652 

±0.012 2009 0.970 
±0.045 

2010 0.269 
±0.055 2010 0.096 

±0.026 2010 0.511 
±0.036 

Iméd 

2007 0.356 
±0.037 

0.623 
±0.059 PM 

2007 0.529 
±0.043 

0.478 
±0.037 Iméd 

2007 0.474 
±0.089 

0.655 
±0.058 

2008 0.726 
±0.030 2008 0.466 

±0.043 2008 0.705 
±0.100 

2009 1.021 
±0.050 2009 0.669 

±0.038 2009 0.965 
±0.072 

2010 0.391 
±0.034 2010 0.248± 

0.036 2010 0.423 
±0.065 

Imáx 

2007 0.489 
±0.070 

0.624 
±0.057 PS 

2007 0.481 
±0.028 

0.453 
±0.028 

 
Imáx 

2007 0.478 
±0.097 

0.642 
±0.059 

2008 0.649 
±0.033 2008 0.321 

±0.032 2008 0.646 
±0.097 

2009 1.003 
±0.050 2009 0.629± 

0.031 2009 0.943 
±0.108 

2010 0.354 
±0.063 2010 0.382 

±0.021 2010 0.554 
±0.089 

 Média 0.600   Média 0.444   Média 0.650 
 EPM 0.033   EPM 0.022   EPM 0.032 
 P 0.601*   P 0.502*   P 0.984 

*Probabilidade determinada por métodos não paramétricos (Kruskal-Wallis One-Way ANOVA corrected for Ties). EV – Eixo 
Vertical; Iméd – Inclinação média; Imáx – Inclinação Máxima; PS – Poda Severa; NP – Não Poda; PM – Poda Mínima. 

Verificou-se que este índice é mais elevado nas árvores inclinadas do pomar P1 que nas 

árvores sem inclinação e que a redução da poda aumenta a sua eficiência.  
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5.8.2 – Influência da Condução e Poda na Localização dos Frutos 

5.8.2.1 – Efeito da Condução 
 

A condução das árvores pareceu influenciar a distribuição dos frutos na copa, acentuando a 

sua localização na base das árvores sujeitas a inclinações e reduzindo-a no topo superior, 

contrariamente ao que sucedeu nas árvores sem inclinações do eixo (Tabela 5.38). Estas diferenças 

não são porém estatisticamente significativas. Metade da produção localiza-se no terço inferior da 

copa, estando a outra metade distribuída pelos terços superiores, com maior representatividade no 

terço médio. A localização dos frutos na copa encontra-se relacionada com o volume de vegetação, 

correspondendo às zonas mais volumosas maior proporção da produção das árvores. O menor 

volume de vegetação nos terços superiores é essencial na perspetiva da manutenção de níveis 

suficientes de iluminação na zona inferior, razão pela qual nos sistemas modernos não se permite a 

formação de pernadas fortes e permanentes nas zonas superiores, procedendo-se à renovação 

frequente desses ramos. A concentração da produção no terço inferior é ainda relevante do ponto de 

vista económico, uma vez permitir reduzir os custos da monda e colheita de frutos. 

 
Tabela 5.38 – Distribuição da produção e do N.º de frutos na copa do Pomar P1 no período 2007-2009 

Trat. Ano 
N.º 

Frutos 
1ºT 

% 
N.º 

Frutos 
2ºT 

% 
N.º 

Frutos 
3ºT 

% 
Prod.    
1º T 

(kg/árv.) 
% 

Prod.    
2º T 

(kg/árv.) 
% 

Prod.    
3º T 

(kg/árv.) 
% 

EV 

2007 50.00 
±5.73 

46.81 
40.83 
±5.71 

37.88 
18.17 
±5.40 

15.31 
5.97 
±0.79 

48.59 
4.58 
±0.81 

36.15 
2.16 
±0.76 

15.27 

2008 80.33 
±11.31 

49.54 
58.83 
±12.99 

32.86 
28.50 
±9.61 

17.61 
9.45 
±1.18 

50.62 
6.39 
±1.40 

31.77 
3.50 
±1.20 

17.61 

2009 168.5 
±17.88 

50.46 
112.83 
±19.40 

32.61 
55.00 
±7.43 

16.93 
16.91 
±2.25 

48.40 
12.06 
±2.35 

32.98 
6.19 
±0.68 

18.63 

Iméd 

2007 38.83 
±4.54 

51.15 
31.83 
±10.79 

34.76 
10.67 
±3.10 

14.09 
5.58 
±0.67 

53.85 
4.14 
±1.52 

32.79 
1.37 
±0.44 

13.37 

2008 115.17 
±15.79 

53.79 
67.17 
±10.38 

31.86 
29.83 
±4.98 

14.35 
13.73 
±1.21 

54.63 
7.92 
±1.20 

30.85 
3.56 
±0.41 

14.52 

2009 187.67 
±17.31 

56.96 
103.17 
±19.89 

30.17 
41.00 
±4.43 

12.87 
21.25 
±1.29 

54.92 
12.52 
±2.26 

31.04 
5.32 
±0.41 

14.04 

Imáx 

2007 52.5 
±7.50 

43.42 
64.50 
±18.62 

41.60 
20.50 
±5.18 

14.99 
6.90 
±0.78 

45.51 
7.54 
±1.98 

40.58 
2.36 
±0.59 

13.91 

2008 98.33 
±7,50 

54.25 
58.00 
±12.21 

30.98 
27.67 
±5.69 

14.77 
14.52 
±1.25 

56.95 
7.28 
±1.15 

29.02 
3.56 
±0.57 

14.03 

2009 228.33 
±28.33 

55.97 
120.33 
±18.54 

30.05 
56.83 
±7.79 

13.98 
22.84 
±2.44 

52.36 
13.61 
±2.06 

30.98 
7.33 
±0.98 

16.67 

EV              
Média 07-09 

99.61 
±13.99 

48.93 
70.83 
±10.57 

34.45 
33.89 
±5.61 

16.62 
10.78 
±1.38 

49.20 
7.68 
±1.18 

33.63 
3.95 
±0.64 

17.17 

Iméd 
Média 07-09 

113.89 
±16.53 

53.97 
67.39 
±10.52 

32.26 
27.17 
±3.81 

13.77 
13.52 
±1.66 

54.47 
8.19 
±1.25 

31.56 
3.41 
±1.92 

14.87 

Imáx 
Média 07-09 

126.39 
±20.52 

51.21 
80.94 
±11.33 

34.21 
35.00 
±5.13 

14.78 
14.75 
±1.81 

51.60 
9.48 
±1.20 

33.53 
4.42 
±0.65 

13.98 

Média 113.30  73.06  32.02  13.02  8.45  3.93  
EPM 9.87  6.17  2.82  0.95  0.69  0.34  

P 0.699*  0.688*  0.589*  0.220  0.403*  0.488  
N=18 Árvores; *Probabilidade determinada por métodos não paramétricos (Kruskal-Wallis One-Way ANOVA corrected for 
Ties). EV – Eixo Vertical; Iméd – Inclinação média; Imáx – Inclinação Máxima 
 
5.8.2.2 – Efeito da Poda 
 

Quando analisada a localização da produção na copa verifica-se que a zona de maior 

concentração de fruta é o terço intermédio, seguido do terço inferior e do superior. No ano de 

instalação dos ensaios verificou-se que as árvores sem poda possuíam a maior parte da sua 

produção no terço inferior (43.1%), distribuição que se inverteu no ano seguinte com a deslocação da 
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produção para os níveis superiores onde o terço intermédio e superior representaram 37.4 e 41.5% 

da produção face aos 36.2 e 20.7% do ano anterior (Tabela 5.39).  

A baixa permeabilidade à luz com a sua redução nos níveis inferiores da copa das árvores sem 

intervenção, interferiu com os processos de indução floral no interior da base, reduzindo o número de 

flores e tornando-as mais suscetíveis à alternância. A produção na base foi recuperada nestas 

árvores, porém com o aumento da produção periférica e sem qualquer recuperação nas zonas de 

produção interiores.  

Nas árvores podadas a base das árvores reforçou progressivamente a produção, consequência 

da redução nos níveis superiores. O efeito da poda foi duplamente positivo, quer aumentando a 

permeabilidade à luz com a consequente redução do ensombramento na zona interior e basal da 

copa, quer estimulando a formação de novos órgãos de produção, mais eficientes e mais capacitados 

para a produção de frutos de qualidade. 

No conjunto dos anos analisados, a produção do 2º terço foi significativamente diferente entre 

árvores podadas de forma ligeira e não podadas (Tabela 5.39). A localização da produção e a sua 

oscilação no perfil da copa é um indicador da eficiência da copa na interceção e distribuição de luz, 

estando intimamente associada à performance, vitalidade e equilíbrio do pomar.  

 
Tabela 5.39 – Distribuição da produção e do N.º de frutos na copa do Pomar P2 no período 2007-2009 

Trat. Ano 
N.º 

Frutos 
1ºT 

% 
N.º 

Frutos 
2ºT 

% 
N.º 

Frutos 
3ºT 

% 
Prod.    
1º T 

(kg/árv.) 
% 

Prod.    
2º T 

(kg/árv.) 
% 

Prod.    
3º T 

(kg/árv.) 
% 

NP 

2007 92.50 
±13.51 43.5 78.67 

±7.11 37.3 42.67 
±11.56 19.2 10.49 

±1.99 43.1 8.20 
±0.51 36.2 4.58 

±0.73 20.7 

2008 31.33 
±10.36 21.4 60.33 

±12.61 39.2 56.67 
±12.43 39.4 4.26 

±1.59 21.1 7.56 
±1.65 37.4 7.75 

±1.94 41.5 

2009 150.33 
±22.19 40.6 127.67 

±11.95 35.1 91.33 
±20.03 24.3 13.21 

±2.57 36.3 13.44 
±2.35 36.5 9.66 

±1.84 27.2 

PM 

2007 91.83 
±10.66 35.0 114.50 

±17.99 42.6 57.17 
±7.26 22.4 10.54 

±1.20 35.4 12.79 
±1.58 42.4 6.50 

±0.82 22.2 

2008 81.50 
±13.57 36.9 82.50 

±8.60 39.9 53.50 
±11.81 23.2 10.10 

±1.01 36.0 10.75 
±0.37 39.7 7.01 

±1.14 24.3 

2009 167.33 
±24.77 43.8 153.17 

±23.40 40.2 58.17 
±6.56 16.0 17.46 

±2.09 40.4 17.80 
±1.61 41.4 7.69 

±0.77 18.2 

PS 

2007 65.67 
±8.30 29.0 90.93 

±15.21 38.3 75.67 
±8.25 32.7 8.26 

±1.11 30.1 10.53 
±1.40 38.0 8.84 

±0.94 31.9 

2008 39.67 
±4.15 31.5 55.50 

±5.12 45.0 29.83 
±4.63 23.5 6.51 

±0.76 32.2 8.75 
±0.77 44.6 4.70 

±0.73 23.2 

2009 129.83 
±13.83 36.7 145.50 

±10.24 41.6 75.33 
±5.04 21.7 14.63 

±1.38 34.8 17.01 
±0.38 41.4 10.01 

±1.08 23.8 

NP              
Média 07-09 

91.39 
±14.68  35.2 88.89 

±9.06 37.2 63.56 
±9.60 27.6 9.32 

±1.45 33.5 9.74 
±1.12 a 36.7 7.33 

±1.01 29.8 

PM  
Média 07-09 

113.56 
±13.225 38.5 116.72 

±50.52 40.9 56.28 
±4.83 20.6 12.7 

±1.16 37.3 13.78 
±1.01 b 41.2 7.06 

±0.52 21.6 

PS  
Média 07-09 

78.39 
±10.57 32.4 97.28 

±10.78 41.6 60.28 
±6.21 25.9 9.80 

±1.04 32.4 12.10 
±1.00 ab 41.3 7.85 

±0.75 26.3 

Média 98.38  95.56  55.95  10.67  10.90  6.77  
EPM 5.80  5.05  3.67  0.53  0.51  0.41  

P 0.152  0.238  0.773  0.072  0.008  0.772  

N=18 Árvores; Letras diferentes nas colunas correspondem a médias diferentes (teste Tukey α=0.05). PS – Poda Severa;      
NP – Não Poda; PM – Poda Mínima 
 

5.8.3 – Influência da Condução e Poda na Qualidade dos Frutos 

5.8.3.1 – Efeito da Condução na Distribuição por Calibres 

A análise da distribuição por calibres no período compreendido entre 2007 e 2010 no pomar P1 

revelou que as árvores inclinadas permitiram obter frutos com maior calibre, mesmo com 



187 

produtividades mais elevadas (Figura 5.89). Neste período as árvores sem inclinação produziram 

51.9% de frutos com calibre superior a 60 mm, 34.5% acima de 65 mm e 20.8% acima de 70 mm, 

conseguidos com uma produtividade média de 52.9 ton/ha. As árvores mais inclinadas produziram 

60.5% de frutos com calibre superior a 60 mm, 40.7% acima dos 65 mm e 21,9% acima dos 70 mm 

com uma produtividade média de 70.0 ton/ha. As árvores com menor inclinação produziram mais 

frutos com calibres acima dos 60 mm (63.3%), apesar da redução de frutos com calibre superior a 65 

mm (39.9%) e 70 mm (18.2%). Estes resultados foram melhores que os alcançados com as árvores 

sem inclinação e conseguidos com produtividades médias mais elevadas (62.5 ton/ha). Aliás, 

excetuando o ano de 2010 em que os calibres obtidos em todos os tratamentos foram excecionais, as 

árvores sem inclinação contribuíram sempre com menor proporção de frutos com calibres superiores 

a 60 e 65 mm, isto é, as árvores mais inclinadas não só produziram mais que as árvores sem 

inclinação como permitiram obter melhores calibres, contribuindo duplamente para a melhoria da 

receita económica da exploração.  

Quando comparadas as árvores inclinadas, verifica-se que apesar de nos anos de 2008 e 2010 

as produtividades terem sido semelhantes, no primeiro foi possível obter mais 8.7%, 21.2% e 10.5% 

de frutos acima de 60, 65 e 70 mm respetivamente e no segundo mais 2.4%, 6.6% e 10.7% dos 

mesmos calibres nas árvores mais inclinadas.  

 

 
Figura 5.89 – Distribuição por classes de calibre no Pomar P1 (2007-2010). EV – Eixo Vertical; Iméd – Inclinação 
Média; Imáx – Inclinação Máxima 

 
A distribuição de calibres do ano de 2010 é relevante, na medida em que nas árvores sem 

inclinação alcançou-se 97.9%, 88.3% e 65.5% de frutos com calibres superiores a 60, 65 e 70 mm 

respetivamente, nas árvores com inclinação inferior essa distribuição foi de 95.0%, 84.1% e 54.7% e 

nas árvores mais inclinadas de 97.7%, 90.7% e 65.5% para as mesmas classes de calibre. Realce-se 

contudo que esta distribuição foi alcançada com uma redução significativa da produtividade, que foi 

de 30.2 ton/ha nas árvores sem inclinação, de 46.2 ton/ha nas menos inclinadas e de 47.7 ton/ha nas 

mais inclinadas.         

Relativamente ao pomar P3 verificou-se novamente que as árvores inclinadas permitiram 

alcançar melhores calibres que as não inclinadas. A representatividade dos frutos com calibre 

superior a 60 mm foi equivalente nas inclinadas (Iméd: 60.1%; Imáx: 60.8%), existindo contudo 

diferenças na proporção de calibres superiores a 65 mm (Iméd: 41.5%; Imáx; 35.9%) e a 70 mm 

(Iméd: 14.4%; Imáx: 12.9%) que podem também dever-se às diferentes produtividades (Iméd: 66.3 
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ton/ha; Imáx: 86.2 ton/ha). Nas árvores verticais a proporção de frutos com calibres superiores a 60, 

65 e 70 mm foi respetivamente de 55.3%, 32.8% e 8.4% (Figura 5.90).  

Merece realce a melhoria de calibres das árvores mais inclinadas face às verticais, apesar de 

apresentarem uma produtividade média nos 4 anos superior em 13.1 ton/ha.  

Quando comparadas as árvores em eixo vertical sem inclinação com as de menor inclinação no 

período de 2007 a 2009, anos em que as produtividades destes tratamentos foram muito 

equivalentes, verifica-se um acréscimo de 9.2% nos calibres acima de 60 mm, 4.6% acima de 65 mm 

e 1.7% acima de 70 mm, diferenças expectavelmente atribuíveis às diferenças na condução.  

A distribuição de calibres obtida em 2010 deve ser equacionada na perspetiva da maximização 

do rendimento, uma vez que apesar da redução das produtividades, foi possível alcançar nas árvores 

mais inclinadas 83.8%, 64.8% e 27.9% de calibres acima de 60, 65 e 70 mm respetivamente com 

85.1 ton/ha, nas menos inclinadas 92.9%, 73.5% e 35.4% destes calibres com 57.4 ton/ha e nas sem 

inclinação 77.0%, 52.6% e 16.3% dessa distribuição de calibres com uma produtividade associada de 

71.9 ton/ha.  

 
Figura 5.90 – Distribuição por classes de calibre no pomar P3 (2007-2010). EV – Eixo Vertical; Iméd – Inclinação 
média; Imáx – Inclinação Máxima. 

 
A análise destes resultados evidencia a necessidade de redução das produtividades quando o 

objetivo seja a maximização de calibres. Esta redução poderá ser menos significativa nos pomares de 

maior densidade pois o maior número de árvores permite trabalhar com um número de frutos mais 

reduzido por árvore, melhorando a qualidade sem com isso comprometer níveis de produtividade 

elevados. Ainda assim, e considerando a produção máxima atingida nos anos em análise, verifica-se 

que a produção ótima na perspetiva da maximização da qualidade afasta-se significativamente da 

que permite atingir a máxima produtividade.  
 
5.8.3.2 – Efeito da Poda na Distribuição por Calibres  

 
A análise à distribuição por calibres evidencia maior preponderância dos calibres 

comercialmente mais valorizados na modalidade mais podada, que representou nos 4 anos em 

estudo 64.3% de calibres acima de 60mm, dos quais 33.2% foram superiores a 65mm. Estes calibres 

foram alcançados com uma produtividade média de 105.7 ton/ha. As árvores menos podadas 

permitiram alcançar 55.2% de calibres acima de 60 mm, dos quais 29.4% acima dos 65mm, 

resultados alcançados com uma produtividade média de 106.6 ton/ha. Quanto às árvores não 

podadas verificou-se que apenas 50.6% dos frutos apresentaram calibre superior a 60 mm, 
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correspondendo 29.4% a calibres superiores a 65 mm (Figura 5.91). Estes resultados não só foram 

qualitativamente piores, como foram alcançados com uma produtividade média de 77.1 ton/ha.  

Destaca-se a maior percentagem de calibres superiores a 70 mm alcançados pelas árvores 

não podadas, proporcionado sobretudo pela menor produtividade média. No ano de 2010 este 

tratamento apresentou 41.3% de calibres superiores a 70 mm, alcançados porém à custa de 

produtividades 77% e 36.8% inferiores aos tratamentos com poda severa e ligeira respetivamente. 

Neste ano alcançaram-se os melhores calibres, com as árvores podadas com intensidade a 

proporcionarem 77.7%, 43.9% e 14.7% de calibres acima de 60, 65 e 70 mm respetivamente e com 

uma produtividade de 101.6 ton/ha. As árvores podadas de forma ligeira alcançaram 90.4%, 63.7% e 

25.8% de calibres superiores a 60, 65 e 70mm respetivamente, porém com produtividade inferior 

(64.2 ton/ha). Já as árvores sem poda alcançaram 91.3%, 69.4% e 41.3% de calibres superiores a 60, 

65 e 70mm respetivamente, conseguida com a produtividade mais baixa alcançada nos 4 anos 

estudados (23.4 ton/ha).  

No ano de 2008, com produções equivalentes (~72ton/ha), as árvores com poda severa e sem 

poda alcançaram respetivamente 86.4% e 52.5% de calibres acima de 60 mm e 52.1% e 20.8% 

acima dos 65 mm. As árvores com poda ligeira, com uma produtividade neste ano de 100.3 ton/ha 

alcançaram uma percentagem equivalente de calibres acima dos 60 mm, superiorizando-se mesmo 

nos calibres superiores a 65 e a 70 mm.  

 
Figura 5.91 – Distribuição por classes de calibre no Pomar P2 (2007-2010). PS – Poda Severa; NP – Não Poda; 
PM – Poda Mínima. 
 

Demonstra-se assim a importância da poda na melhoria qualitativa dos frutos produzidos, quer 

por permitir a melhor distribuição das folhas e frutos no coberto, melhor iluminados e com ganhos na 

eficiência fotossintética das folhas localizadas no seu interior, quer por estimular a renovação dos 

órgãos produtivos, reforçando a produção em verdascas, efeitos que permitem potenciar o 

crescimento dos frutos. Estes efeitos foram também comprovados nos trabalhos de Faust (1989), 

Barrit et al. (1991) ou Takenaka (1994). Por outro lado, a redução da intensidade da poda conduz ao 

aumento do ensombramento do coberto, promovendo a retenção dos assimilados nas “sink” 

vegetativas, reduzindo a sua disponibilidade nos corimbos com efeitos na redução das taxas de 

crescimento dos frutos (Schneider, 1977; Kondo & Takahashi, 1987; Lakso et al., 1989; Byers et al., 

1991; Lakso & Coreli Grappadelli, 1992). 
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5.8.3.3 – Índices de Maturação 
 

Quando comparados os índices de maturação à colheita verifica-se que no pomar P1 não 

existem diferenças significativas na dureza média e no teor de sólidos solúveis entre os tratamentos 

estudados (Tabela 5.40). Apesar disso são evidentes algumas diferenças, especialmente entre as 

árvores verticais e as mais inclinadas, com as primeiras a apresentarem uma penetromia mais baixa 

e uma percentagem de TSS mais alta, que poderá até ser consequência do estado mais avançado 

indicado pela primeira variável.  

 
Tabela 5.40 – Índices de maturação obtidos no ensaio de inclinações do Pomar P1 (2007-2010) 

Tratamento Ano 
Dureza 

(kg/0.5cm2) 
TSS  

(ºBrix) 

Dureza média  
2007-2010 
(kg/0.5cm2) 

TSS  médio       
2007-2010           

(ºBrix) 

EV 

2007 6.63±0.17 14.94±0.24 

5.976±0.167 13.353±0.253 
2008 5.85±0.07 13.22±0.24 

2009 5.92±0.09 11.97±0.27 

2010 5.49±0.51 12.82±0.13 

Iméd 

2007 7.05±0.23 14.19±0.50 

6.325±0.156 12.732±0.252 
2008 6.20±0.23 12.25±0.47 

2009 6.31±0.08 11.96±0.17 

2010 5.74±0.41 12.53±0.26 

Imáx 

2007 6.60±0.23 13.68±0.37 

6.337±0.156 12.570±0.226 
2008 6.30±0.14 12.39±0.40 

2009 6.38±0.07 11.40±0.23 

2010 6.07±0.10 12.62±0.22 

Média   6.265 12.855 

EPM   0.074 0.128 
P   0.085* 0.061 

N=24; *Probabilidade determinada por métodos não paramétricos (Kruskal-Wallis One-Way ANOVA corrected for Ties) 
EV – Eixo Vertical; Iméd – Inclinação média; Imáx – Inclinação Máxima. 

 
Os valores obtidos para a dureza média indicam a possibilidade de atrasar a colheita nas 

árvores inclinadas, com possibilidade de ganhos em peso e calibre, bem como possibilitando a 

recuperação do TSS nestes tratamentos. Contudo, também não é de excluir a possibilidade deste 

valor ser mais baixo em resultado da maior produção das árvores inclinadas. Deve realçar-se ainda a 

redução no TSS registada entre os anos de 2007 e 2009, acompanhando o aumento de produção.  

O valor do TSS é globalmente bom, apesar da média vir influenciada pelo valor registado no 

ano de 2009 que, recorde-se, foi o ano que registou as maiores produções. Os valores do TSS neste 

ano reduziram-se claramente pelo efeito da carga excessiva nas árvores. 

A análise aos índices de maturação no pomar P2 evidencia a existência de diferenças 

significativas entre a penetromia e o TSS das árvores sem poda e das árvores sujeitas a poda severa 

(Tabela 5.41). A observação destes resultados parece clarificar um efeito da exposição direta dos 

frutos à luz na sua taxa de maturação, acelerando-a na ausência de luz e atrasando-a quando a sua 

presença direta se faz sentir à superfície dos frutos. Os efeitos da sombra no tamanho, coloração e 

TSS dos frutos foram também referidos nos trabalhos de Jakson (1980) e Barrit et al. (1987). Na 

origem deste efeito podem também estar questões nutricionais e/ou hormonais relacionadas com o 

poder de “sink” dos frutos, taxas transpiratórias distintas dos frutos mais expostos com efeito na 

translocação de solutos ou ainda a disponibilidade de assimilados.  
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Quanto ao TSS as diferenças significativas podem atribuir-se à diferente carga das árvores, 

com as árvores menos produtivas (NP) a exibirem um TSS superior em 1% às árvores mais podadas 

(PS). As árvores podadas, apesar das produtividades semelhantes, apresentam uma diferença de 

0.5% no TSS que pode dever-se ao facto das árvores com menos poda terem mais folhas.  

 
Tabela 5.41 – Índices de maturação obtidos no ensaio de poda do Pomar P2 (2007-2010) 

Tratamento Ano 
Dureza 

(kg/0.5cm2) 
TSS  

(ºBrix) 

Dureza média  
2007-2010 
(kg/0.5cm2) 

TSS  médio       
2007-2010          

(ºBrix) 

NP 

2007 6.02±0.15 11.79±0.32 

5.503±0.222 a 12.156±0.217 a 
2008 6.49±0.19 12.62±0.66 

2009 5.61±0.22 11.95±0.56 

2010 4.05±0.31 12.34±0.09 

PM 

2007 6.09±0.13 11.22±0.17 

5.889±0.141 ab 11.619±0.158 ab 
2008 6.70±0.07 11.95±0.53 

2009 5.84±0.09 11.21±0.11 

2010 5.06±0.23 12.16±0.23 

PS 

2007 6.37±0.20 10.52±0.11 

6.229±0.170 b 11.100±0.129 b 
2008 7.11±0.11 11.42±0.34 

2009 6.06±0.06 11.31±0.24 

2010 5.38±0.40 11.15±0.16 

Média   5.974 11.630 

EPM   0.091 0.096 
P   0.026* <0.001 

N=24; Letras diferentes nas colunas correspondem a médias diferentes (teste de Kruskal-Wallis para penetromia e teste Tukey 
para TSS; α=0.05). *Probabilidade determinada por métodos não paramétricos (Kruskal-Wallis One-Way ANOVA corrected for 
Ties). PS – Poda Severa; NP – Não Poda; PM – Poda Mínima. 

 
A análise dos valores anuais destas variáveis indicia que a colheita no ano de 2008 poderia ter 

sido atrasada. Quanto aos valores de 2010, realça-se o facto dos testes de maturação terem sido 

realizados posteriormente à colheita e das condições de conservação dessas peras não terem sido as 

ideais, facto responsável pelos valores relativos mais baixos.  

No pomar P3 não foram encontradas quaisquer diferenças dignas de registo, tendo as peras 

sido colhidas dentro dos parâmetros exigidos e recomendados pelo mercado (Tabela 5.42).  

 
Tabela 5.42 – Índices de maturação obtidos no ensaio de inclinações do Pomar P3 (2007-2010) 

Tratamento Ano 
Dureza 

(kg/0.5cm2) 
TSS  

(ºBrix) 

Dureza média  
2007-2010 
(kg/0.5cm2) 

TSS  médio       
2007-2010          

(ºBrix) 

EV 

2007 6.35±0.09 13.82±0.57 

5.895±0.196 12.965±0.269 
2008 6.51±0.12 13.07±0.51 

2009 5.36±0.21 12.60±0.44 

2010 5.36±0.21 12.36±0.55 

Iméd 

2007 6.43±0.16 12.93±0.16 

6.069±0.257 12.586±0.116 
2008 6.94±0.41 12.41±0.26 

2009 5.40±0.19 12.53±0.33 

2010 5.52±0.22 12.47±0.10 

Imáx 

2007 6.45±0.10 13.73±0.33 

5.818±0.230 12.732±0.203 
2008 6.63±0.16 12.64±0.44 

2009 5.49±0.13 12.21±0.33 

2010 4.71±0.30 12.35±0.25 

Média   5.923 12.761 

EPM   0.131 0.119 
P   0.732 0.859* 

       N=24; *Probabilidade determinada por métodos não paramétricos (Kruskal-Wallis One-Way ANOVA corrected for Ties) 
EV – Eixo Vertical; Iméd – Inclinação média; Imáx – Inclinação Máxima. 



192 

5.8.3.4 – Orientações para a Melhoria da Qualidade em Alta Densidade 
 

Com o intuito de analisar o crescimento potencial dos frutos e simultaneamente analisar a 

possibilidade de alcançar altas produtividades sem com isso hipotecar os calibres mais valorizados no 

mercado, interviemos sobre um conjunto de árvores no ano de 2009 de forma a reduzir a carga das 

árvores precocemente, retirando vantagens sobre a redução da competição pelos assimilados 

proporcionada pelos frutos em excesso e sobre a divisão celular dos frutos. Esta intervenção foi 

realizada imediatamente após o vingamento.  

No pomar P2, verificou-se que apesar do número médio de frutos ser 3 vezes inferior o 

aumento de calibre proporcionou uma produtividade de 97.4 ton/ha, inferior a qualquer um dos 

tratamentos em estudo neste ano mas com uma distribuição de calibres concentrada nos mais 

elevados. Verificou-se ser possível obter 96.6% dos frutos com calibre superior a 65 mm, dos quais 

44.4% corresponderam a frutos com mais de 75 mm (Figura 5.92). 

 

 

Figura 5.92 – Influência da redução da carga na qualidade dos frutos do pomar P2 durante o ano de 2009 

 
Nos pomares P1 e P3 procedeu-se a intervenções equivalentes. No pomar P1, a redução de 

carga proporcionada às árvores não foi inferior à que se viria a registar naturalmente nas árvores 

desse pomar no ano seguinte, razão pela qual os calibres obtidos neste pomar em 2010 foram 

superiores aos aqui obtidos. Ainda assim em condições de crescimento iguais, foi possível com esta 

redução alcançar 71.4% de frutos com calibre superior a 65 mm, dos quais 51.4% correspondem a 

frutos com mais de 70 mm e 22.1% com mais de 75 mm (Figura 5.93).  
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Figura 5.93 – Influência da redução da carga na qualidade dos frutos do Pomar P1 durante o ano de 2009 

 
No pomar P3 verificou-se que com uma redução da carga de frutos para 77 frutos por árvore foi 

possível alcançar uma produtividade elevada com 88.3% de frutos de calibre superior a 65 mm, dos 

quais 64.9% com mais de 70mm e 28.6% com mais de 75mm (Figura 5.94). Elucida-se desta forma a 

possibilidade de com novas técnicas de produção aumentar as produtividades relativamente aos 

modelos e técnicas convencionais e aproximarmo-nos dos padrões de qualidade obtidos pelos 

principais concorrentes mundiais.  

 
Figura 5.94 – Influência da redução da carga na qualidade dos frutos do Pomar P3 durante o ano de 2009 

 
Este trabalho centralizou-se no conhecimento do potencial produtivo da pereira ‘Rocha’. 

Contudo as exigências atuais do mercado obrigam a que se sacrifiquem produtividades elevadas em 

prole do aumento de calibres, razão pela qual os objetivos hoje definidos em muitos pomares 

comerciais italianos procurem 90 a 95% de calibres nobres (Sansavini & Musacchi, 2002). A monda 

precoce, ainda que não tenha conduzido a estes objetivos, permitiu manter altas produtividades e 

uma distribuição de calibres muito favorável tendo em conta a variedade em questão. Permite ainda 

questionar se o facto de ser considerada uma variedade de calibres medianos não será o resultado 

de modelos e técnicas de produção desadequadas ou obsoletas, que a ser implementadas ou 
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corrigidas permitirão a obtenção de produções e qualidade equivalentes às apresentadas no mercado 

mundial pelas principais variedades concorrentes. 

A melhoria da qualidade pode também ser alcançada mediante uma estimativa precoce da 

produtividade, realizada a partir da contagem do número médio de frutos por árvore, que permitirá 

posteriormente ajustar a intensidade da monda aos objetivos pretendidos. Nos pomares P1 e P3 os 

coeficientes de determinação das regressões entre estas variáveis foram respetivamente de 0.96 e 

0.98, mostrando ser possível ajustar antecipadamente a carga aos níveis de produtividade desejados 

(Figuras 5.95A e 5.95B).  

 

 

Figura 5.95 – Relação entre a carga de frutos e a produtividade nos pomares analisados. (A) Pomar P1;            
(B) Pomar P3; (C) Pomar P2. EV – Eixo Vertical; Iméd – Inclinação média; Imáx – Inclinação Máxima; PS – Poda 
Severa; NP – Não Poda; PM – Poda Mínima. 

 
Contudo, como é possível verificar pela análise da figura 5.95C (pomar P2), este coeficiente 

pode ser reduzido e aumentado o erro das estimativas quando as produtividades desejadas 

aumentam, uma vez serem adicionados novos fatores de variabilidade. Neste pomar, a relação entre 

estas variáveis é maior com cargas estimadas inferiores a 200 frutos por árvore, correspondendo a 

produtividades abaixo de 100 ton/ha. Os coeficientes de determinação das regressões ajustadas aos 

pontos localizados abaixo e acima deste valor são respetivamente de 0.89 e de 0.49. Quando 

analisadas individualmente, verifica-se que o declive das regressões obtidas para cada tratamento de 

A B 

C 
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poda, considerando cargas superiores a 200 frutos por árvore, aumenta com a sua intensidade, 

significando que o aumento da carga de frutos numa copa com maior densidade foliar conduz a um 

crescimento dos frutos mais reduzido com reflexos na produtividade.  

Por outro lado, o dimensionamento da carga das árvores deve ter em conta não só a 

produtividade desejada como sobretudo o objetivo de calibres pretendido à colheita na ótica da 

maximização da receita. A relação entre estas variáveis, quando considerada a relação entre o 

número médio de frutos por árvore e a percentagem de frutos com diâmetro superior a 65mm, 

mostrou-se adequada (r2=0.59; N=72), tendo sido especialmente afetada pelos frutos das árvores não 

podadas (Figura 5.96). Nestas árvores existem evidências da necessidade de redução do número 

médio de frutos por árvore para alcançar igual percentagem de frutos com diâmetro superior a 65mm. 

 
Figura 5.96 – Relação entre a carga (número médio de frutos por árvore) e a % de frutos com diâmetro superior 
a 65 mm no Pomar P2. PS – Poda Severa; NP – Não Poda; PM – Poda Mínima. 

5.9 – Análises Complementares 

5.9.1 – Peso da Madeira de Poda 

Foi avaliado o peso da madeira retirada durante a poda de inverno tendo-se verificado que nas 

árvores mais podadas se removeu 45.4% mais madeira que nas árvores com poda ligeira durante os 

quatro anos analisados. O peso de madeira de poda durante este período reduziu-se 

progressivamente de 66.6% no primeiro ano para 8.8% no último, tendo especial incidência nos dois 

primeiros anos, após os quais a madeira mais velha foi acentuadamente reduzida, aumentando a 

poda de pormenor sobre órgãos menos jovens, mal localizados, de menor qualidade ou 

excessivamente densos. Este peso foi maior no pomar P2, significando 8078 kg/ha anuais nas 

árvores submetidas a poda mais intensa e 4410 kg/ha nas árvores submetidas a uma poda mais 

ligeira. 

As diferenças apresentam relevância estatística, quer em termos de peso absoluto por árvore, 

quer expressas por unidade de AST, indicador que varia entre 0.018 e 0.031 kg/cm2 AST para os 

tratamentos com poda ligeira e severa respetivamente (Tabela 5.43).  

Os pesos de madeira de poda apresentados correspondem a valores de MS compreendidos 

entre 3.11% (2008) e 10.77% (2010) da MS inicial existente na madeira que constitui a parte aérea 
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das árvores sujeitas a podas ligeiras e entre 7.17% (2008) e 22.25% (2007) da MS inicial existente na 

madeira que constitui a parte aérea das árvores sujeitas a podas intensas.    
   

Tabela 5.43 – Peso da madeira removida em árvores submetidas a diferentes intensidades de poda no Pomar 
P2 expresso em peso fresco absoluto (kg/árvore) ou por unidade de AST (kg/cm2) 

Pomar Trat. 
N.º 

Árvores 
Ano 

Peso madeira de 
poda (kg/árv.) 

Média 
(2007-10) 

kg/cm2 
AST 

Média 
(2007-10) 

P2 

PM 6 2007 1.243±0.112 

1.225±0.142 
a 

0.015 

0.018         
a 

PM 6 2008 0.563±0.110 0.009 

PM 6 2009 1.547±0.329 0.024 

PM 6 2010 2.710±0.408 0.041 

P2 

PS 6 2007 3.723±0.440 

2.244±0.240 
b 

0.044 

0.031         
b 

PS 6 2008 1.333±0.287 0.022 

PS 6 2009 1.960±0.271 0.030 

PS 6 2010 2.973±0.442 0.043 

Média 1.735  0.025 

EP 0.157  0.004 

P <0.001*  <0.001* 

*Probabilidade determinada por métodos não paramétricos (Kruskal-Wallis One-Way ANOVA corrected for Ties).                  
TCM efetuados com o teste de Kruskal-Wallis Multiple-Comparison Z-value. PM – Poda Mínima; PS – Poda Severa. 

 
Nos pomares sujeitos a diferentes conduções verifica-se que o aumento da inclinação permite 

reduzir o peso da madeira de poda. Este facto deve-se à impossibilidade de manter uma árvore 

vertical equilibrada, sem que se use a poda como instrumento regulador da distribuição da luz no 

interior da copa. O aumento da inclinação das árvores diminui a necessidade de remoção de ramos 

e/ou órgãos pela melhor distribuição dos órgãos associada a uma maior iluminação da base nos 

períodos de maior radiação incidente.  
 

Tabela 5.44 – Peso da madeira de poda de árvores submetidas a diferentes conduções no Pomar P1 expresso 
em peso fresco absoluto (kg/árvore) ou por unidade de AST (kg/cm2) 

Pomar Trat. 
N.º 

Árvores Ano 
Peso madeira de 

poda (kg/árv.)  
kg/cm2 

AST  

P1 

EV 6 2008 1.242±0.356 

1.077±0.165 

0.039 

0.031 EV 6 2009 0.807±0.220 0.022 

EV 6 2010 1.182±0.287 0.031 

P1 

Iméd 6 2008 0.823±0.103 

0.892±0.097 

0.026 

0.025 Iméd 6 2009 0.523±0.063 0.015 

Iméd 6 2010 1.328±0.120 0.035 

P1 

Imáx 6 2008 1.02±0.107 

0.849±0.103 

0.029 

0.021 Imáx 6 2009 0.393±0.079 0.010 

Imáx 6 2010 1.135±0.163 0.026 
Média 0.939  0.026 

EP 0.072  0.005 

P 0.403*  0.242* 

*Probabilidade determinada por métodos não paramétricos (Kruskal-Wallis One-Way ANOVA corrected for Ties).                          
EV – Eixo Vertical; Iméd – Inclinação média; Imáx – Inclinação Máxima.  

 
Estes valores quando expressos por unidade de AST variaram entre 0.031 kg/cm2 nas árvores 

verticais e 0.021 kg/cm2 nas árvores mais inclinadas do pomar P1 (Tabela 5.44). Estas diferenças 

conduzem ao aumento dos custos económicos desta operação nas árvores verticais, aumentando 

ainda os “outputs” do sistema em 620 kg/ha, resultantes da diferença entre os 2910 kg/ha de madeira 
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removida nas árvores verticais e os 2290 kg/ha nas árvores mais inclinadas, que podem contudo ser 

reincorporadas no sistema através das operações correntes de manutenção do solo.    

Estes pesos de madeira de poda correspondem a valores de MS compreendidos entre 9.22% 

(2009) e 17.22% (2008) da MS inicial existente na madeira que constitui a parte aérea das árvores 

sem inclinação do eixo, entre 3.75% (2009) e 11.13% (2008) das árvores com inclinação ligeira e 

entre 5.43% (2009) e 10.23% (2008) das árvores com maior inclinação. 

Quando considerados pomares mais intensivos as diferenças acentuam-se, significando as 

exportações de madeira de poda no pomar P3 33.4% mais nas árvores verticais que nas mais 

inclinadas, pela necessidade de remover mais madeira de forma a garantir a iluminação das zonas 

interiores. Neste pomar a diferença do peso da madeira de poda foi de 1030 kg/ha quando 

comparados os tratamentos extremos (EV vs Imáx). Apesar de em valor absoluto as diferenças 

unitárias não terem apresentado significado estatístico, quando expressas por unidade de AST foram 

notórias, variando entre 0.015 kg/cm2 nas árvores mais inclinadas e 0.028 kg/cm2 nas árvores sem 

inclinação (Tabela 5.45).  

Estes pesos de madeira de poda correspondem a valores de MS compreendidos entre 8.43% 

(2008) e 11.61% (2009) da MS inicial existente na madeira que constitui a parte aérea das árvores 

sem inclinação do eixo, entre 7.68% (2008) e 12.28 % (2010) para as árvores com inclinação ligeira e 

entre 4.81% (2008) e 5.25% (2010) para as árvores com maior inclinação. 

Quando comparados os pomares P1 e P3, verifica-se que com o aumento da densidade do 

pomar reduziu-se o peso unitário de madeira removida pela poda mas aumentou o seu peso por 

unidade de área.  
 

Tabela 5.45 – Peso da madeira de poda de árvores submetidas a diferentes conduções no Pomar P3 expresso 
em peso fresco absoluto (kg/árvore) ou por unidade de AST (kg/cm2) 

Pomar Trat. 
N.º 

Árvores Ano 
Peso madeira de 

poda (kg/árv.)  
kg/cm2 

AST  

P3 
EV 6 2008 0.345±0.100 

0.572±0.091 

0.020 

0.028 a EV 6 2009 0.633±0.176 0.031 

EV 6 2010 0.738±0.164 0.033 

P3 
Iméd 6 2008 0.285±0.091 

0.558±0.100 

0.017 

0.027 a Iméd 6 2009 0.583±0.173 0.028 

Iméd 6 2010 0.807±0.190 0.036 

P3 
Imáx 6 2008 0.287±0.087 

0.381±0.050 

0.013 

0.015 b Imáx 6 2009 0.382±0.108 0.014 

Imáx 6 2010 0.473±0.056 0.018 
Média 0.504  0.023 

EP 0.049  0.002 
P 0.391*  0.001 

*Probabilidade determinada por métodos não paramétricos (Kruskal-Wallis One-Way ANOVA corrected for Ties). Letras 
diferentes nas colunas correspondem a médias diferentes (teste de Tukey, α=0.05). EV – Eixo Vertical; Iméd – Inclinação 
média; Imáx – Inclinação Máxima.  
 
5.9.2 – Taxas de Vingamento 
 

A análise da taxa de vingamento de árvores submetidas a diferentes intensidades de poda 

revela um efeito positivo da poda na taxa de vingamento e na retenção posterior de frutos, 

contrariando a vulgarmente conhecida “queda de junho”. 
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Verifica-se que a poda com intensidade permite manter um vingamento mais equilibrado ao 

longo dos anos entre os vários órgãos de produção. Nos anos em que as produções entre 

tratamentos foram equivalentes verificou-se que estas foram mantidas nas árvores mais podadas em 

resultado duma compensação na taxa de vingamento e em alguns casos na diminuição da queda 

fisiológica ocorrida posteriormente (Tabela 5.46).  

Quando bem expostos, os gomos florais parecem evoluir de forma mais favorável, favorecendo 

a fecundação. A melhor iluminação poderá favorecer a produção e/ou precocidade de exportação de 

assimilados, reduzindo a competição entre os frutos e aumentando o seu poder de “sink” com a 

consequente redução da abcisão. A tabela 5.46 põe em evidência a existência de diferenças 

significativas entre as taxas de vingamento em RC, RL e total entre tratamentos com e sem poda. 
 

Tabela 5.46 – Taxa de vingamento por órgão e queda de frutos em modalidades submetidas a diferentes 
intensidades de poda no Pomar P2  

Trat. Ano % Vingamento (Frutos/Flores) % Frutos retidos “Junho” 
RC RL Total RC RL Total  

NP 

2007 
37.258 
±6.880 

45.397 
±7.298 

40.023
±5.605 

25.429 
±3.365 

a 

28.918 
±4.214 

a 

26.682 
±3.425      

a 

58.725 
±3.488 

72.180 
±3.552 

2008 
16.771 
±2.512 

12.563 
±3.770 

13.839
±2.768 

85.824 
±4.742 

2009 
22.259 
±4.105 

28.795±
2.413 

29.184
±3.453 

71.992 
±4.536 

PM 

2007 
59.741 
±5.226 

50.672 
±6.032 

52.841
±5.316 

40.237 
±3.947 

b 

39.599 
±13.084 

b 

39.246 
±3.178     

b 

70.800 
±7.688 

75.467 
±3.919 

2008 
31.929 
±3.314 

31.973 
±3.356 

31.432
±3.497 

87.584 
±3.696 

2009 
29.041 
±2.377 

36.151±
3.291 

33.465
±2.586 

68.016 
±6.247 

PS 

2007 
67.034 
±6.090 

67.440 
±7.378 

66.862
±6.007 

48.221 
±5.062 

b 

47.507 
±4.679 

b 

47.582 
±4.347     

b 

71.043 
±3.293 

78.069 
±2.311 

2008 
26.671  
±4.416 

29.679                 
±4.141 

30.202
±3.782 

87.719 
±2.534 

2009 
47.368 
±5.819 

45.402 
±2.789 

45.683
±2.613 

75.444 
±2.712 

Média 39.878 40.917 39.962  76.070 
EP 2.295 2.154 2.005  2.031 
P 0.001 0.005* <0.001*  0.462 

*Probabilidade determinada por métodos não paramétricos (Kruskal-Wallis One-Way ANOVA corrected for Ties). TCM 
efetuados com o teste de “Kruskal-Wallis Multiple-Comparison Z-value” quando usados métodos não paramétricos e com o 
teste de Tukey (0.05) no caso contrário. NP – Não Poda; PM – Poda Mínima; PS – Poda Severa. 

Ainda que não apresentados os resultados por não terem sido efetuadas contagens 

intermédias, no ano de 2010 a percentagem de frutos vingados e retidos após a queda fisiológica 

(determinado a partir da razão entre o número de frutos presente nas árvores em junho e o número 

de flores) foi novamente maior nas árvores mais podadas (39.643±5.873), seguidas das menos 

podadas (22.010±3.772) e das não podadas (13.537±5.022), com especial incidência de frutos 

localizados em RL.   

A análise ao efeito da poda na composição floral evidencia um efeito positivo da poda severa 

no número médio de flores por órgão (tabela 5.49). O aumento da intensidade da poda reduziu o 

número de corimbos e flores por unidade de secção do ramo sobre o qual estavam inseridos, mas 

aumentou em número de frutos. Quando comparados o número de frutos por corimbo verificou-se 
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que existem diferenças significativas entre tratamentos com e sem poda, consequência do aumento 

da taxa de vingamento. Este aumento reflete-se numa maior concentração de frutos por corimbo.   

Nos ensaios de condução não se encontraram quaisquer diferenças significativas entre os 

tratamentos em análise (Tabelas 5.47 e 5.48). Realce-se no entanto as taxas de vingamento e de 

retenção de frutos mais baixas que no pomar P2, características de pomares mais jovens, com menor 

área foliar e onde a competição com outros pontos de “sink” se faz sentir com maior intensidade. 

No pomar P1 as árvores mais inclinadas exibiram indicadores mais elevados no que diz 

respeito ao número de corimbos, flores e frutos por unidade de secção dos ramos que as árvores sem 

inclinação, apesar de apenas o respeitante aos corimbos ser estatisticamente diferente (Tabela 5.50).  

O número médio de flores por órgão e o número de frutos por corimbo parecem reduzir-se com 

o aumento da inclinação das árvores, o que interpretado conjuntamente com as observações 

anteriores pode indiciar um efeito hormonal proporcionado pela inclinação das árvores e ramos. Este 

efeito manifestar-se-á através de uma diferente distribuição e mobilização hormonal, com efeitos na 

ramificação, indução e diferenciação floral, vingamento, retenção de frutos e crescimento posterior. 
 

Tabela 5.47 – Taxa de vingamento por órgão e queda de frutos em tratamentos submetidos a diferentes 
conduções no Pomar P1 

Trat. Ano 
% Vingamento (Frutos/Flores) % Frutos retidos “Junho” 

RC RL Total RC RL Total  

EV 
2008 

20.962 
±11.820 

32.806 
±4.804 

29.147
±5.736 25.531 

±5.793 
33.849  
±2.200 

30.594 
±2.813 

66.302    
±3.982 68.413     

±3.162 
2009 

30.099 
±2.684 

34.892 
±0.202 

32.042
±2.140 

70.524   
±5.448 

Iméd 
2008 

21.559 
±9.804 

41.532 
±5.468 

36.196
±3.633 21.044  

±4.749 
33.087  
±4.828 

29.094  
±3.956 

54.530   
±4.250 65.859     

±5.549 
2009 

20.529 
±4.049 

24.643 
±3.919 

21.991
±3.823 

77.187   
±2.745 

Imáx 
2008 

33.999 
±5.338 

31.093 
±2.406 

31.863
±3.209 24.178 

±5.487 
31.744  
±2.443 

25.213  
±4.066 

59.843   
±8.605 67.374     

±5.472 
2009 

14.357 
±5.061 

32.395 
±4.860 

18.563
±5.306 

74.906   
±4.351 

Média 23.584 32.893 28.300  67.215 

EP 2.943 1.841 2.058  2.646 
P 0.834 0.906 0.574  0.933 

   EV – Eixo Vertical; Iméd – Inclinação média; Imáx – Inclinação Máxima. 

 
No pomar P3, apesar de não significativas, parece existir uma maior tendência ao vingamento 

nas árvores verticais comparativamente com as mais inclinadas, efeito que se reduz posteriormente 

pela maior queda fisiológica (Tabela 5.48). Este efeito manteve-se no ano de 2010 (dados não 

apresentados), com a maior taxa de vingamento expressa em número de frutos após a queda 

fisiológica por número de flores a pertencer às árvores com inclinação intermédia (32.796±6.285), 

seguidas pelas verticais (28.295±6.180) e pelas mais inclinadas (25.012±1.021).  

Apesar de não apresentarem significado estatístico, as árvores mais inclinadas exibem 

indicadores mais elevados no que diz respeito ao número de corimbos e flores por unidade de secção 

dos ramos que as árvores sem inclinação, contrariamente ao que acontece com o número de frutos 

por unidade de secção dos ramos e com o número de frutos por corimbo (tabela 5.51).  

O facto de existirem mais corimbos e flores e menos frutos por unidade de secção de ramo 

pode dever-se à menor taxa de vingamento das árvores mais inclinadas. A redução do vingamento 
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nestas árvores pode dever-se a maior competição das flores pelos assimilados, uma vez as reservas 

terem de ser distribuídas por mais pontos de frutificação. A condução destas árvores permite manter 

mais ramos e pontos de frutificação à poda sem causar ensombramento interno excessivo, 

aumentando contudo a competição pelas reservas durante a floração. Este efeito deverá ser anulado 

ou invertido quando as árvores atingirem o estado adulto e aumentarem os níveis de reservas, 

tornando-se nessa fase menos dependentes (sensíveis) aos valores de assimilados armazenados. 

Relembre-se que durante a formação da parte aérea a partição para os frutos é menor e a 

competição com os restantes órgãos em crescimento far-se-á sentir de forma mais efetiva.  

 
Tabela 5.48 – Taxa de vingamento por órgão e queda de frutos em tratamentos submetidos a diferentes 
conduções no Pomar P3 

Trat. Ano 

% Vingamento (Frutos/Flores) % Frutos retidos “Junho” 

RC RL Total RC RL Total  

EV 
2008 

19.053 
±7.882 

21.200 
±3.220 

21.205 
±4.999 27.511 

±5.569 
25.237 
±3.255 

29.271 
±4.994 

71.303   
±2.798 65.621     

±3.616 
2009 

35.969 
±4.628 

31.293 
±3.707 

37.337 
±5.887 

59.939   
±5.027 

Iméd 
2008 

11.835 
±2.137 

12.836 
±1.988 

12.500 
±2.057 21.492 

±4.496 
21.255 
±4.163 

21.546 
±4.278 

82.947    
±3.171 69.451     

±6.527 
2009 

31.149 
±1.802 

29.674 
±3.440 

30.591 
±2.333 

55.956    
±4.563 

Imáx 
2008 

12.573 
±0.482 

16.662 
±2.585 

14.656 
±1.070 20.212 

±5.096 
19.415 
±2.715 

22.575 
±5.560 

76.397    
±4.552 69.726      

±4.245 2009 27.851 
±8.440 

23.545 
±5.027 

30.494 
±9.525 

63.056    
±4.987 

Média 23.072 21.925 24.464  68.266 

EP 2.857 2.009 2.821  2.726 

P 0.567 0.534 0.507  0.809 

EV – Eixo Vertical; Iméd – Inclinação média; Imáx – Inclinação Máxima. 
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Tabela 5.49 – Composição dos órgãos florais e parâmetros complementares de análise em árvores submetidas a diferentes intensidades de poda no 
Pomar P2 

Trat. Ano 

N. Médio Flores/Órgão Indicadores Analíticos 

RC RL Corimbos/ASR Flores/ASR Frutos/ASR Frutos/Corimbo 

NP 

2007 
5.109 
±0.249 

5.855 
±0.254 

5.585 
±0.315 

6.801 
±0.317 

2.205 
±0.235 

2.271 
±0.335 

11.450 
±1.144 

14.212 
±2.141 

0.044 
±0.004 

2.221 
±0.603 

2.200 
±0.332 

1.662  
±0.190   a 

2008 
6.522 
±0.610 

7.864 
±0.584 

1.124 
±0.161 

8.222 
±1.266 

1.286 
±0.381 

1.021 
±0.221 

2009 
5.934 
±0.154 

6.955 
±0.244 

3.484 
±0.710 

22.965 
±4.452 

5.333 
±0.711 

1.764 
±0.261 

PM 

2007 
4.970 
±0.310 

5.880 
±0.301 

5.118 
±0.650 

6.464 
±0.364 

1.959 
±0.413 

2.018 
±0.273 

10.818 
±2.655 

12.684 
±1.898 

0.051 
±0.010 

2.853 
±0.699 

2.892 
±0.440 

2.412 
±0.185  b 

2008 
6.967 

±0.631 

7.768 

±0.321 

1.227 

±0.285 

8.859 

±1.981 

2.561 

±0.433 

2.276 

±0.241 

2009 
5.702 
±0.147 

6.505 
±0.356 

2.867 
±0.490 

18.374 
±3.960 

5.948 
±1.139 

2.068 
±0.154 

PS 

2007 
5.106 
±0.367 

6.171 
±0.330 

6.041 
±0.640 

7.038 
±0.303 

1.887 
±0.456 

1.627 
±0.211 

10.219 
±2.643 

10.492 
±1.285 

0.064 
±0.013 

2.958 
±0.753 

3.524 
±0.244 

3.019 
±0.192  b 

2008 
7.258 
±0.746 

8.054 
±0.271 

0.829 
±0.088 

6.398 
±0.630 

1.989 
±0.384 

2.403 
±0.382 

2009 
6.330 
±0.227 

7.019 
±0.226 

2.164 
±0.199 

14.860 
±1.511 

6.820 
±0.890 

3.129 
±0.206 

Média 5.948  6.755  2.032  12.717  2.921  2.490 

EP 0.145  0.162  0.141  0.892  0.362  0.111 

P 0.571*  0.469  0.336*  0.404*  0.723*  <0.0001 

*Probabilidade determinada por métodos não paramétricos (Kruskal-Wallis One-Way ANOVA corrected for Ties). TCM efetuados com o teste de “Kruskal-Wallis Multiple-
Comparison Z-value” quando usados métodos não paramétricos e com o teste de Tukey (0.05) no caso contrário. Letras diferentes nas colunas correspondem a médias 
diferentes. 
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Tabela 5.50 – Composição dos órgãos florais e parâmetros complementares de análise em árvores submetidas a diferentes conduções no Pomar P1 

Trat. Ano 

N. Médio Flores/Órgão Indicadores Analíticos 

RC RL Corimbos/ASR Flores/ASR Frutos/ASR Frutos/Corimbo 

EV 

2008 
8.704 
±0.802 

7.152 
±0.615 

9.972 
±0.554 

8.191 
±0.583 

1.523 
±0.177 

1.720     
±0.302 a  

14.708 
±2.487 

13.594 
±2.451 

4.303 
±1.124 

3.928 
±0.878 

2.806 
±0.596 

2.145 
±0.325 

2009 
7.064 
±0.207 

8.270 
±0.551 

2.725 
±0.410 

20.522 
±2.724 

6.472 
±0.553 

2.437 
±0.254 

2010 
4.958 
±0.292 

6.332 
±0.385 

0.912 
±0.209 

5.552 
±1.226 

1.010 
±0.348 

1.192 
±0.363 

Iméd 

2008 
8.127 
±0.271 

6.827 
±0.506 

9.085 
±0.917 

7.729 
±0.644 

2.987 
±0.929 

2.872    
±0.373 ab 

26.471 
±9.636 

21.757 
±3.895 

9.224 
±3.210 

5.650 
±1.491 

3.136 
±0.384 

1.886 
±0.370 

2009 
7.438 
±0.223 

8.612 
±0.277 

3.466 
±0.212 

27.070 
±1.559 

6.062 
±1.301 

1.722 
±0.308 

2010 
4.917 

±0.301 

5.489 

±0.491 

2.164 

±0.573 

11.729 

±3.359 

1.663 

±0.497 

0.800 

±0.134 

Imáx 

2008 
7.621 
±0.113 

6.454 
±0.477 

8.954 
±0.275 

7.497 
±0.523 

2.751 
±0.626 

3.434    
±0.461 b 

23.023 
±4.873 

24.123 
±3.882 

7.044 
±1.038 

4.938 
±1.058 

2.705 
±0.331 

1.506 
±0.354 

2009 
7.134 
±0.240 

7.838 
±0.595 

4.967 
±0.393 

36.293 
±4.172 

6.419 
±1.502 

1.324 
±0.344 

2010 
4.609 
±0.213 

5.700 
±0.343 

2.589 
±0.481 

13.054 
±1.946 

1.351 
±0.588 

0.489 
±0.149 

Média 6.798  7.806  2.676  19.825  4.839  1.846 

EP 0.299  0.330  0.255  2.121  0.664  0.201 

P 0.658  0.699  0.014  0.101  0.586  0.443 

Letras diferentes nas colunas correspondem a médias diferentes. TCM efetuados com teste de Tukey (0.05).  
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Tabela 5.51 – Composição dos órgãos florais e parâmetros complementares de análise em árvores submetidas a diferentes conduções no Pomar P3 

Trat. Ano 

N. Médio Flores/Órgão Indicadores Analíticos 

RC RL Corimbos/ASR Flores/ASR Frutos/ASR Frutos/Corimbo 

EV 

2008 
7.674 
±0.386 

6.072 
±0.540 

8.672 
±0.621 

7.071 
±0.558 

5.785 
±0.941 

3.809 
±0.618 

47.341 
±7.133 

26.879 
±5.854 

9.350 
±0.761 

6.775 
±1.082 

1.753 
±0.421 

1.830 
±0.204 

2009 
6.256 
±0.479 

6.958 
±0.292 

3.487 
±0.387 

22.081 
±3.168 

8.107 
±1.233 

2.312 
±0.195 

2010 
4.287 
±0.477 

5.544 
±0.217 

2.154 
±0.422 

11.213 
±2.716 

2.868 
±0.351 

1.426 
±0.291 

Iméd 

2008 
7.966 
±0.184 

6.489 
±0.528 

8.508 
±1.236 

7.123 
±0.804 

3.860 
±0.506 

3.224 
±0.572 

31.868 
±6.424 

23.225 
±5.067 

4.035 
±1.002 

5.229 
±1.447 

1.019 
±0.185 

1.535 
±0.206 

2009 
6.253 
±0.395 

8.462 
±0.599 

4.479 
±0.878 

31.571 
±6.730 

9.856 
±2.591 

2.168 
±0.279 

2010 
4.625 

±0.625 

4.398 

±0.549 

1.332 

±0.341 

6.237 

±2.234 

1.795 

±0.312 

1.419 

±0.235 

Imáx 

2008 
7.899 
±0.409 

5.930 
±0.557 

9.555 
±0.291 

7.079 
±0.873 

6.789 
±0.416 

4.574 
±0.638 

58.806 
±4.269 

31.864 
±7.231 

8.583 
±0.680 

6.173 
±0.954 

1.263 
±0.042 

1.374 
±0.176 

2009 
5.711 
±0.234 

7.458 
±0.708 

3.962 
±0.820 

24.101 
±5.381 

6.770 
±1.630 

1.800 
±0.471 

2010 
4.181 
±0.109 

4.350 
±0.162 

2.973 
±0.352 

12.685 
±1.820 

3.167 
±0.435 

1.060 
±0.031 

Média 6.151  7.092  3.869  27.323  6.059  1.580 

EP 0.305  0.422  0.355  3.464  0.666  0.115 

P 0.762  0.999  0.309  0.611  0.651  0.267 
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5.10 – Análise Económica 

Dado que as diferenças na produtividade poderão não significar maior receita pela diferente 

distribuição e valorização dos calibres procedeu-se à análise económica, efetuada de acordo com 

os seguintes pressupostos: 

1) Cálculo da receita baseado nos preços médios por calibre praticados na OP responsável 

pela comercialização deste produto no respetivo ano; 

2) Preços médios por calibre determinados considerando uma classificação com 15% dos 

frutos de categoria Suprema, 75% dos frutos de Categoria I e II e os restantes 10% dos 

frutos correspondendo a indústria, refugos, banco alimentar ou outros destinos de menor 

valorização.   

3) Custos totais determinados com base nos valores apresentados na tabela 5.52. 

Tabela 5.52 – Custos médios por operação apurados nas campanhas de 2009 e 2010 

Pomar Trat. Custo médio por operação (€/ha) 

  Colheita 
Poda e 
Cond. 

Tratam. 
Fitoss. 

Adubações 
Manut. 
Solo 

Energia 
Outros 
custos 

P1 EV 0.035€/kg 500 1000 600 245 500 600 

P1 Iméd 0.035€/kg 800 1000 600 245 500 600 

P1 Imáx 0.035€/kg 800 1000 600 245 500 600 

P2 NP 0.035€/kg 0 1000 600 245 500 600 

P2 PM 0.035€/kg 500 1000 600 245 500 600 

P2 PS 0.035€/kg 1000 1000 600 245 500 600 

P3 EV 0.035€/kg 650 1000 600 245 500 600 

P3 Iméd 0.035€/kg 900 1000 600 245 500 600 

P3 Imáx 0.035€/kg 900 1000 600 245 500 600 

*Custos com máquinas, combustíveis e reparações incluídos nas respetivas atividades; Colheita efetuada com plataforma 
automotriz. A rubrica outros custos inclui seguros, assistência técnica e material biotécnico. Não são incluídas as 
amortizações dos investimentos. EV – Eixo Vertical; Iméd – Inclinação média; Imáx – Inclinação Máxima; NP – Não Poda; 
Iméd – Inclinação média; Imáx – Inclinação máxima. 

 4) Na estratégia de calibres considerou-se ainda o custo da monda (0.012€/kg). 

A análise económica ao pomar P1 mostra que os resultados líquidos aumentam com a 

inclinação das árvores, possibilitando com a alteração da condução um rendimento adicional de 

5652 €/ha anuais. O acréscimo nos custos deve-se apenas ao aumento do custo de colheita, 

condução e poda, compensado pelo acréscimo na receita (Tabela 5.53).  

Na implementação deste modelo de pomar será expectável um ligeiro aumento no 

investimento oriundo do reforço da tutoragem, na medida em que as restantes despesas são 

equivalentes em ambos os modelos. Considerando um custo médio suplementar com tutores e 

arames de 1500 €/ha, o investimento com a alteração na condução poderá representar um custo 

residual face aos benefícios que esta poderá proporcionar.    
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Realce-se ainda o resultado da estratégia de melhoria de calibres implementada em 2009 que 

apesar de conduzir a uma produtividade inferior maximizou o rendimento líquido (18314 €/ha/ano), 

2.3 vezes maior que o do tratamento seguinte mais favorável.  

Tabela 5.53 – Análise económica aos 3 modelos de condução implementados no Pomar P1 

Ano Trat. Calibres <50 50-55 55-60 60-65 65-70 70-75 >75 Total 
Custo 
Estim. 

Result. 
Líq. 

2007 

 
€/kg 0.05 0.07 0.15 0.29 0.46 0.56 0.64 

 
€/ha €/ha 

EV 
kg 3717 5368 8360 8329 6268 2266 0 34308 

4645.8 3737.4 
€ 185.9 375.7 1254.1 2415.5 2883.1 1268.9 0.0 8383.1 

Iméd 
kg 512 2806 5874 7329 9905 3415 88 29930 

4792.5 4961.0 
€ 25.6 196.4 881.2 2125.5 4556.3 1912.5 56.0 9753.5 

Imáx 
kg 1179 4346 14004 12750 10284 2787 0 45351 

5332.3 7120.5 
€ 58.9 304.3 2100.6 3697.6 4730.6 1560.7 0.0 12452.8 

2008 

 
€/kg 0.05 0.06 0.15 0.29 0.46 0.56 0.64 

 

EV 
kg 5431 11062 13980 10822 5174 3511 2242 52223 

5272.8 6678.9 
€ 271.6 663.7 2097.1 3138.4 2380.1 1966.1 1434.8 11951.7 

Iméd 
kg 3659 12904 17564 19502 11140 3125 168 68063 

6127.2 10102.4 
€ 183.0 774.2 2634.6 5655.5 5124.6 1750.2 107.6 16229.6 

Imáx 
kg 3950 10764 13682 15458 14124 7711 2787 68477 

6141.7 13835.8 
€ 197.5 645.8 2052.3 4482.8 6497.2 4318.3 1783.6 19977.5 

2009 

 €/kg 0.00 0.06 0.11 0.18 0.37 0.47 0.50 
 

EV 
kg 8367 31587 36813 14655 3423 69 35 94950 

6768.3 3130.9 
€ 0.0 1895.2 4049.5 2638.0 1266.5 32.6 17.4 9899.2 

Iméd 
kg 2969 17081 44292 31453 8229 1476 52 105552 

7439.3 7883.7 
€ 0.0 1024.9 4872.2 5661.5 3044.8 693.6 26.1 15323.0 

Imáx 
kg 6973 29884 47305 25408 7901 740 0 118211 

7882.4 6958.9 
€ 0.0 1793.0 5203.6 4573.4 2923.4 347.9 0.0 14841.3 

Test 
kg 496 2480 4960 11905 13889 20337 15377 69444 

6908.9 18314.2 
€ 0.0 148.8 545.6 2142.8 5138.9 9558.5 7688.4 25223.1 

2010 

 €/kg 0.00 0.11 0.23 0.33 0.46 0.56 0.58 
 

EV 
kg 0 107 535 2883 6875 9651 10117 30168 

4500.9 11020.3 
€ 0.0 11.8 123.0 951.4 3162.6 5404.4 5868.1 15521.2 

Iméd 
kg 0 459 1843 5029 13592 13970 11322 46215 

5362.5 17413.5 
€ 0.0 50.5 423.9 1659.6 6252.4 7823.0 6566.6 22776.0 

Imáx 
kg 57 117 913 3344 12060 15965 15280 47736 

5415.8 19260.7 
€ 0.0 12.9 210.1 1103.5 5547.7 8940.1 8862.2 24676.5 

Média 2007-2010 

EV 5296.9 6141.9 

Iméd 5930.4 10090.1 

Imáx 6193.0 11794.0 

EV – Eixo Vertical; Iméd – Inclinação média; Imáx – Inclinação Máxima; Test – Testemunha sujeita a monda precoce. 

Quanto ao pomar P2 verificamos que as árvores sem poda conduziram ao rendimento líquido 

mais baixo (Tabela 5.54). Apesar da produtividade média ser muito interessante os calibres são 

baixos, o que atendendo à evolução de mercado pode conduzir a que os frutos destes calibres 

venham a ter um valor residual (valorização para indústria) e/ou dificuldade acrescida de colocação 

no mercado pelo aumento da produção nacional, melhoria generalizada de calibres e aumento da 

concorrência internacional promovida por frutos de maior calibre e qualidade. A maior alternância 

das produções pode também dificultar o acesso aos mercados mais interessantes.  
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As árvores podadas conduziram a um rendimento médio anual por hectare compreendido 

entre 17615 € nas árvores menos podadas e 20558 € nas mais podadas, provando que a fruticultura 

moderna, de precisão, bem servida técnica e tecnologicamente, é uma atividade rentável, com 

futuro, com possibilidade de gerar mais-valias ao setor e de atrair novos agentes. As árvores mais 

podadas, pelo aumento de calibre, permitiram aumentar o rendimento líquido anual e garantir um 

acesso mais fácil ao mercado com preços mais estáveis, reforçando a competitividade e a 

sustentabilidade desta atividade.  

A estratégia de calibre implementada em 2009 demonstrou a possibilidade de obtenção de 

elevado rendimento, mesmo em anos com produções nacionais e internacionais elevadas.  

 
Tabela 5.54 – Análise económica aos tratamentos com diferentes intensidades de poda no Pomar P2 

Ano Trat. Calibres <50 50-55 55-60 60-65 65-70 70-75 >75 Total 
Custo 
Estim. 

Result. 
Líq. 

2007 

 
€/kg 0.05 0.07 0.15 0.29 0.46 0.56 0.64 

 
€/ha €/ha 

PM 
kg 5682 17187 38627 29954 13166 2430 323 107370 

7203.0 16389.0 
€ 284.1 1203.1 5794.1 8686.7 6056.3 1361.0 206.6 23591.9 

NP 
kg 12036 18122 21488 16544 10632 4611 315 83748 

5876.2 11689.5 
€ 601.8 1268.5 3223.3 4797.8 4890.8 2581.9 201.5 17565.6 

PS 
kg 3285 13081 32506 27913 19123 3395 177 99480 

7426.8 17435.1 
€ 164.2 915.7 4875.9 8094.7 8796.6 1901.3 113.5 24861.9 

2008 

 
€/kg 0.05 0.06 0.15 0.29 0.46 0.56 0.64 

 

PM 
kg 2865 14122 30823 22934 21342 6945 1242 100272 

6954.5 19811.4 
€ 143.3 847.3 4623.4 6650.8 9817.2 3888.9 795.1 26765.9 

NP 
kg 3005 9236 21214 22324 10620 3806 217 70422 

5409.8 12106.0 
€ 150.3 554.2 3182.1 6473.9 4885.1 2131.2 139.2 17515.8 

PS 
kg 567 1319 7872 24654 27202 8947 1276 71838 

6459.3 20318.7 
€ 28.4 79.1 1180.9 7149.7 12512.8 5010.2 816.9 26778.0 

2009 

 
€/kg 0.00 0.06 0.11 0.18 0.37 0.47 0.50 

 

PM 
kg 7680 34620 57888 39334 13367 1574 158 154620 

8856.7 12432.4 
€ 0.0 2077.2 6367.7 7080.1 4945.6 739.6 78.9 21289.1 

NP 
kg 5579 17144 39377 41437 19712 7064 404 130716 

7520.1 16114.0 
€ 0.0 1028.6 4331.4 7458.6 7293.5 3320.1 201.8 23634.1 

PS 
kg 5372 27028 54391 42404 18429 1996 309 149928 

9192.5 13956.0 
€ 0.0 1621.7 5983.0 7632.6 6818.7 938.1 154.3 23148.4 

Test 
kg 0 0 2218 739 17745 27357 38448 86508 

6616.6 32408.2 
€ 0.0 0.0 244.0 133.1 6565.7 12857.9 19224.0 39024.7 

2010 

 
€/kg 0.00 0.11 0.23 0.33 0.46 0.56 0.58 

 

PM 
kg 0 892 5253 17209 24326 13344 3229 64254 

5693.9 21827.2 
€ 0.0 98.1 1208.2 5679.0 11190.0 7472.9 1873.0 27521.1 

NP 
kg 0 626 1405 5126 6561 6086 3578 23382 

3763.4 6821.4 
€ 0.0 68.9 323.2 1691.7 3017.9 3408.1 2075.0 10584.8 

PS 
kg 367 4259 18092 34334 29674 11750 3164 101640 

7502.4 30522.4 
€ 0.0 468.5 4161.1 11330.3 13650.0 6579.8 1835.1 38024.8 

Média 2007-2010 

PM 7177.0 17615.0 

NP 5642.3 11682.7 

PS 7645.3 20558.0 

NP – Não Poda; Iméd – Inclinação média; Imáx – Inclinação máxima; Test – Testemunha sujeita a monda precoce. 
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No pomar P3 verificou-se que as árvores com maior inclinação foram também as que 

proporcionaram melhor rendimento económico ao produtor, não existindo diferenças significativas 

nesta variável entre as menos inclinadas e as sem inclinação apesar das diferenças na 

produtividade (Tabela 5.55).  
 

Tabela 5.55 – Análise económica aos 3 modelos de condução implementados no Pomar P3 

Ano Trat. Calibres <50 50-55 55-60 60-65 65-70 70-75 >75 Total 
Custo 
Estim. 

Result. 
Líq. 

2007 

 
€/kg 0.05 0.07 0.15 0.29 0.46 0.56 0.64 

 
€/ha €/ha 

EV 
kg 2987 4385 6212 8431 11274 3485 0 36774 

4882.1 6088.5 
€/ha 149.4 307.0 931.9 2444.9 5185.9 1951.7 0.0 10970.6 

Iméd 
kg 1347 1660 5372 10268 12013 2866 0 33525 

5018.4 6079.2 
€/ha 67.3 116.2 805.8 2977.7 5525.8 1604.8 0.0 11097.6 

Imáx 
kg 934 4224 11502 12242 11441 4076 1140 45558 

5439.5 8452.9 
€/ha 46.7 295.6 1725.3 3550.2 5262.8 2282.3 729.5 13892.4 

2008 

 
€/kg 0.05 0.06 0.15 0.29 0.46 0.56 0.64 

 

EV 
kg 4324 11226 17009 14845 16611 4314 547 68877 

6005.7 12147.5 
€/ha 216.2 673.6 2551.4 4305.1 7641.0 2415.9 349.9 18153.1 

Iméd 
kg 2497 10420 16870 14898 14167 5390 1539 65781 

6147.3 11973.9 
€/ha 124.8 625.2 2530.5 4320.4 6516.6 3018.7 985.0 18121.2 

Imáx 
kg 3292 10239 23680 22244 15405 6208 1534 82602 

6736.1 15590.2 
€/ha 164.6 614.4 3551.9 6450.7 7086.4 3476.3 981.9 22326.3 

2009 

 €/kg 0.00 0.06 0.11 0.18 0.37 0.47 0.50 
 

EV 
kg 8498 31537 42477 24263 7469 656 121 115020 

7620.7 6443.6 
€/ha 0.0 1892.2 4672.4 4367.3 2763.4 308.3 60.7 14064.3 

Iméd 
kg 4365 22509 36318 28007 13850 3064 356 108468 

7641.4 9487.8 
€/ha 0.0 1350.5 3995.0 5041.3 5124.4 1440.0 178.0 17129.2 

Imáx 
kg 7807 27111 43056 35108 14655 2915 1036 131688 

8454.1 11538.7 
€/ha 0.0 1626.6 4736.1 6319.5 5422.2 1370.3 518.0 19992.7 

Test 
kg 0 0 0 10111 20223 31457 24717 86508 

7760.9 28684.8 
€/ha 0.0 0.0 0.0 1820.0 7482.4 14785.0 12358.3 36445.7 

2010 

 
€/kg 0.00 0.11 0.23 0.33 0.46 0.56 0.58 

 

EV 
kg 0 3708 12830 17531 26090 8578 3118 71856 

6110.0 21648.0 
€/ha 0.0 407.9 2951.0 5785.3 12001.6 4803.6 1808.6 27758.0 

Iméd 
kg 118 505 3475 11119 21848 15937 4391 57393 

5853.8 20191.7 
€/ha 0.0 55.6 799.2 3669.4 10050.2 8924.4 2546.6 26045.4 

Imáx 
kg 545 2616 10596 16171 31436 16607 7078 85050 

6821.8 29105.5 
€/ha 0.0 287.8 2437.1 5336.5 14460.8 9299.9 4105.2 35927.2 

Média 2007-2010 

EV 6154.6 11581.9 

Iméd 6165.2 11933.2 

Imáx 6862.9 16171.8 

EV – Eixo Vertical; Iméd – Inclinação média; Imáx – Inclinação Máxima; Test – Testemunha sujeita a monda precoce. 

Pode-se colocar a questão sobre qual o modelo de produção mais rentável, devendo-se no 

entanto excluir-se as produções dos 2 primeiros anos dos pomares P1 e P3 por não terem ainda 

atingido a maturidade produtiva. Nesse cenário, o pomar mais intensivo (P3) apresentaria um 

rendimento médio anual de 20322.1 € com a maior inclinação, valor abaixo do obtido no pomar P2 

(22239.2€) com as árvores mais podadas e considerando também os últimos dois anos. Assim, 

considerando um investimento inicial por unidade de área no pomar P3 superior em 6500€ (árvores, 
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tutores e mão-de-obra suplementar) e assumindo as produções dos dois últimos anos como 

próximas da produção potencial, teremos de concluir que o modelo implementado no pomar P2 

sujeito a técnica de poda intensa é economicamente mais interessante. Porém, o pomar P3 

proporcionou maior percentagem de calibres nobres nesses anos, podendo ser o modelo de 

plantação mais preparado para os desafios comerciais que se adivinham a médio prazo. Deve no 

entanto salvaguardar-se que os valores absolutos atrás considerados vêm influenciados pelo ano de 

exceção registado em 2009 com produtividades anormalmente elevadas.  

O uso de modelos de plantação com mais árvores tornam possível alcançar as produtividades 

desejadas com menor carga por árvore, com redução da exigência ao vingamento e aumento da 

probabilidade de obtenção de frutos maiores, mais valorizados e mais facilmente colocados no 

mercado internacional.  
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6 – MODELAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO, CRESCIMENTO E PRODUÇÃO 

SUMÁRIO 

Neste capítulo são apresentados os submodelos de desenvolvimento e interceção de radiação para 
a pereira ‘Rocha’, bem como o modelo genérico CSS_Pear. Estes submodelos são desenvolvidos 
com o intuito de poderem ser usados individualmente como ferramentas de apoio à decisão, 
permitindo entre outras potencialidades, a determinação das datas da quebra de dormência ou dos 
diversos estados fenológicos, bem como do LAI ou do LAD por inversão do modelo de interceção. O 
modelo CSS_Pear será concebido mediante a integração de conhecimentos referentes aos 
processos fisiológicos aplicados a plantas fruteiras caducifólias com os obtidos nos capítulos 
anteriores, permitindo efetuar simulações e auxiliar na previsão e compreensão dos mecanismos 
envolvidos no desenvolvimento, crescimento e produção de pera ‘Rocha’.   

6.1 – Construção, calibração e validação de submodelos 
6.1.1 – Desenvolvimento 
6.1.2 – Modelação da interceção de radiação 
6.2 – Descrição, calibração e validação de um modelo de crescimento e produção (CSS_Pear) 

 

6.1 – Construção, Calibração e Validação de Submodelos 
 

Os processos de desenvolvimento e crescimento mais relevantes para a cultura da pereira 

foram modelados recorrendo à calibração e validação de módulos já existentes ou à construção de 

submodelos apropriados à descrição do comportamento do sistema.   

 

6.1.1 – Desenvolvimento 
 
No âmbito do desenvolvimento procedeu-se à simulação das datas de ocorrência de alguns 

acontecimentos decisivos no ciclo das fruteiras, nomeadamente, da quebra da dormência e da 

plena floração (F2). O uso deste modelo na previsão destes estados assume-se como uma 

ferramenta decisiva no planeamento das intervenções sobre o pomar, permitindo uma aplicação 

atempada e mais eficiente dos indutores da quebra de dormência ou a melhor definição da 

estratégia de polinização e intervenção à floração. 

No processo de modelação usado, recorreu-se ao programa “FlowerCalc”. Este programa 

permite estimar as datas da quebra da dormência e da plena floração, requerendo como parâmetros 

de entrada um conjunto de temperaturas cardinais e um parâmetro que representa o número de 

unidades de frio (U) que é anulado quando a temperatura excede um determinado valor, o valor das 

unidades de frio necessárias à quebra da endodormência e o tempo térmico necessário à fase 

posterior de forçagem. O programa funciona sobre uma base de dados com informação referente às 

temperaturas máximas e mínimas diárias.  
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O modelo de previsão da data de floração que está incorporado no programa “FlowerCalc” 

baseia-se na hipótese de que o final da endodormência ocorre após a acumulação de um 

determinado número de unidades de frio, seguindo-se depois uma fase de forçagem em que o 

desenvolvimento é função do tempo térmico acumulado (Richardson et al., 1974; Hänninen, 1990; 

De Melo-Abreu et al., 2005). Para a fase de acumulação de frio foi usado o modelo apresentado na 

figura 6.1, com o cálculo das unidades de frio (U) a ser efetuado de acordo com a equação seguinte 

(De Melo-Abreu, 2004):  













>

≤<−−

≤<

≤

=
−
−

xh

xhTT
a

h

hh

h

TTa

TTTTT

TTTT

T

U
x 0
1

0

00

0
)(1

0/

00

,                                         

[6.1] 

onde a temperatura horária (Th) é a variável de entrada e os parâmetros são a temperatura ótima 

para a quebra da dormência (To) e a temperatura crítica (Tx) acima da qual a unidades de frio são 

anuladas.  

 

Figura 6.1 – Contributo das temperaturas horárias para a acumulação das unidades de frio (UF) 

Para a determinação destas temperaturas, das unidades de frio e do tempo térmico foi usada 

uma base de calibração referente a 14 anos, formada pelas nossas observações nos anos em 

estudo, adicionadas de outra serie de 10 anos de dados referentes à pereira ‘Rocha’ (Saraiva, 

1973). As parametrizações obtidas com a base de calibração anterior foram publicados em De 

Melo-Abreu et al. (2005), tendo-se procurado com a adição dos novos dados aumentar o número de 

observações, de porta-enxertos e, eventualmente, de clones, de forma a obter os parâmetros mais 

adaptados à espécie, independentemente de outros fatores indutores de variabilidade.  

O modelo usado no ajustamento dos parâmetros, denominado “Chillmodel”, procura o valor 

mínimo para o RMSE na previsão das datas de floração. Este programa foi concebido para fruteiras 

caducifólias e outras espécies com necessidades de frio invernal, permitindo com um número 

limitado de datas de floração determinar os parâmetros característicos dessa espécie necessários 

para a ocorrência desses fenómenos (De Melo-Abreu et al., 1994). Foram obtidos os parâmetros 

apresentados na tabela 6.1.  
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Tabela 6.1 – Parâmetros de calibração para modelo de previsão das datas da quebra de dormência e plena 
floração (F2) em pereira ‘Rocha’ 

N Ti (ºC) T0 (ºC) Tx (ºC) a (U) TU (U) Tb (ºC) TT (ºC d) RMSE (d) ME 

14 0 6.75 24.90 -0.70 1080 0 720 2.160 0.924 

Ti (ºC) – Temperatura base para a acumulação de frio; T0 (ºC) – Temperatura ótima para acumulação de frio;                             
Tx (ºC) Temperatura crítica acima da qual um número constante de unidades de frio (a) é anulado; TU – Necessidades totais 
de frio para terminar a endodormência previstas pelo modelo; Tb (ºC) – Temperatura base para o cálculo do tempo térmico; 
TT (ºC.dia) – Tempo térmico desde a quebra da endodormência até à plena floração (F2)  

 
Os parâmetros obtidos estão em consonância com outros valores encontrados na bibliografia 

(Richardson et al., 1974; Shaltout & Unrath, 1983; De Melo-Abreu et al., 2005). No entanto, o valor 

da Tb aparece mais baixo que o proposto por Spiegel-Roy & Alston (1979), que propuseram para a 

pereira o valor de 4.5ºC. Deve ainda destacar-se o baixo valor obtido para a RMSE (2.16 dias) e o 

valor elevado da ME (0.924), permitindo a obtenção de estimativas muito próximas dos valores 

observados.  

Os valores obtidos pela calibração deste modelo com os respetivos dados fenológicos e 

climáticos, conduziram a um valor de acumulação de unidades de frio de 1080 (UF) e a um tempo 

térmico de 720 (ºC dia) para a ocorrência da plena floração (F2) após a quebra da dormência.  

Com base nos parâmetros obtidos na calibração do modelo, foram efetuadas estimativas para 

simular as datas da quebra da dormência e da plena floração para os anos dos ensaios em que se 

dispunham de dados climáticos completos. Obtiveram-se as estimativas apresentadas na tabela 6.2. 

 
  Tabela 6.2 – Estimativas para as datas da quebra de dormência e plena floração (dia do ano) 

Ano  2006 2007 2008 2009 

Dia do Ano 
Observado 

Quebra de 
dormência - - - - 

F2 95 103 90 81 

Dia do Ano 
Estimado 

Quebra de 
dormência 

13 24 20 5 

F2 98 105 91 86 

 
A data média para o final da dormência foi o dia do ano 15 (EP 4.173) com um intervalo entre 

o valor mínimo e máximo de 19 dias. Apesar de não existirem dados científicos para o final da 

endodormência em pereira ‘Rocha’, estes valores não diferem muito dos esperados para outras 

cultivares de pereira com baixa exigência em frio (Spiegel-Roy & Alston, 1979; Ghariani & Stebbins, 

1994).     

Quando simuladas as datas da plena floração (Est. F2) para os mesmos anos verifica-se que 

a data média prevista pelo modelo para a ocorrência deste estado é o dia do ano 95 (EP 4.143), o 

qual não difere significativamente da data média observada (dia do ano 92, EP 4.608), evidenciando 

assim as potencialidades da metodologia usada nesta abordagem.   

 

6.1.2 – Modelação da Interceção de Radiação 

 
Os pomares de alta densidade são constituídos por árvores com ramos que se sobrepõem ao 

longo das linhas, dispostas paralelamente no espaço, constituindo paredes intercetoras, mais ou 

menos densas consoante o espaçamento, condução e técnicas culturais aplicadas.  
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Os modelos de interceção mais comuns baseiam-se na simulação da extinção da radiação 

em copas homogéneas com as folhas aleatoriamente distribuídas no espaço, apresentando 

bastantes limitações quando aplicadas a copas descontínuas.  

Outros modelos têm sido propostos, considerando as copas com perfis retangulares, 

triangulares ou elipsoidais, mas em que a radiação dispersa, resultante da absorvidade ser inferior à 

unidade, é descurada (Cain, 1972; Jackson & Palmer, 1972; Smart, 1973).  

Com o intuito de ultrapassar estas limitações sem que o modelo exigisse informações muito 

detalhadas relativas ao posicionamento das folhas e restantes componentes, construiu-se um 

modelo que minimiza os “inputs” relativos à estrutura da copa e que se centra na geometria do 

“envelope” exterior, permitindo considerar uma distribuição uniforme ou agrupada dos fitoelementos 

no seu interior.  

Este modelo estima a atenuação da radiação direta e difusa durante o percurso em que 

atravessa a copa, permitindo calcular diretamente a densidade de fluxo radiante que atinge qualquer 

ponto numa superfície horizontal abaixo desta ou no interior do envelope para qualquer 

comprimento de onda. A distribuição espacial e temporal da irradiância é calculada para um 

determinado ponto à superfície, assumindo-se que as folhas estão distribuídas numa copa de forma 

elipsoidal e que a radiação que a penetra é atenuada de acordo com a lei de Beer.  

Trata-se de um modelo a duas dimensões (2D), que considera as características da copa e a 

orientação das linhas para simular a interceção de luz em pomares modernos. A radiação direta e 

difusa são calculadas separadamente para os comprimentos de onda na banda da PAR e da NIR, 

uma vez que interagem de forma diferenciada com a copa. Este modelo considera ainda a reflexão 

e transmissão na copa, permitindo alterar as propriedades óticas dos fitoelementos e do solo, 

conceitos que não foram aplicados no modelo de Edwards & Thorpe (1976) ou no modelo de 

Palmer (1977).  

Uma vez que a atenuação de radiação direta pela copa depende fortemente das dimensões, 

arquitetura, ângulo zenital e azimutal dos raios solares, bem como da orientação da linha, este 

modelo foi validado em pomares com diferentes espaçamentos, intensidades de poda ou formas de 

condução.  

A simulação da interceção de luz é aqui desenvolvida pois foi integrada como um dos 

submodelos do modelo de crescimento e produção elaborado. Esse submodelo apresenta uma 

dupla finalidade. Por um lado, pretende-se efetuar a determinação do potencial fotossintético e da 

produção de MS da pereira ‘Rocha’ a partir da quantidade de energia intercetada pela copa 

(Monteith & Moss, 1977), razão pela qual este submodelo teve de ser previamente validado. Por 

outro pretende-se obter uma ferramenta para usar separadamente na obtenção do LAI da cultura, 

fator chave na otimização e dimensionamento de variadas operações culturais, obtido através da 

inversão do modelo de interceção.  
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6.1.2.1 – Descrição do Modelo de Interceção 

 
O modelo de interceção de radiação aqui apresentado baseia-se nos trabalhos de Charles-

Edwards & Thornley (1973), Edwards & Thorpe (1976), De Melo-Abreu et al. (2002) e Annandale et 

al. (2004).  

A fração da radiação transmitida (τ) através da copa foi obtida através da integração da 

radiação direta transmitida de acordo com a seguinte expressão:  

[ ])cos),()((exp)()( )(1
1

)( ψψµψαψτψτ ziiibe
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i

n
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ibb ASK Ω−== ∑∏ =

=

      [6.2] 

Nesta expressão, a raiz quadrada da absorvidade (α) dos fitoelementos do compartimento i (i.e., 

folhas, ramos ou frutos) constitui uma correção aplicada ao coeficiente de extinção para considerar 

a dispersão da radiação na direção do raio (Goudriaan, 1977) e varia com o respetivo comprimento 

de onda, Kbe(i) é o coeficiente de extinção do compartimento i calculado de acordo com o modelo 

elipsoidal de distribuição dos ângulos dos fitoelementos desse compartimento (Campbell, 1986), µi é 

a densidade de área dos fitoelementos do compartimento i (m2 de área foliar por m3 de volume de 

copa, considerando apenas a área de uma face), Ωi é o fator de agrupamento dos fitoelementos do 

compartimento i que corrige o facto das folhas não estarem uniformemente distribuídas, S (ɛ,Az) é 

o percurso dos raios no interior do envelope, ɛ é o ângulo zenital e Az é o ângulo azimutal.  

A copa das árvores é descrita por uma forma elipsoidal, cuja versatilidade permite uma 

elevada adaptação a diferentes formatos apenas pelo ajustamento dos parâmetros a e c. O modelo 

usado permite ao utilizador a seleção do formato mais próximo dos 5 formatos sugeridos, 

constituindo essa referência um dos parâmetros de entrada do modelo de interceção (Figura 6.2). 

Desta forma pode ser usado em copas com o centro da elipsóide ou da base localizados a alturas 

diferenciadas ou em árvores com diferentes formas de condução.  

 
        Figura 6.2 – Formatos de copa permitidos pelo modelo. 
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A fração da radiação difusa transmitida até cada um dos pontos é obtida integrando a 

transmissão em todo o hemisfério, em intervalos de 10º para os ângulos zenitais e azimutais, de 

acordo com a expressão 6.3:  

dAzdbd ∫∫=
2/

0

2

0
cossin)(

ππ
ψψψψττ                              [6.3] 

O coeficiente de transmissão da radiação difusa diária (τd), sendo integrado para todos os 

azimutes e ângulos zenitais, torna-se apenas dependente das dimensões das árvores e respetiva 

densidade da copa. Uma vez que as medições da radiação direta e difusa não são usualmente 

medidas em separado, o modelo estima a contribuição relativa destas duas componentes nas 

bandas da PAR e da NIR a partir da radiação solar global, usando o método de Orgill & Hollands 

(1977). Conhecida a proporção de radiação direta e difusa, a radiação direta total é calculada pelo 

somatório das componentes PAR e NIR e a radiação difusa é obtida pela diferença entre a radiação 

solar total e a direta.  

Durante a calibração do modelo verificou-se que os valores de x e do fator de agrupamento 

(Ω) que minimizavam o RMSE foram respetivamente 1 e 0.8, tendo sido adotados nas simulações 

efetuadas. O valor obtido para x corresponde ao que é normalmente assumido noutros trabalhos, 

considerando uma distribuição angular esférica das folhas (ex. Annandale et al., 2004). Já o valor do 

fator de agrupamento obtido evidencia a necessidade de introdução de uma correção ao 

pressuposto da uniformidade da distribuição das folhas, justificada pelo seu posicionamento e 

inserção no interior do envelope. Os valores de α considerados foram de 0.8 e 0.2 para a PAR e 

para a NIR respetivamente.  

 
6.1.2.2 – Determinação do LAI por Inversão do Modelo de Interceção (2007) 

 
Foi construída uma aplicação denominada “LAIcalculator2D”, programada em Visual Basic 

para Aplicações, com o intuito de calcular o LAI a partir da inversão do modelo de interceção. Esta 

aplicação calcula o LAI a partir dos valores medidos com o ceptómetro ao nível do solo e acima do 

coberto. Estas medições permitem-nos obter os valores da radiação transmitida até ao nível do solo 

em várias localizações, geralmente paralelas à linha das plantas, e o valor da radiação de referência 

medida acima do coberto.  

Na folha de cálculo destinada à entrada de parâmetros e opções são solicitados ao utilizador 

a latitude, longitude, longitude do meridiano de referência, altitude, azimute correspondente à 

orientação das linhas (0-180⁰) determinado a partir do sul verdadeiro e aumentando em sentido 

inverso aos ponteiros do relógio, distância entre linhas, indicação das unidades de medida da 

radiação, tipo de modelo (retangular, triangular, trapezoidal, elipsoidal), tipo de linha (no caso do 

modelo elipsoidal, de acordo com figura 6.2), valores mínimos e máximos e respetivas tolerâncias 

para o LAI, parâmetro x da distribuição elipsoidal usada no cálculo do coeficiente de extinção, fator 

de agrupamento, largura (opcional), valores da absorvância das folhas para a PAR e para a NIR e 

valor do índice de área estrutural inicial (opcional) (Figura 6.3).  
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Figura 6.3 – Folha de cálculo para entrada de parâmetros e opções da aplicação LAIcalculator2D (com 
referência a alguns dos parâmetros solicitados) 

 
Na folha de cálculo referente aos dados observados, são solicitados ao utilizador os seguintes 

valores: ano, dia do ano, hora decimal, referência do tratamento ou pomar, referência à localização 

da medição no eixo das abcissas (eixo perpendicular à linha, sendo atribuído o sinal negativo ou 

positivo consoante o local de medição do ceptómetro), radiação transmitida, radiação incidente 

medida em campo aberto, parâmetros a e c da elipsóide, altura na base e no centro da elipsóide. Os 

parâmetros solicitados pelo modelo são abaixo esquematizados (Figura 6.4).     

 

 

Figura 6.4 – Modelo de interceção da radiação com esquematização dos eixos de referência, variáveis e 
trajetórias usadas na integração 

 

A descrição do “envelope” elipsoidal foi efetuada com base nas medições da copa cujos 

resultados são exemplificados na tabela 6.3. São ainda apresentados o valor de x usado no cálculo 

do coeficiente de extinção e o valor do fator de agrupamento (Ω) usado no cálculo da transmissão. 

Os valores obtidos para os parâmetros da elipsóide foram medidos nas datas referidas na tabela 

5.24. Relativamente aos parâmetros do modelo de interceção (x e Ω), discutidos em 6.1.2.1., deve 

salientar-se o facto de terem sido obtidos valores semelhantes, independentemente do período de 

medições efetuado.  

 

 

 

 
 



216 

Tabela 6.3 – Parâmetros do envelope elipsoidal usados no modelo de interceção  

Pomar Trat. 
Dia do 
Ano 

Parâmetros da elipsóide 
Parâmetros do 

modelo de 
interceção 

a b c Hc Hb x Ω 

P1 EV 222 0.878 100 2.885 0.250 0.250 1.0 0.8 

P1 Iméd 222 0.800 100 2.875 0.250 0.250 1.0 0.8 

P1 Imáx 222 1.300 100 2.950 0.250 0.250 1.0 0.8 

P2 NP 229 0.800 100 3.100 0.001 0.001 1.0 0.8 

P2 PM 229 0.835 100 3.255 0.001 0.001 1.0 0.8 

P2 PS 229 0.691 100 3.262 0.001 0.001 1.0 0.8 

 

Os valores do LAI estimados foram obtidos pela inversão do modelo de interceção cuja 

validação é abaixo analisada pelos índices estatísticos calculados entre os valores observados e 

estimados para cada um dos tratamentos implementados nos pomares P1 e P2.  

Na tabela 6.4 apresentamos as estatísticas obtidas entre os valores observados e os valores 

estimados para a radiação transmitida. A análise global destes índices permite constatar a 

adaptabilidade deste modelo na descrição da transmissão de radiação através da copa de pomares 

de alta densidade em diferentes espaçamentos e conduções como pode ser comprovado pelos 

elevados valores do coeficiente de determinação, índice de concordância de Willmott e da eficiência 

de modelação. 

 
Tabela 6.4 – Estatísticas obtidas na validação do modelo de interceção a partir do qual foram estimados os 
valores do LAI usados na regressão com os valores observados desta variável (Ano 2007) 

Pomar Trat. N 
ӯ

ӯӯ

ӯ ŷ

ŷŷ

ŷ so sp a, m r2 RMSE 
µmolm-2s-1 

MAE 
(%) ME D 

P1 EV 3840 675.6 685.5 616.0 574.7 
108.55 
0.854 

0.838 248.3 25.526 0.838 0.897 

P1 Iméd 3840 695.0 719.2 620.9 583.1 
132.21  
0.845 

0.809 273.6 27.224 0.806 0.882 

P1 Imáx 3840 647.1 645.9 580.0 467.5 
190.22  
0.704 

0.764 284.8 31.725 0.759 0.872 

P2 NP 3840 450.5 472.9 625.8 616.6 
53.61  
0.930 

0.892 208.5 26.657 0.889 0.921 

P2 PM 3840 457.5 475.0 627.4 597.8 
58.41  
0.911 

0.913 185.4 26.296 0.913 0.938 

P2 PS 3840 550.0 557.0 659.4 608.7 
71.92 
0.882 

0.913 195.8 25.203 0.912 0.938 

N – Número de dados da amostra; ŷ e ӯ – valores médios previstos e observados; sp e so – desvio padrão dos valores 
previstos e observados; a e m – valor da interceção da reta de regressão com o eixo dos yy e declive da reta; RMSE – raiz 
do erro quadrático médio; MAE – erro médio absoluto; ME – eficiência da modelação; D - índice de concordância de Willmott; 
EV – Eixo vertical; Iméd – Inclinação média; Imáx – Inclinação máxima; NP – Não Poda; PM – Poda Mínima; PS – Poda 
Severa. 

 

Verifica-se ainda que os valores da raiz do erro quadrático médio e do erro médio absoluto 

são influenciados pelo elevado tamanho da amostra e pelo facto de terem sido considerados nesta 

validação valores provenientes de múltiplos sensores individuais localizados a distâncias muito 

curtas na entre linha (≈1cm) e por isso com valores de transmissão muito influenciados pela 

porosidade da copa. As árvores com os eixos inclinados, aumentando essa porosidade, apresentam 

valores destes índices crescentes com o aumento da inclinação.    
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Na figura 6.6 faz-se a apresentação gráfica dos valores da transmissão em diferentes 

pomares e tratamentos num período intermédio do dia. Verifica-se que o modelo apresenta um 

desempenho excecional na previsão dos valores de radiação que é transmitida ao solo, quando 

simulada para o mesmo conjunto alargado de pontos localizados na entrelinha.  

A validação deste modelo permite agora invertê-lo e estimar os valores do LAI e do LAD, tão 

importantes para a manutenção do equilíbrio vegetativo/produtivo em pomares de alta densidade.    

Com base nos valores do LAI calculados neste ano e período do ciclo, compararam-se os 

valores obtidos pela média das árvores de cada tratamento (N=6) com os estimados através do 

modelo. Verifica-se que o uso deste modelo permite obter estimativas quase perfeitas do LAI do 

pomar, como pode ser constatado pelos valores de todos os índices estatísticos obtidos (Figura 

6.5). Constata-se que o coeficiente de determinação entre valores medidos e previstos pelo modelo 

foi de 0.992, a RMSE de 0.093 m2 m-2, o MAE de 2.734%, a ME de 98.7% e o D de 0.989, 

permitindo-nos usar com segurança este modelo como ferramenta de previsão deste indicador.  

 

Figura 6.5 – Relação entre valores observados e estimados do LAI para cada um dos tratamentos 
implementados nos pomares P1 e P2 nos dois dias em que se fizeram medições diretas do LAI. 
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Figura 6.6 – Radiação PAR transmitida medida e simulada pelo modelo nos dias 222 (P1, cima) e 229 (P2, baixo) próximo do MDS. 
EV – Eixo vertical; Iméd – Inclinação média; Imáx – Inclinação máxima; NP – Não Poda; PM – Poda Mínima; PS – Poda Severa. 
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6.1.2.3 – Cálculo da Evolução do LAI e do LAD em Diferentes Ciclos  

Uma vez ter sido verificada a qualidade dos valores do LAI simulados quando obtidos 

pela inversão do modelo de interceção parametrizado com os valores de x e do fator de 

agrupamento (Ω) previamente calibrados, calculou-se a evolução do LAI nos três pomares em 

estudo e respetivos tratamentos nos anos em que não foram efetuadas determinações diretas 

desta variável. As estatísticas obtidas pela análise dos valores da radiação transmitida 

observada e simulada para cada pomar, tratamento e ano em análise são apresentadas em 

anexo (Anexo VII). Os valores obtidos permitem-nos validar com sucesso o modelo da 

interceção nestes anos, e com isso obter medições indiretas do LAI. A evolução do LAI foi 

expressa em função do tempo térmico acumulado após o abrolhamento (Est. C), tendo-se 

ajustado curvas do tipo:  

)(
.. acTTB

ac eTTALAI −=                                                 [6.4] 

Os parâmetros usados no ajustamento referentes a cada pomar, tratamento e ano encontram-

se na tabela 6.5. Apresentam-se ainda os valores dos parâmetros para ajustamento de uma 

curva única por pomar e ano, uma vez que, com exceção do pomar P2 no ano de 2009 

(P=0.046), não existe evidência de diferenças significativas entre as curvas dos diferentes 

tratamentos (α=0.05).  

 
Tabela 6.5 – Parâmetros das curvas que relacionam o LAI com o TTac (ºC.dia) (Tb=4.5⁰C) após o 

abrolhamento (Est. C) 
Pomar Ano Trat. N r2 A EP B EP 

P1 2008 EV 8 0.950 0.00432 0.00033 0.00101 0.00007 

P1 2008 Iméd 8 0.897 0.00444 0.00044 0.00102 0.00009 

P1 2008 Imáx 8 0.919 0.00450 0.00042 0.00098 0.00008 

P1 2008 Combinada 24 0.913 0.00442  0.00100  

P2 2008 NP 6 0.900 0.00978 0.00116 0.00109 0.00012 

P2 2008 PM 7 0.958 0.00847 0.00060 0.00099 0.00007 

P2 2008 PS 7 0.917 0.00737 0.00081 0.00103 0.00011 

P2 2008 Combinada 20 0.868 0.00842  0.00103  

P3 2008 EV 10 0.873 0.00566 0.00051 0.00094 0.00008 

P3 2008 Iméd 10 0.900 0.00659 0.00057 0.00095 0.00008 

P3 2008 Imáx 10 0.833 0.00628 0.00067 0.00094 0.00010 

P3 2008 Combinada 30 0.843 0.00618  0.00094  

P1 2009 EV 6 0.951 0.00504 0.00028 0.00107 0.00005 

P1 2009 Iméd 6 0.889 0.00542 0.00046 0.00102 0.00007 

P1 2009 Imáx 6 0.760 0.00519 0.00068 0.00097 0.00011 

P1 2009 Combinada 18 0.794 0.00522  0.00102  

P2 2009 NP 4 0.951 0.01164 0.00070 0.00121 0.00007 

P2 2009 PM 4 0.912 0.00872 0.00086 0.00105 0.00010 

P2 2009 PS 4 0.886 0.00720 0.00102 0.00097 0.00014 

P2 2009 Combinada 12 0.716 0.00915  0.00109  

P3 2009 EV 5 0.810 0.00709 0.00113 0.00107 0.00015 

P3 2009 Iméd 5 0.814 0.00874 0.00130 0.00113 0.00015 

P3 2009 Imáx 5 0.870 0.00810 0.00100 0.00111 0.00012 

P3 2009 Combinada 15 0.788 0.00798  0.00111  

Curva do tipo 
)(

.. acTTB
ac eTTALAI −=

 
 

Abaixo apresentam-se também os gráficos com a evolução do LAD em função do 

tempo térmico acumulado, bem como os parâmetros resultantes do ajustamento das curvas 
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(Tabela 6.6). As curvas ajustadas são equivalentes às obtidas para o LAI, sendo descritas pela 

seguinte expressão: 

)(
.. acTTB

ac eTTALAD −=                                                 [6.5] 

A análise estatística destas curvas evidencia diferenças significativas entre os 

tratamentos estudados no pomar P1 nos anos de 2008 (P<0.001) e 2009 (P<0.0001), 

nomeadamente entre o LAD das árvores sem inclinação com as medianamente inclinadas 

(P=0.035 em 2008 e P=0.03 em 2009) e com as mais inclinadas (P<0.0001 em ambos os 

anos). Verifica-se que o LAD decresce com o aumento da inclinação, sendo significativamente 

superior nas árvores sem inclinação.  

No pomar P3 encontram-se também diferenças significativas entre os tratamentos 

analisados no ano de 2008 (P=0.0042), concretamente entre as árvores sem inclinação e as 

mais inclinadas (P=0.032) e entre as árvores inclinadas (P=0.023). Em qualquer dos anos as 

árvores sem inclinação e as árvores com a menor inclinação apresentam um valor de LAD 

muito equivalente, superior às árvores mais inclinadas.  

Esta análise realça ainda que apesar de não se encontrarem diferenças significativas no 

LAI elas existem no LAD, podendo ser responsáveis pelas diferenças nos parâmetros 

fotossintéticos e nas produtividades.  
 

Tabela 6.6 – Parâmetros das curvas que relacionam o LAD com o TTac (ºC.dia) (Tb=4.5⁰C) após o 

abrolhamento 

Pomar  Ano Trat. N r2 A EP B EP 

P1 2008 EV 8 0.922 0.00533 0.00047 0.00107 0.00008 

P1 2008 Iméd 8 0.893 0.00432 0.00043 0.00108 0.00009 

P1 2008 Imáx 8 0.916 0.00372 0.00034 0.00102 0.00008 

P1 2008 Combinada 24 0.786 0.00445  0.00106  

P2 2008 NP 6 0.757 0.00711 0.00122 0.00116 0.00018 

P2 2008 PM 7 0.947 0.00796 0.00062 0.00116 0.00008 

P2 2008 PS 7 0.838 0.00922 0.00148 0.0013 0.00019 

P2 2008 Combinada 20 0.835 0.00816  0.00121  

P3 2008 EV 10 0.927 0.00555 0.00039 0.00095 0.00006 

P3 2008 Iméd 10 0.915 0.00627 0.0005 0.00104 0.00008 

P3 2008 Imáx 10 0.786 0.00441 0.00054 0.00093 0.00011 

P3 2008 Combinada 30 0.810 0.00541  0.00098  

P1 2009 EV 6 0.937 0.00713 0.0004 0.00118 0.00005 

P1 2009 Iméd 6 0.880 0.00462 0.00039 0.00104 0.00007 

P1 2009 Imáx 6 0.701 0.00394 0.0005 0.00105 0.00011 

P1 2009 Combinada 18 0.438 0.00523  0.00111  

P2 2009 NP 4 0.924 0.00886 0.00063 0.00138 0.00009 

P2 2009 PM 4 0.835 0.00852 0.00095 0.00135 0.00014 

P2 2009 PS 4 0.842 0.00737 0.00106 0.00117 0.00016 

P2 2009 Combinada 12 0.822 0.00822  0.0013  

P3 2009 EV 5 0.756 0.00702 0.00117 0.00118 0.00017 

P3 2009 Iméd 5 0.784 0.00738 0.00107 0.00124 0.00015 

P3 2009 Imáx 5 0.858 0.00598 0.00074 0.00116 0.00012 

P3 2009 Combinada 15 0.744 0.00679  0.00119  

Curva do tipo )(
.. acTTB

ac eTTALAD −=  

  
A representação gráfica da evolução do LAI e do LAD com o TTac (ºC.dia) (Tb=4.5⁰C) 

após o abrolhamento nos anos de 2008 e 2009 é apresentada nas figuras 6.7 e 6.8. 
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Figura 6.7 – Evolução do LAI calculado com o TTac (ºC.dia) (Tb=4.5⁰C) após o abrolhamento nos anos de 2008 e 2009 
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Figura 6.8 – Evolução do LAD calculado com o TTac (ºC.dia) (Tb=4.5⁰C) após o abrolhamento nos anos de 2008 e 2009 
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6.2 – Descrição, Calibração e Validação de um Modelo de Crescimento e 

Produção para a Pereira 

6.2.1 – Descrição e Calibração do Modelo  

O modelo CSS-Pear (“Crop Simulation System”) foi desenvolvido tendo por base o modelo 

UCS (De Melo-Abreu, 2003), modelo genérico sobre o qual foram efetuadas as adaptações 

necessárias ao seu uso em culturas perenes, contínuas e dispostas em linhas.  

Trata-se de um modelo com elevado grau de detalhe dos processos de interceção, reflexão 

e absorção da radiação, bem como da produção e distribuição de assimilados. Não obstante a 

complexidade do modelo e do elevado número de integrações efetuadas que prolongam o 

processo de simulação, permite a obtenção de estimativas fulcrais para o conhecimento da 

fisiologia da planta, ajustamento de operações culturais e previsão de produções, obtidas a partir 

da modelação do desenvolvimento, crescimento e produtividade da pereira. A sua conceção não 

procurou refletir apenas as especificidades particulares reveladas pelos pomares estudados, mas 

sim o comportamento genérico dos pomares de pereiras. No caso presente, o modelo de 

interceção selecionado foi o referente a culturas em “sebe”, apesar do modelo estar preparado 

para pomares com árvores isoladas, implicando um tratamento 3D. O modelo integra conceitos 

fisiológicos das culturas fruteiras e relações explicativas genéricas, potenciando com a sua 

versatilidade a sua aplicação em condições diferentes das estudadas.  

Este modelo é dinâmico, programado em Visual Basic para Aplicações (VBA) e permite a 

simulação do crescimento potencial e do crescimento em condições hídricas limitantes.  

É constituído por quatro objetos, dos quais um é o objeto de controlo (“Control”) 

fundamental na articulação dos restantes três objetos (Clima – “Astromet”, Cultura – “Canopy” e 

Solo – “Soil”).  

No objeto “Clima” são integrados todos os dados meteorológicos, variáveis astronómicas e 

cálculos da evapotranspiração de referência e evaporação potencial do solo. Neste objeto 

incluem-se funções para o cálculo do ângulo zenital, azimute, declinação solar, dia do ano, fator 

de correção da longitude, equação do tempo, fator de correção da excentricidade da radiação a 

partir do sol, hora solar verdadeira, duração do dia, pressão atmosférica, pressão de vapor à 

saturação, constante psicrometrica, humidade absoluta, velocidade do vento acima da copa, 

velocidade do vento a dois metros de altura, temperatura virtual, radiação solar direta instantânea, 

radiação solar difusa instantânea, radiação líquida, resistência aerodinâmica, resistência da 

superfície, evapotranspiração potencial (método de Penman Monteith), entre outras necessárias 

aos cálculos posteriores.       

No objeto “Cultura” são efetuados os cálculos referentes ao desenvolvimento, 

nomeadamente das datas de ocorrência da endodormência, dos sucessivos estádios de 

desenvolvimento e da senescência, integrações necessárias ao cálculo da transmissão, reflexão e 

absorção de radiação, integração diária da MS acumulada, partição dos assimilados pelos 

diferentes órgãos da planta, crescimento real e crescimento potencial, cálculos da respiração de 

manutenção e de crescimento de cada componente efetuando as correções para a temperatura de 

acordo com o conceito do Q10, transpiração real, aumento das dimensões do coberto 
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considerando a geometria definida pelo utilizador, formação da área foliar, LAI, LAD, bem como a 

determinação de variáveis acessórias necessárias à simulação dos processos.   

No objeto “Solo” são determinadas a evaporação do solo e simulada a distribuição da água 

no solo. A quantidade de água disponível para utilização pelas plantas depende dos processos de 

extração e de restituição da água ao solo.  

Este programa possui ainda um módulo de apoio (“MathJPMA”) com as funções 

matemáticas não existentes no VBA, cálculo de valores interpolados e tabela de constantes 

usadas nos módulos principais.   

Assim, e apesar da forma mais detalhada com que foram desenvolvidos os submodelos da 

simulação do desenvolvimento da planta, interceção de radiação e produção de assimilados, este 

modelo tem ainda integrado um submodelo relativo à incorporação e extração de água no solo, 

cuja validação não foi alvo deste trabalho e que será desenvolvido no futuro.  

Manteve-se a estrutura hierárquica do modelo original, bem como dos objetos clima e solo, 

incidindo essencialmente sobre o objeto referente à cultura onde foi necessário proceder a 

alterações nas parametrizações e calibrações dos diferentes submodelos.  

Procuraram adaptar-se as relações estabelecidas entre as componentes do sistema 

solo/planta/clima. Porém, em parte dos submodelos foram usadas relações empíricas 

generalizadas a partir das equações ajustadas aos dados experimentais. 

Na simulação das variáveis climáticas e no cálculo do tempo térmico e assimilação potencial 

utilizou-se um passo de integração diário. O acréscimo de MS de cada componente da planta, 

bem como o aumento do volume da copa, a incorporação e extração de água do solo são 

atualizados diariamente (i.e., no final do dia).  

As entradas do programa são efetuadas através de três folhas de cálculo, duas com 

informações centradas sobre os objetos solo e planta e outra com dados meteorológicos. As duas 

primeiras incluem dados referentes à localização, características e técnicas aplicadas no pomar, 

período de simulação e parâmetros necessários às simulações dos processos fisiológicos 

envolvidos (Tabela 6.7). A folha de dados meteorológicos contém valores horários da temperatura 

(ºC), humidade relativa do ar (%), radiação solar global (W m-2), velocidade do vento (m s-1), 

precipitação (mm) e dotações da água de rega (mm).  

Os parâmetros utilizados no modelo resultaram das relações obtidas a partir dos dados 

experimentais, por calibração direta do modelo ou retirados da bibliografia com a respetiva 

conversão às unidades usadas na modelação.   

O crescimento foi simulado a partir dos valores iniciais de MS no tronco, ramos e raízes 

(reservas), assumindo o início do crescimento ao abrolhamento (Est. C) com recurso às reservas 

existentes. Desta forma o crescimento nesta fase não apresenta ganhos líquidos acumulados em 

MS, existindo apenas uma transferência de massa (e consumo respiratório) até que o processo 

fotossintético contribua para a produção de assimilados.  
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       Tabela 6.7 – Dados de entrada solicitados pelo modelo CSS_Pear  

Localização do Pomar 

Latitude: 39.496 N 

Longitude: 9.022 W 

Longitude do meridiano de referência: 0º 

Elevação: 75 m 

Características do pomar: 

Cultura: Pera         Variedade: Rocha 

Forma geométrica da copa: Retangular/Triangular/Trapezoidal/Elipsoidal 

Tipo de copa: 1-4 (ver figura 6.3) 

Distância entre linhas (m): 3.7/3.3       Distância entre plantas (m): 1.0/0.75/0.50 

Orientação das linhas: 161.2 (Azimute a partir do sul verdadeiro) 

Dimensões do “envelope” elipsoidal  

a Min –                         a Máx –                             Altura do centro da elipsoide Min –                         Máx – 

b Min –                         b Máx –                             Altura do solo ao centro da elipsoide Min –             Máx – 

c Min –                        c  Máx –  

Datas de simulação e controlo de bases de dados 

Primeiro dia de simulação: 01/10/2006 

Último dia de simulação: 30/09/2010 

Passo de integração: Diário 

Inserção de novos dados meteorológicos: S/N 

Rega: 

Distância das linhas ao centro da zona irrigada (cm):  

Zona irrigada: 

          Comprimento (m):                         Largura (m):  

Operações culturais: 

Monda:  

          Mês:               Dia:               Ano:                N.º Frutos/árvore remanescente ou % removida:  

Poda: 

          Mês:               Dia:               Ano:                Peso fresco da madeira removida (kg/árvore): 

          Dimensões após poda (parâmetros do modelo elipsoidal):   

                  a:              c: 

Senescência: 

          Aplicação de desfolhante: 

          Mês:               Dia:               Ano:                 

 

Na tabela 6.8 apresentam-se alguns dos parâmetros necessários nas rotinas do modelo. Os 

valores indicados para a MS inicial dos diversos órgãos e para o diâmetro inicial do tronco 

correspondem à média de todos os tratamentos obtida no ano inicial. Os valores considerados nas 

simulações em cada tratamento foram apresentados no capítulo anterior. O modelo necessita 

ainda como parâmetros de entrada da produção do ano anterior e da produção máxima expectável 

para o primeiro ano. Estes valores irão influir no cálculo das reservas iniciais, fundamentais para o 

correto funcionamento nos anos posteriores.  
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Tabela 6.8  – Parametrizações usadas nas rotinas do modelo CSS_Pear 

Designação do parâmetro Valor Fonte 

Passo de integração 60 min  

Altura do Anemómetro 6 m Ensaio (cf. Tabela 4.5) 

Altura do Psicrómetro 1.5 m Ensaio (cf. Tabela 4.5) 

Coeficiente de atenuação do vento/LAI 0.66 Melo-Abreu (com. pessoal) 

Concentração de CO2 do ar (Ce) 370 vpm Ensaio (não apresentado) 

Parâmetro x do modelo elipsoidal 
1.0 (folhas e frutos) 

0 (tronco) 
Ensaio (cf. 6.1.2.2) 

Fator de agrupamento (Ω) 
0.8 (folhas)                 

1.0 (frutos, tronco) 
Ensaio (cf. 6.1.2.2) 

Absorvidade da PAR 0.8  Goudriaan (1977) 

Absorvidade da NIR 0.2 Goudriaan (1977) 

“Chilling”    

       Temperatura Base (Tb) 0 ºC Ensaio (cf. Tabela 6.1) 

       Temperatura ótima (To) 6.75 ºC Ensaio (cf. Tabela 6.1) 

       Temperatura máxima (Tx) 24.9 ºC Ensaio (cf. Tabela 6.1) 

       Unidades de Frio anuladas acima de Tm (a) -0.70 U Ensaio (cf. Tabela 6.1) 

       Unidades de Frio necessárias para quebra    
da endodormência 

1080 U Ensaio (cf. Tabela 6.1) 

Tempo térmico acumulado entre o final da 
endodormência (EE) ao abrolhamento (Est. C) 

465.7 ºC.dia 
Ensaio (Obtido a partir das Tabelas 
5.1 e 6.1, To=25ºC, Tx=35ºC) 

       Temperatura base (EE-Est.C) 0 ºC Ensaio (cf. Tabela 6.1) 

Tempo térmico acumulado entre o abrolhamento 
(Est. C) e a plena floração (Est. F2) 

243.6 ºC.dia 
Ensaio (Obtido a partir da         
Tabela 5.1, To=25ºC, Tx=35ºC ) 

       Temperatura base (Est.C-Est.F2) 0 ºC Ensaio (cf. Tabela 6.1) 

Tempo térmico acumulado entre a plena floração 
(Est. F2) e a colheita 

1659.3 ºC.dia 
Ensaio (não apresentado, To=25ºC, 
Tx=35ºC) 

       Temperatura base (Est.F2 - Colheita) 4.5 ºC Spiegel-Roy & Alston (1979) 

Taxa de respiração de manutenção das folhas 0.03 kg/kg/dia 
Penning de Vries & Van 
Laar (1982) 

Taxa de respiração de crescimento 0.29 kg/kg 
Penning de Vries & Van 
Laar (1982) 

Eficiência do uso da radiação1(kg CH2O MJ-1 PAR) 0.00230 Ensaio (calibração) 

Eficiência do uso da radiação2(kg CH2O MJ-1 PAR) 0.00115 Ensaio (calibração) 

Fração de reservas iniciais (kg kg-1) 0.02 Ensaio (calibração) 

Fração de MS inicial da parte aérea no tronco (%) 0.67 Ensaio (calibração) 

Solo   

      Coeficiente de reflexão do solo (seco) 
0.15 (PAR); 0.25 (NIR); 

0.04 (LW) 
Ensaio (calibração para a PAR) 

      Coeficiente de reflexão do solo (húmido) 
0.08 (PAR); 0.25 (NIR); 

0.04 (LW) 
Ensaio (calibração para a PAR) 

      Capacidade de campo camada1 e camada 2 0.255/0.265 m3 m-3 Ensaio (cf. Tabela 4.3) 

     Coeficiente de emurchimento camada 1 e  
camada 2  

0.146/0.156 m3 m-3 Ensaio (cf. Tabela 4.3) 

      Densidade do solo camada 1 e camada 2 1.41/1.40 m3 m-3 Ensaio (cf. Tabela 4.3) 

      Parâmetro Beta para este tipo de solo  2.6 mm0,5 Snyder et al. (2000) 

      Fração do conteúdo de água de solo a partir   
do qual existe redução da produção 

0.3 FAO (1956) 

      Armazenamento de água por unidade de LAI - 
Kw 

0.15 Após Dickinson (1983) 

MS mínima nos órgãos (kg m2)(valor médio/pomar)   

      Folhas 
0.219 (P1); 0.320 (P2); 

0.156 (P3) 
Ensaio (calibração) 

      Caules (inclui pernadas e ramos do ano) 
0.811 (P1); 2.659 (P2); 

0.623 (P3)  
Ensaio (calibração) 

      Raízes  
1.505 (P1); 3.435 (P2); 

1.571 (P3) kg/m2 
Ensaio (calibração) 

Diâmetro inicial do tronco (cm) 
5.716 (P1); 8.312 (P2); 

3.737 (P3) 
Ensaio (calibração) 
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6.2.1.1 – Extração de Água do Solo 

 
A simulação da extração de água no solo é efetuada em função da transpiração. Neste 

processo o solo é dividido em várias camadas com raízes (i), assumindo como pressupostos que a 

absorção ocorre em todas as camadas com raízes, que a densidade mínima radicular para a 

ocorrência de absorção é de 0.1 cm por cm3 de solo e que o potencial de absorção radicular é 

uniforme em todo o perfil.  

Em condições de conforto hídrico, a taxa de absorção de água ocorre à taxa da transpiração 

potencial (Tp). Assim, de acordo com o modelo uniforme a extração potencial de cada camada 

(Wp) é calculada pela seguinte expressão. 

z
L

f

T

w
r

apr

p

p ∆=
                                                       

 [6.6] 

Nesta expressão, fapr  representa a fração da área explorada pelas raízes, Lr é a profundidade das 

raízes e ∆z é a espessura da camada (i.e. 0.01 m). Considerou-se que a área de solo explorada 

pelas raízes correspondia à área calculada a partir da largura e do comprimento do bolbo húmido, 

tendo-se constatado que o recurso à dupla linha de rega permitia a aplicação da água em duas 

faixas laterais que por vezes se intercetavam na sua extremidade.  

Este submodelo foi ainda preparado para efetuar simulações em condições limitantes de 

disponibilidade hídrica, passando o teor de água a limitar a transpiração quando verificada a 

seguinte condição: 

p
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1

θθ
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 [6.7] 

As variáveis ϕ, ϕwp e ϕfc representam o teor de água na zona radicular (m3 m-3), o teor de água no 

ponto de emurchecimento (m3 m-3) e o teor de água à capacidade de campo (m3 m-3) 

respetivamente. A variável p é a fração a partir da qual a disponibilidade de água é limitativa à 

transpiração e, portanto, ao crescimento. Propõe-se o valor sugerido pela FAO e por Allen et al. 

(1998) de 0.3. Nestas condições a extração de água de cada camada (wr(i)) é obtida através da 

expressão 6.8.  

               
( )ziFiwMiniw wpwpr ∆−= )(),()()( θθ

                            
[6.8] 

 
Wp(i) representa a extração potencial na camada i (mm), Fw(i) o coeficiente do défice de humidade 

da camada (Eq. 6.9) e o resultado da diferença entre ϕ e ϕwp o teor de água disponível na camada 

de espessura ∆z. O coeficiente Fw(i) é dado por: 
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As disponibilidades hídricas do solo permitiram contudo que as plantas estivessem em 

conforto hídrico não tendo esta rotina qualquer impacto nos dados resultantes das simulações.  

  

6.2.1.2 – Quebra de Dormência, Desenvolvimento Fenológico e Senescência 
 

A simulação teve início a 1 de outubro de 2006. Considerou-se o dia 1 de outubro como o 

primeiro dia de cada ciclo, iniciando-se a acumulação de unidades de frio para determinação do 

final da endodormência. As temperaturas cardinais, unidades de frio e tempo térmico necessário 

para a ocorrência da plena floração, após a quebra da endodormência, foram apresentados na 

tabela 6.1. 

O desenvolvimento é função da acumulação de tempo térmico, sucedendo-se os estados 

fenológicos de referência de acordo com os valores previamente determinados (Tabela 6.8). Esta 

abordagem foi desenvolvida e validada no submodelo apresentado em 6.1.1. Este modelo permite 

ainda considerar os valores das temperaturas ótimas e críticas no cálculo do TTac para cada 

estado de desenvolvimento, as quais são obtidas recorrendo à aplicação BioDev (De Melo-Abreu, 

2005). No cálculo do tempo térmico que decorreu entre a plena floração e a maturação utilizou-se 

a mesma aplicação tendo-se obtido um valor médio de 1651.09 ºC.dia, com Tb=4.5 ºC; To=25.0 ºC 

e Tx = 35.0 ºC (r2=0.45). As temperaturas ótimas e críticas consideradas foram equivalentes em 

todos os estados de desenvolvimento, sendo de 25 ºC e 35 ºC respetivamente.  

A simulação do processo de senescência pode ser controlada pelo utilizador, mediante a 

introdução do dia de aplicação do desfolhante, ou controlado por ação dos fatores ambientais 

mediante uma rotina que introduz o seguinte algoritmo: 
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[6.10] 

O uso deste algoritmo permite simular a senescência, reduzindo o peso de folhas (Wf) quando se 

verificam temperaturas médias nos últimos 5 dias (Tm) inferiores a 10ºC. Quando se verificam 

temperaturas médias nesses dias inferiores a 3ºC considera-se que a senescência ocorre na 

totalidade e sem redução progressiva na área foliar.  

 

6.2.1.3 – Interceção, Reflexão e Absorção da Radiação Solar na Gama da PAR e 
da NIR 

 
O cálculo da fração de radiação transmitida é efetuado de acordo com a expressão 3.14, 

recorrendo aos valores obtidos a partir das rotinas associadas à determinação dos parâmetros 

envolvidos, nomeadamente, do coeficiente de extinção (considerando uma distribuição elipsoidal 

do ângulo das folhas, 3.17), da densidade de área foliar (gerada pelo modelo com base nas 

evoluções simuladas do LAI e das dimensões do envelope), do percurso atravessado pela 

radiação no interior do envelope (obtido a partir da posição do sol e das dimensões da copa, 

nomeadamente dos parâmetros a e b, altura da base e do centro da elipsóide), dos valores 

definidos para a absorvidade e fator de agrupamento das folhas. A radiação solar direta e difusa 
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são calculadas separadamente na gama da PAR e da NIR tal como apresentado em 6.1.2.1. A 

transmissão de radiação difusa é calculada de acordo com a expressão 3.9.   

O coeficiente de reflexão do coberto é obtido pela expressão definida em 3.19, 

considerando um coeficiente de reflexão do solo previamente determinado pelo utilizador (Tabela 

6.8).  

Após determinadas a transmissão e a reflexão, o modelo calcula a radiação absorvida 

através da expressão apresentada em 3.23.  

A modelação proposta pretende evitar algumas das falhas apontadas aos modelos 

comumente usados, nomeadamente, optando-se pelo uso da absorção em vez da interceção 

(considerando a radiação PAR, biologicamente efetiva, e não considerando a interceção de 

radiação por partes não fotossintéticas) e o uso da assimilação bruta (uma vez que a assimilação 

líquida entra com a respiração que é influenciada de forma exponencial pela temperatura). O uso 

da assimilação bruta implica que se considere a respiração de crescimento e a respiração de 

manutenção (Campbell & Norman, 1998). A calibração e validação deste submodelo foi efetuada 

em 6.1.2, possibilitando-se agora ao utilizador alterar os valores do parâmetro x do modelo 

elipsoidal, absorvidades na gama da PAR e da NIR ou o fator de agrupamento para cada uma das 

componentes (folhas, caules, frutos), bem como os coeficientes de reflexão do solo. A validação à 

priori dos principais submodelos é uma prática recomendável em modelos de produção na medida 

em que a sua avaliação exclusiva ao nível da produção poderá esconder erros nos submodelos 

que se compensam entre si (Heuvelink, 1996).  

 

6.2.1.4 – Crescimento 

 
A modelação do crescimento baseou-se no valor mínimo diário obtido entre o crescimento 

diário potencial e o crescimento diário real. O primeiro é limitado apenas pelo ambiente físico da 

cultura e pelas características fisiológicas intrínsecas da espécie e o segundo pelo teor de água no 

solo.  

O crescimento potencial é obtido a partir da assimilação bruta diária deduzida dos 

respetivos gastos respiratórios (respiração de manutenção), a qual é calculada pela seguinte 

expressão, obtida a partir da generalização apresentada no ponto 3.2.5.3. 

( )mg
p RA

dt

dw
−= β

                                                     
[6.11] 

O cociente dwp/dt é a taxa de crescimento potencial (kg m-2 dia-1 de MS), β é a eficiência de 

conversão dos assimilados em MS (kg kg-1), Ag  é a taxa de assimilação bruta por unidade de área 

(kg m-2 dia-1 de CH2O) e Rm é a taxa de respiração de manutenção (kg m-2 dia-1 de CH2O). O valor 

de β considerado foi de 0.75 kg kg-1 (Penning de Vries & Van Laar, 1982).  

O modelo calcula a taxa de assimilação bruta pela resolução da expressão 3.24, 

procedendo-se à substituição do valor da eficiência do uso da radiação (ε) pelo valor calibrado (ε´) 

e substituindo a radiação solar global pela radiação PAR absorvida. Assim, resulta que: 

abg PARfA ´ ε=
                                                    

[6.12] 
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A eficiência do uso da radiação corresponde à quantidade de MS produzida por unidade de 

radiação absorvida, atendendo à percentagem de radiação difusa. Este valor foi obtido por 

calibração, tendo-se considerado uma eficiência de 0.00230 kg de CH2O MJ-1 PAR até à colheita e 

de 0.00115 kg de CH2O MJ-1 PAR no período seguinte até à senescência. Os valores obtidos nos 

ensaios de campo comprovaram a redução da eficiência das folhas na fase final do ciclo.  

A assimilação bruta instantânea calculada pelo modelo é corrigida usando uma função 

(6.13) que considera o efeito da temperatura na fotossíntese. Para este efeito, usou-se uma 

função trapezoidal descrita da seguinte forma: 

CCT = 
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[6.13] 

O coeficiente de correção da taxa fotossintética com a temperatura (CCT) considerou as 

seguintes temperaturas cardinais: T1=0 ºC; T2=15ºC; T3=25ºC; T4=45ºC. Foram usados estes 

valores tendo em conta as curvas de resposta à temperatura obtidas para esta cultivar (não 

apresentadas) e os valores médios usados para plantas em C3 indicados por Penning de Vries et 

al. (1989).  

No caso da existência de stress hídrico ocorre um aumento da resistência estomática para a 

transferência de vapor de água (i.e., transpiração) e simultaneamente para a transferência de CO2 

em sentido inverso. Nestas situações, o substrato limitativo da assimilação passa a ser a 

concentração interna de CO2 e não a intensidade da radiação incidente, sendo necessário corrigir 

a taxa de assimilação bruta. 

Determinados os assimilados produzidos, o modelo deduz os assimilados consumidos na 

respiração de manutenção com o intuito de calcular a quantidade de assimilados disponíveis para 

o crescimento.  

A taxa de respiração foi calculada com base na MS de cada componente da planta. A taxa 

de respiração de manutenção considerada para as folhas foi de 0.03 kg kg-1 dia (Penning de Vries 

& Van Laar, 1982).  

No cálculo da respiração de manutenção dos frutos considerou-se uma redução linear da 

taxa desde o vingamento à colheita, atendendo ao facto da respiração ser máxima durante a 

divisão celular e mínima na fase final do seu ciclo de crescimento. No ajustamento desta reta 

considerou-se o valor máximo de 0.0071 kg kg-1 dia e mínimo de 0.00018 kg kg-1 dia, valores 

indicativos obtidos por Jones (1981).  

Nas raízes e troncos optou-se por subdividir cada um destes órgãos, procurando uma maior 

aproximação ao sistema real. Manteve-se a proporção entre a respiração das folhas e raízes 

apresentada pelos resultados de Proctor et al. (1976), porém atribuindo esse valor apenas às 

raízes finas (0.00645 kg kg-1 dia). Nas raízes velhas considerou-se valor equivalente ao tronco, 

uma vez serem constituídas na sua maioria por tecidos com baixa atividade metabólica, 

excetuando apenas a respiração que ocorre nos câmbios e floema, locais de crescimento ativo e 

de transporte de assimilados. Nestes órgãos considerou-se o valor de 0.00034 kg kg-1 dia. Apesar 
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da respiração da madeira ser na maior parte dos casos descrita por um valor médio referente à 

componente estrutural no seu todo, efetuou-se a separação do tronco, ramos (pernadas) e 

crescimentos anuais (ramos do ano) mantendo-se a proporção considerada por DeJong et al. 

(1994) no modelo PEACH. Nos ramos e nos crescimentos anuais consideraram-se os valores de 

0.0034 kg kg-1 dia e 0.0098 kg kg-1 dia respetivamente. Assumiu-se que o crescimento dos ramos 

representa 50% do crescimento do tronco.    

A respiração de manutenção foi então calculada de acordo com a seguinte expressão: 
 

( ) mrfrfrvrvcacarrttfrfrffm TMwMwMwMwMwMwMwR ++++++=
          

[6.14] 

 
Nesta expressão w é a MS, os índices f, fr, t, r, ca, rv e rf referem-se às folhas, frutos, tronco, 

ramos, crescimentos anuais, raízes velhas e raízes finas, M é a taxa de manutenção referente aos 

índices anteriores e Tm é o fator de correção da temperatura calculado através da expressão 6.15.    

10/)(

10
refTT

m QT −=
                                                   

[6.15] 

Considerou-se um valor de Q10 de 2 (Amthor, 1984) procurando incorporar o efeito da temperatura 

na respiração de manutenção. Tref é a temperatura de referência à qual foram obtidos os valores 

considerados (25ºC).  

 

6.2.1.5 – Transpiração  

 
A transpiração de referência é calculada com o método de Penman-Monteith (6.16), na 

versão adotada pela FAO (Allen et al., 1998), exigindo a determinação prévia de algumas variáveis 

necessárias a este cálculo. 
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[6.16] 

Nesta expressão ∆ é o declive da relação da pressão de vapor à saturação com a temperatura do 

ar (kPa ºC), ρ a densidade média do ar (kg m-3), cp é o calor específico do ar a pressão constante 

(J kg-1 ºC-1), D o défice de pressão de vapor do ar ao nível do plano de referência (kPa), γ é a 

constante psicrométrica (kPa ºC-1), rc é a resistência do coberto para a transferência de vapor de 

água (s m-1) e ra a resistência aerodinâmica do coberto para a transferência de CO2 e vapor de 

água (s m-1).    

A resistência do coberto para a transferência de vapor de água foi calculada de acordo com 

a equação proposta por Goudriaan (1982), assumindo que os fluxos de vapor de água e de CO2 

através dos estomas são regulados pelos mesmos princípios físicos e que a razão entre a 

concentração externa e interna de CO2 é independente do nível de radiação e da taxa 

fotossintética.  
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[6.17] 

As variáveis rc, ra e rb representam respetivamente a resistência do coberto para a transferência de 

vapor de água (s m-1), a resistência aerodinâmica do coberto para a transferência de CO2 e vapor 

de água (s m-1) e a resistência aerodinâmica da folha para a transferência de vapor de água         
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(s m-1), ce a concentração de CO2 acima do coberto, ci a concentração interna de CO2 (vpm) e An é 

a assimilação líquida (kg de CO2 m
-2 s-1). O recurso a esta equação permite relacionar a taxa de 

assimilação e a resistência dos estomas ao fluxo de vapor de água e por inerência com a taxa de 

transpiração.  

Em condições em que a disponibilidade de água é limitativa da transpiração, esta ocorre de 

acordo com a taxa de absorção de água, sendo a transpiração real (Tr) obtida de acordo com a 

expressão 6.18, com wr(i) correspondendo à extração real de água de cada camada i (eq. 6.8). 

∑= )(iwT rr                                                       
[6.18] 

6.2.1.6 – Partição da MS 

 
Na partição da MS utilizada no crescimento dos diferentes órgãos usou-se uma estrutura 

hierárquica que dá prioridade ao crescimento dos frutos, sendo a MS remanescente dividida pelas 

restantes componentes de acordo com regras que impõem os limites das diferentes frações.   

Na partição do carbono entre as componentes vegetativas e reprodutivas foi usada a 

alometria descritiva, usando uma relação que é função do estado de desenvolvimento da cultura. 

Este tipo de abordagem assume relações pré-determinadas entre as taxas de crescimento 

relativas e foi já validado à escala intra e interespecífica entre folhas, raízes e biomassa 

reprodutiva (Penning De Vries & Van Laar, 1982; Niklas & Enquist 2003). Consideraram-se 

funções de ajustamento das partições em função da idade das árvores, obtidas a partir dos 

pomares estudados (com diferentes idades e partições). Assume-se que a partição para os frutos 

é função da idade da planta, expressa em função da AST. Este valor foi limitado superior e 

inferiormente pelos valores de 0.70 e 0.40. Na determinação da partição máxima para os frutos 

(PFrutos_Máx, decimal) foi efetuada uma regressão entre o peso seco total da madeira localizada na 

parte aérea (WMadeira_Tot,kg m-2) e a partição estimada (decimal), tendo-se obtido a seguinte 

relação: 
 

PFrutos_Máx (decimal) = 0.092 x WMadeira_Tot (kg m-2) + 0.454                     
 
[6.19] 

 
Definida a partição máxima para os frutos o modelo faz corresponder os respetivos valores aos 

valores limite sempre que os resultados obtidos ultrapassem os limites definidos.  

No início do ciclo de crescimento, o número máximo de frutos é fixo no valor máximo, 

função da AST. Este valor é calculado pela expressão 6.20, obtida por calibração a partir dos 

dados experimentais. Nesta expressão, dT (m) é o diâmetro médio do tronco, A é a altura do 

coberto (m), DEL é a distância entre linhas (m), DEP é a distâncias entre plantas e os coeficientes 

a e b são constantes com o valor de 742847.5 e 90194362.0 respetivamente. 
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A correção do número de frutos é efetuada quando os frutos apresentam um diâmetro 

equatorial máximo de 15 mm, correspondendo a 375ºC.dia acumulados desde a plena floração 

(Tb=4.5ºC). Os dados experimentais evidenciam que não existe qualquer diferença nas taxas de 
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crescimento até este período, crescendo os frutos à taxa potencial. Nesta fase o modelo corrige o 

número de frutos, assegurando que a totalidade dos frutos retidos nas árvores foi mantida à taxa 

potencial.  

Pfr

fr
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[6.21] 

O peso médio do fruto no início do crescimento é de 0.00043 kg, valor obtido a partir dos 

parâmetros da curva logística ajustada ao crescimento dos frutos em peso seco com o TTac (tabela 

5.17). A MS dos frutos é obtida a partir do somatório do peso atual do fruto com o acréscimo de 

MS acumulado no dia, de acordo com a seguinte expressão: 

01 frfrpfr WRGRWW +×=
                                             

[6.22] 

O modelo foi programado para a possibilidade de ocorrência de situações distintas: 

  
1) Quando a MS simulada necessária para o crescimento dos frutos à taxa potencial for igual 

aos assimilados disponíveis ao crescimento dos frutos (AT x PFrutos_Máx) adicionados das 

reservas existentes, a MS atual dos frutos é adicionada do contributo diário; 

2) Na situação em que há necessidade de recorrer às reservas existentes, o acréscimo de 

MS necessário para suprimir essas necessidades é deduzido às reservas atuais;  

3) Quando a MS simulada necessária para o crescimento dos frutos à taxa potencial for 

inferior aos assimilados disponíveis para o crescimento dos frutos, a parte remanescente 

será adicionada à “pool” de reservas; 

4) Quando as disponibilidades de assimilados, adicionadas das reservas, não são suficientes 

para que os frutos cresçam de acordo com a taxa potencial, o crescimento é ajustado aos 

recursos disponíveis (reduzido). 

 
Os assimilados disponíveis após a alocação aos frutos, são distribuídos pelas restantes 

frações, considerando os valores médios obtidos para os coeficientes de partição determinados 

nos pomares estudados (5.1.2.4.3). 

A fração máxima de reservas foi fixada em 0.02 kg kg-1, sendo o valor absoluto obtido como 

função do peso total da madeira e raízes.  

A acumulação de reservas é coordenada por duas funções (fmad_tot e frz), representando as 

frações da partição de assimilados que vão para a parte aérea (Fmad_tot = Ftr + Fr + Fca) e para as 

raízes (Frz) e que se destinam ao reforço da “pool” de reservas. Essas frações são coordenadas 

pela função 6.23, com R1 correspondendo à fração actual de reservas das componentes divididas 

pelo respetivo peso. 
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O pressuposto da existência de uma “pool” de assimilados de reserva é crucial em árvores 

perenes pela sua interação entre ciclos de crescimento consecutivos (Monselise & Goldschmidt, 

1982). Esta “pool metabólica” é usada na maioria dos modelos para alocar os produtos da 

fotossíntese armazenados nos diferentes órgãos (Baumgärtner et al., 1990), existindo acumulação 
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de reservas quando as disponibilidades excedem as necessidades, razão pela qual não foram 

tratadas como “sinks” que competem pelos assimilados. 

No contributo da “pool” de reservas considerámos apenas as reservas disponíveis. As 

reservas não disponíveis asseguram a manutenção dos processos vitais entre ciclos de 

crescimento, quando as reservas existentes nessa “pool” não são suficientes. Esta teoria permite-

nos explicar os padrões de alternância das produções e a variabilidade encontrada entre ciclos de 

crescimento quando as produções reais do ano anterior se aproximam dos seus extremos (mínimo 

e máximo).   

 

6.2.1.7 – Teor de MS dos Frutos 

Considerou-se que o teor de MS nos frutos varia com o TTac, tendo sido incluída a equação 

referida em 5.2.3.1., resultante do ajustamento aos pontos apresentados na figura 5.40.  

 

6.2.1.8 – Evolução das Dimensões do Coberto 

Na simulação do crescimento do coberto, assumiu-se uma evolução paralela com o 

aumento do LAI. Para tal, ajustaram-se funções de correção dos parâmetros a e c que simulam o 

seu aumento até se atingir o LAI máximo, que se verificou acontecer com um TTac de 975ºC.dia 

(Tb=4.5 ºC). Após ajustamento aos dados experimentais foram calibrados os seguintes fatores de 

correção:   

ccc
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0101
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)(2170.0
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[6.24] 

 
 Após a poda estes parâmetros são atualizados para os valores medidos pelo utilizador e 

que constam da 2ª folha de entradas do programa (“Input Management”).  

 
6.2.1.9 – Evolução da SLA, STA e SFA 

 
As áreas específicas das diferentes componentes foram também simuladas de forma a 

conhecer o contributo de cada uma na interceção da radiação. No cálculo da assimilação foi 

introduzido um “upgrade” neste modelo de forma a considerar apenas as superfícies intercetoras 

com atividade fotossintética relevante.  

Os valores da SLA foram determinados através das equações genéricas calculadas com as 

parametrizações apresentadas na tabela 5.9. 

Os valores encontrados para a STA (área específica da madeira) foram de 0.06 m2 kg-1 

(considerando a área projetada de um cilindro vertical) e para a SFA (área específica dos frutos) 

foram definidos pela seguinte equação (r2=0.934; N=229): 

2912,0
0548.0

−= frWSFA
                                             

[6.25] 
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6.2.2 – Validação do Modelo CSS_PEAR 
 
 O modelo CSS_Pear, sendo um modelo de crescimento e produção, foi validado tendo por 

base as produtividades médias por tratamento e o respetivo número médio de frutos obtido nos 4 

anos de ensaios (1 Out. 2006 – 30 Set. 2010), bem como algumas variáveis de crescimento que 

permitiram avaliar o seu comportamento durante o intervalo de simulação. 

 Na tabela 6.9 apresentamos as estatísticas obtidas entre valores observados e previstos 

pelo modelo para a produtividade e número de frutos por unidade de área. 

 
Tabela 6.9 – Estatísticas obtidas na validação do modelo CSS_Pear para previsão de produtividades e do n.º 
de frutos por unidade de área a partir dos dados obtidos nos pomares P1, P2 e P3 no período compreendido 
entre 2007 e 2010 

Indicador 
Analitico 

N 
ӯ

ӯӯ

ӯ ŷ

ŷŷ

ŷ sob sest a, m r2 RMSE  MAE 
(%) ME D 

Produtividade 
(ton/ha) 

36 77.83 77.04 35.13 38.08 4.909     
0.927 

0.73 19.651 18.42 0.68 0.84 

N.º Frutos   
(N.ºFrutos/ha) 

36 626610.7 614893.6 347376.1 353291.3 24671 
0.942 

0.86 133388.1 15.91 0.85 0.91 

 

Os valores obtidos permitem verificar o ajustamento deste modelo na previsão da 

produtividade e do número de frutos, dado o elevado coeficiente de determinação, eficiência de 

modelação e índice de concordância de Willmot e os valores reduzidos quer do erro médio 

absoluto (MAE), quer do valor do RMSE. Estes resultados parecem evidenciar a coerência da 

abordagem implementada na conceção deste modelo, quer na identificação dos processos, quer 

na sua interação, grandeza dos valores considerados e qualidade dos funções usadas nas 

calibrações.  

A relação entre os valores observados e simulados pelo modelo para a produtividade e para 

o número de frutos por unidade de área é apresentada na figura 6.9.  

 

   

Figura 6.9 – Relação entre os valores observados e simulados pelo modelo CSS_Pear para a produtividade 
(A) e N.º de frutos por unidade de área (B) 
 
 Os gráficos apresentados na figura 6.10, mostram ainda a sensibilidade do modelo na 

previsão da produtividade entre anos consecutivos.  

A 
B 
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Figura 6.10 – Produtividades observadas e previstas pelo modelo CSS_Pear para todos os tratamentos e 
anos em estudo. (A) – Pomar P2 – Árvores sem poda; (B) – Pomar P2 – Árvores submetidas a poda mínima;             
(C) – Pomar P2 – Árvores submetidas a poda severa; (D) e (G) – Árvores sem inclinação do eixo nos 
pomares P1 e P3 respetivamente; (E) e (H) – Árvores sujeitas a inclinação intermédia nos pomares P1 e P3 
respetivamente; (F) e (I) – Árvores sujeitas à maior inclinação nos pomares P1 e P3 respetivamente.   
 

O padrão apresentado expressa as flutuações anuais, mostrando uma redução significativa 

na produtividade registada após um ano de grande produção. Significa isto que o abaixamento das 

reservas verificado no ano de 2009 afetou os processos de indução e diferenciação floral 

conduzindo à redução do número de flores e, consequentemente, de frutos no ano seguinte. A 

sensibilidade do modelo a estas oscilações foi possível pela conceção de uma “pool” de reservas 

que recebe os assimilados não utilizados no crescimento e os disponibiliza gradualmente quando 

as taxas de crescimento os exigem em quantidade superior às disponíveis. O valor das reservas 

iniciais considerado foi igual para todos pomares, mostrando ser globalmente ajustado. No 

entanto, a redução na produtividade prevista pelo modelo para o último ano é superior à verificada 

nos pomares novos (P1 e P3), sendo a diferença maior nas árvores mais inclinadas. Para este 

facto poderá ter contribuído a maior produção simulada no ano anterior com redução do valor de 

reservas simulado, afetando negativamente o número de flores e frutos no ano de 2010. Pode 

ainda acontecer que dada a maior eficiência fotossintética das folhas interiores dos pomares 

sujeitos à maior inclinação a produção global de assimilados venha subestimada, uma vez serem 

considerados valores equivalentes para ambos os modelos de produção. A influência do último 
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ano é notória no desempenho do modelo, uma vez que as estatísticas obtidas quando 

considerados apenas os primeiros três anos de simulações melhoram significativamente (r2=0.90; 

RMSE=11.09; MAE(%)=10.27; ME=0.87; D=0.92). Merece ainda realce a capacidade do modelo 

na previsão da produtividade para as árvores sem poda e sujeitas a poda severa por se tratarem 

de tratamentos extremos, com respostas muito distintas e por isso passiveis de serem sujeitas a 

erros de simulação. 

Quanto à capacidade do modelo para estimar o número de frutos verificamos que o modelo 

apresenta um desempenho excelente. Os valores do coeficiente de determinação (0.86) ou da 

eficiência de modelação (0.85) são disso exemplos, sendo os erros uma vez mais proporcionados 

essencialmente pela variabilidade no último ano de simulações. Aliás, o afastamento entre o 

número de frutos previsto e observado é o principal responsável pelos erros na estimativa das 

produções, existindo uma melhoria considerável do desempenho do modelo quando considerados 

apenas os primeiros três anos analisados (r2=0.92; RMSE=83076.2; MAE(%)=9.68; ME=0.92; 

D=0.95). 

 

 

 
Figura 6.11 – N.º de frutos observado e previsto pelo modelo CSS_Pear para todos os tratamentos e anos 
em estudo. (A) – Pomar P2 – Árvores sem poda; (B) – Pomar P2 – Árvores submetidas a poda mínima;             
(C) – Pomar P2 – Árvores submetidas a poda severa; (D) e (G) – Árvores sem inclinação do eixo nos 
pomares P1 e P3 respetivamente; (E) e (H) – Árvores sujeitas a inclinação intermédia nos pomares P1 e P3 
respetivamente; (F) e (I) – Árvores sujeitas à maior inclinação nos pomares P1 e P3 respetivamente.   
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A variabilidade dos resultados obtida no ano de 2010 e o facto de pequenas variações na 

MS destinada aos frutos conduzirem a erros importantes na estimativa do diâmetro médio 

equatorial dos frutos, torna este modelo pouco eficiente na previsão do calibre médio dos frutos 

quando considerados todos os anos em estudo (Tabela 6.10). Este comportamento já era 

expectável tendo em conta a natureza dos erros ocorridos na simulação do número de frutos.  
 

Tabela 6.10 – Estatísticas obtidas na validação do modelo CSS_Pear para previsão do diâmetro médio dos 
frutos a partir dos dados obtidos nos pomares P1, P2 e P3 no período compreendido entre 2007 e 2009 

Indicador 
Analitico 

N 
ӯ

ӯӯ

ӯ ŷ

ŷŷ

ŷ sob sest a, m r2 RMSE  MAE 
(%) ME D 

Diâmetro 
médio dos 
frutos (mm) 

27 59.995 59.450 0.226 0.220 
1.872     
0.679 

0.49 0.154 1.812 0.356 0.769 

 
Contudo, se excluirmos o último ano verificamos que o modelo apresenta um 

comportamento muito razoável na simulação do diâmetro médio dos frutos à colheita. Quando 

analisada a figura 6.12, verifica-se que os erros são atribuídos maioritariamente ao seu 

desempenho no último ano. 

 

 

 
Figura 6.12 – Diâmetro médio observado e previsto pelo modelo CSS_Pear para todos os tratamentos e anos 
em estudo. (A) – Pomar P2 – Árvores sem poda; (B) – Pomar P2 – Árvores submetidas a poda mínima;             
(C) – Pomar P2 – Árvores submetidas a poda severa; (D) e (G) – Árvores sem inclinação do eixo nos 
pomares P1 e P3 respetivamente; (E) e (H) – Árvores sujeitas a inclinação intermédia nos pomares P1 e P3 
respetivamente; (F) e (I) – Árvores sujeitas à maior inclinação nos pomares P1 e P3 respetivamente.   
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 A qualidade da modelação proposta foi também avaliada pelo desempenho do modelo na 

simulação do crescimento, usando-se para este efeito alguns parâmetros mensuráveis cujos 

dados tivessem sido recolhidos em diversos períodos do intervalo de simulação. Quando 

analisados os valores previstos para o diâmetro médio do tronco mostra-se o bom desempenho do 

modelo na simulação do crescimento do tronco, significando que as partições e prioridades de 

distribuição de assimilados estão corretas. As estatísticas obtidas reforçam-no como pode ser 

comprovado pelo elevado coeficiente de determinação (0.95) ou eficiência de modelação (0.94) 

obtidos (Tabela 6.11). 

 
Tabela 6.11 – Estatísticas obtidas na validação do modelo CSS_Pear para previsão do diâmetro médio do 
tronco a partir dos dados obtidos nos pomares P1, P2 e P3 no período compreendido entre 2007 e 2010 

Indicador 
Analitico 

N 
ӯ

ӯӯ

ӯ ŷ

ŷŷ

ŷ sob sest a, m r2 RMSE MAE (%) ME D 

Diâmetro 
médio do 

tronco (mm) 
81 66.603 68.424 16.445 16.643 

2.783     
0.986 

0.95 6.274 10.017 0.935 0.948 

 

A figura 6.13 mostra a relação entre os valores do diâmetro observados e previstos pelo 

modelo, evidenciando a estreita relação entre eles e o facto de caírem sobre a linha 1:1.  

 
Figura 6.13 – Relação entre os valores observados e simulados pelo modelo CSS_Pear para a o diâmetro 
médio do tronco (mm) 
 
 Quando analisado o comportamento das simulações ao longo do tempo verifica-se a 

sensibilidade do modelo na previsão do crescimento do tronco, como se pode constatar pelos 

exemplos abaixo apresentados (Figura 6.14). Em termos genéricos, os erros nas simulações desta 

variável foram maiores no pomar P1 e muito ligeiros nos pomares P2 e P3. O crescimento do 

tronco foi expresso em função do TTac (Tb=4.5ºC) a partir do dia 1 do primeiro ano simulado.  
 

 
Figura 6.14 – Crescimento do tronco expresso em diâmetro observado e previsto pelo modelo CSS_Pear 
durante o período de simulações (2007-2010). (A) Pomar P1, Árvores submetidas à maior inclinação;          
(B) Pomar P2, Árvores submetidas a poda severa; (C) Pomar P3, Árvores submetidas a inclinação 
intermédia.   
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A MS total presente nos frutos foi calculada de forma detalhada nos ciclos de crescimento 

de 2008 e 2009, considerando o seu peso em cada momento (PFfr, determinado pelas equações 

autocatalíticas descritas pelos parâmetros apresentados na tabela 5.19), a respetiva % de MS 

(MSfr) e o número total de frutos das árvores referentes a cada tratamento (Nfr_total) de acordo com 

a seguinte expressão: 

totalfrfrfrtotalfr NMSPFMS __ ..=                                  [6.26] 

Quando avaliado o comportamento do modelo CSS_Pear na previsão dos valores da MS 

total dos frutos verifica-se que o modelo conduz à obtenção de estimativas muito próximas dos 

valores observados como pode ser verificado pela análise às estatísticas obtidas (Tabela 6.12).  
 
Tabela 6.12 – Estatísticas obtidas na validação do modelo CSS_Pear para previsão da MS total dos frutos a 
partir dos dados obtidos nos pomares P1, P2 e P3 durante os ciclos de 2008 e 2009 

Indicador 
Analitico 

N 
ӯ

ӯӯ

ӯ ŷ

ŷŷ

ŷ sob sest a, m r2 RMSE MAE 
(%) ME D 

MS total dos 
frutos (kg m-2) 

144 0.508 0.470 0.502 0.439 
0.040     
0.847 

0.94 0.137 17.001 0.999 0.999 

 

Abaixo apresentamos ainda alguns exemplos da evolução da MS presente nos frutos 

determinada e estimada pelo modelo durante o ciclo de 2009 (Figura 6.15). Este indicador é 

crucial na determinação das produções. Os indicadores apresentados demonstram a correta 

conceção do modelo na previsão da evolução da MS dos frutos. Se considerarmos ainda o 

ajustamento do modelo na previsão do crescimento do tronco verificamos que as funções 

ajustadas ao crescimento da parte aérea, bem como as respetivas partições descrevem 

corretamente o sistema real.  

 
Figura 6.15 – Evolução da MS nos frutos determinada e prevista pelo modelo CSS_Pear durante o ano de 
2009. (A) Pomar P2, Árvores submetidas a poda mínima; (B) Pomar P1, Árvores sem inclinação do eixo;    
(C) Pomar P3, Árvores submetidas a inclinação intermédia.   

 

Mas se no que respeita aos indicadores anteriores o modelo parece globalmente ajustado, 

na simulação do LAI as estimativas são piores que as obtidas diretamente por inversão do modelo 

de interceção. Estes resultados eram expectáveis uma vez a simulação deste processo ser 

efetuada de forma mais complexa, envolvendo a produção de assimilados, a sua partição em taxa 

variável com a sua disponibilidade e competição com os restantes pontos de “sink”, a simulação 

do crescimento da área foliar e da SLA. A validação foi efetuada com os valores observados em 

2007, revelando o modelo um ajustamento razoável na descrição do comportamento desta 

variável. Os valores do coeficiente de determinação e da eficiência da modelação desceram para 

0.78 e 0.64 respetivamente (Tabela 6.13).      
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Tabela 6.13 – Estatísticas obtidas na validação do modelo CSS_Pear para previsão do LAI a partir dos dados 
obtidos nos pomares P1 e P2 no período compreendido entre os dias do ano 192 e 201 do ano de 2007 

Indicador 
Analitico 

N 
ӯ

ӯӯ

ӯ ŷ

ŷŷ

ŷ sob sest a, m r2 RMSE MAE 
(%) ME D 

LAI (m2 m-2) 6 2.475 2.342 0.909 0.504 
1.133     
0.489 0.777 0.495 15.938 0.644 0.855 

 
Em conclusão, o desempenho do modelo enquanto ferramenta de previsão das 

produtividades foi muito bom, considerando as estatísticas obtidas em outros modelos de 

produção de culturas perenes e o período de simulações alargado (4 anos). De facto, tratando-se 

de culturas perenes com o comportamento entre ciclos de produção altamente influenciado pelos 

processos fisiológicos ocorridos no ciclo anterior e pelos assimilados existentes na “pool” de 

reservas, a modelação torna-se num exercício altamente complexo. Neste exercício são 

considerados os principais fatores fisiológicos e culturais conhecidos, procurando modelar os 

processos mais relevantes. Não deixa contudo de ser um modelo susceptivel a melhorias 

permanentes com a inclusão de novos fatores de variabilidade especificamente estudados para 

esta cultura e com a melhoria das funções calibradas para a simulação de processos, obtidas a 

partir de ensaios experimentais cuja dificuldade e complexidade em muito ultrapassa as culturas 

anuais. 

 

6.2.3 – Simulações do Crescimento em Pomares Submetidos a Diferentes 

Estratégias de Condução e Poda  
 

A validação do modelo permite usá-lo na previsão de indicadores complementares de 

auxílio à compreensão do comportamento da pereira ‘Rocha’ nos diversos modelos de produção 

estudados. No anexo VIII apresenta-se um exemplo dos “outputs” fornecidos pelo modelo. 

A análise à evolução da MS na parte aérea durante o intervalo de simulação permite 

encontrar semelhanças entre os pomares novos (P1 e P3), especialmente entre árvores sem 

inclinação e com inclinação intermédia. A MS acumulada na parte aérea das árvores mais 

inclinadas distingue-se favoravelmente, apresentando valores aproximados de 4 kg m-2 no ano de 

2009. Aliás, neste ano a MS na parte aérea destes pomares aproxima-se da do Pomar P2 

(principalmente da das árvores submetidas a poda mais intensa), pomar adulto e com valores 

mais estáveis entre anos. Nesse pomar (P2), verifica-se que os valores mínimos anuais da MS 

acumulada nas árvores sem poda (NP) são crescentes, significando que não existiu correção do 

peso seco estrutural (madeira) mediante a poda. Os valores iniciais aproximam-se mais nas 

árvores podadas, sendo tanto mais baixos quanto maior a sua intensidade (Figura 6.16). 
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Figura 6.16 – Evolução da MS simulada acumulada na parte aérea em diversos pomares, anos e 
tratamentos. (A) – Pomar P2, Não Poda; (B) – Pomar P2, Poda Mínima; (C) – Pomar P2, Poda Severa;       
(D) – Pomar P1, Eixo Vertical; (E) – Pomar P1, Inclinação Intermédia; (F) – Pomar P1, Inclinação Máxima;    
(G) – Pomar P3, Eixo Vertical; (H) – Pomar P3, Inclinação Intermédia; (I) – Pomar P3, Inclinação Máxima.  

 

Nos pomares novos a MS na parte aérea aumentou gradualmente, especialmente entre 

2007 e 2009, consequência do crescimento e formação de novas estruturas que permitiram 

sustentar produções crescentes. Este aumento não teve sequência em 2010, uma vez os frutos 

serem o principal destino dos assimilados e a sua redução não ter permitido o seu consumo, uma 

vez o seu crescimento, tal como o dos restantes componentes, estar limitado pela RGR potencial.  

Quando analisado apenas o acréscimo em MS desde a plena floração à colheita (ganhos 

líquidos, não contando a MS existente na componente estrutural), verifica-se que nos 4 anos 

analisados a MS simulada acumulada na parte aérea do pomar P2 foi maior nas árvores sujeitas a 

poda mínima (7.24 kg m-2), seguida das árvores sujeitas a podas intensas (7.08 kg m-2) e pelas 

árvores sem poda (6.97 kg m-2). Isto significa que apesar das árvores sem intervenção 

intercetarem mais radiação, isto não se traduz em acréscimos em MS na parte aérea. Já nos 

pomares mais jovens o aumento da inclinação das árvores traduziu-se em maiores ganhos na MS 

aérea acumulada ao longo dos 4 anos simulados. No pomar P1, as árvores sem inclinação 

apresentaram um valor acumulado de 6.10 kg m-2, as medianamente inclinadas de 6.31 kg m-2 e 



243 

as mais inclinadas de 6.50 kg m-2. No pomar P3, as árvores sem inclinação apresentaram um valor 

acumulado de 6.20 kg m-2, as medianamente inclinadas de 6.22 kg m-2 e as mais inclinadas de 

6.46 kg m-2, valores muito semelhantes ao pomar anterior. Apesar dos pomares não terem ainda 

atingido a maturidade durante o período de realização destes ensaios e das inclinações estudadas 

não serem as mesmas, verifica-se que a produção de MS aérea por unidade de área pode não ser 

tão distinta quanto o esperado quando comparados pomares com densidades diferentes. 

Expectavelmente estas diferenças seriam maiores caso as inclinações propostas fossem 

equivalentes. Este facto alerta para a importância de integrar conhecimentos nos domínios da 

intensificação cultural, condução e poda, de forma a que as intervenções sobre o coberto 

permitam que o sistema de produção se aproxime do potencial de interceção de radiação. 

Contudo, estabilizada a interceção, otimizada a captação dessa luz pelo máximo número de 

folhas, e aproximando-se do potencial de produção de MS, o aumento da densidade poderá não 

conduzir a aumentos das produções, dificultando a manutenção do equilíbrio vegetativo/produtivo 

da planta e em casos mais extremos a reduções de produção e qualidade. 

Este modelo permite ainda simular a distribuição de assimilados, apresentando-se de 

seguida o curso das frações de MS aérea para cada um dos pomares e tratamentos estudados.  

Quando analisado o pomar P2 (Figura 6.17), verifica-se que a fração de MS aérea presente 

nas folhas é pouco variável, apresentando valores ligeiramente superiores a 11% durante o 

período em que o LAI atinge os valores mais elevados e diminuindo posteriormente em virtude da 

variação da SLA e da queda de folhas gradual que se verifica a partir dessa fase e que se 

prolonga até à senescência. De qualquer forma essa redução acontece sempre para valores 

superiores a 9%. Contudo, as oscilações são maiores quando consideradas as frações da madeira 

e dos frutos. A fração de MS na madeira atinge o valor mais baixo nas árvores podadas com 

intensidade no ano de 2009 (57.8%), coincidindo com o ano em que a fração de MS atinge os 

valores mais elevados nos frutos (36.7%), de todos os tratamentos e anos ensaiados. As frações 

de MS na madeira variaram entre 61.8% e 86.9% nas árvores sem poda, entre 61.9% e 69.8% nas 

árvores com poda intermédia e entre 57.8% e 66.7% nas árvores mais podadas. Quanto às 

frações nos frutos variaram entre 4.4% e 32.3% nas árvores sem poda, entre 23.7% e 32.8% nas 

árvores com poda intermédia e entre 26.6% e 36.7% nas árvores podadas com intensidade. Isto 

significa que quanto maior é a intensidade da poda menor é a fração de MS na madeira e maior a 

dos frutos. O valor mínimo da fração de MS nos frutos e máximo na madeira foram alcançados no 

ano de 2010 para as simulações efetuadas nas árvores sem poda. A fração de MS nos frutos nas 

árvores não podadas e podadas de forma ligeira apresentaram uma variação sinusoidal com as 

frações a alternarem entre valores superiores a 32% e próximos dos 25%, exceção feita apenas 

para as árvores sem poda que no último ano desceram abaixo dos 5%. As árvores podadas com 

intensidade apresentam uma fração de MS nos frutos mais alta, são mais regulares e apresentam 

uma tendência menos acentuada na redução da MS dos frutos após o ano de subida.   
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Figura 6.17 – Curso da fração de MS simulada por componente (parte aérea) em diversos anos e tratamentos 
do pomar P2. (A,B,C,D) – Não Poda no período compreendido entre 2007 e 2010; (E,F,G,H) – Poda Mínima 
no período compreendido entre 2007 e 2010; (I,J,K,L) – Poda Severa no período compreendido entre 2007 e 
2010.   
  
 Quando analisado o pomar P1 (Figura 6.18), verifica-se que a fração de MS nas folhas 

variou entre 12% no ano de maior produção (2009) e em valores compreendidos entre 16.1% (EV) 

e 18.2% (Imáx) no ano de 2007. O investimento em MS nas folhas foi superior no primeiro ano de 

simulações, facto normal tendo em conta que as árvores estavam em formação e por isso com 

maior prioridade na formação de folhas que lhes permitissem aumentar rapidamente os níveis de 

interceção e com isso a produção de assimilados. A fração de MS na componente estrutural variou 

entre valores compreendidos entre 53.4% (EV) e 55.3% (Imáx) no ano de 2009 e entre valores 

compreendidos entre 83.3% (EV) e 84.2% (Imáx) no último ano de simulações, resultados 

proporcionados pelo maior investimento na madeira que surgiu em resposta à acentuada quebra 

de produção prevista pelo modelo, aumentando os seus valores relativos. A fração de MS aérea 

presente nos frutos foi neste ano ligeiramente superior a 5%, contrastando com valores 

compreendidos entre 37.3% (Imáx) e 39.0% (EV) registados em 2009. As flutuações entre as 

frações simuladas para esta componente apresentam um padrão comum, com aumentos e 

reduções da mesma ordem de grandeza entre anos consecutivos.  



245 

 

 

 
Figura 6.18 – Curso da fração de MS simulada por componente (parte aérea) em diversos anos e tratamentos 
do pomar P1. (A,B,C,D) – Eixo Vertical no período compreendido entre 2007 e 2010; (E,F,G,H) – Eixo com 
inclinação intermédia no período compreendido entre 2007 e 2010; (I,J,K,L) – Eixo com inclinação máxima no 
período compreendido entre 2007 e 2010.   
 
 O curso das frações de MS aérea simuladas em cada componente é equivalente no pomar 

P3 (Figura 6.19), com os valores mais elevados nas folhas a serem atingidos nas árvores sem 

inclinação (16.0%) e nas medianamente inclinadas (16.3%) no ano de 2008 e nas árvores mais 

inclinadas logo no primeiro ano de simulações (18.5%). Os valores mais baixos foram todos 

alcançados no ano de 2009. Relativamente à fração de MS na madeira, com exceção das árvores 

mais inclinadas que registaram um valor para fração máxima semelhante ao do pomar anterior 

(84.0%), as restantes não ultrapassaram frações de 76.8% (EV) e 70.4% (Iméd), valores também 

alcançados no último ano. No caso das frações previstas para a madeira nas árvores sem 

inclinação do eixo ou sujeitas à maior inclinação em estudo admitem-se contudo que os valores da 

simulação venham influenciados pelos resultados estimados pelo modelo para o número de frutos 

e produções que, como foi visto atrás, eram responsáveis pela redução da eficiência da 

modelação. Quanto às frações de MS nos frutos, os valores máximos são semelhantes aos 

alcançados no pomar P1.       
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Figura 6.19 – Curso da fração de MS simulada por componente (parte aérea) em diversos anos e tratamentos 
do pomar P3. (A,B,C,D) – Eixo Vertical no período compreendido entre 2007 e 2010; (E,F,G,H) – Eixo com 
inclinação intermédia no período compreendido entre 2007 e 2010; (I,J,K,L) – Eixo com inclinação máxima no 
período compreendido entre 2007 e 2010.   
 
 A validação do modelo para a simulação do LAI já foi atrás apresentada. Apresentamos 

porém as simulações desta variável para todos os tratamentos e anos em estudo (Figura 6.20). Os 

valores obtidos para os anos em que se dispõem de dados experimentais são bastante 

aproximados dos observados, realçando a análise dos anos posteriores que o LAI se manteve 

relativamente estabilizado nas árvores podadas do pomar P2, com pequenas variações que 

poderão dever-se à competição das folhas com as restantes componentes. Nas árvores sem poda 

aumentou sucessivamente o seu valor, exceção feita ao ano de 2009 onde a competição com o 

crescimento dos frutos foi mais acentuada. No pomar P1 os aumentos inter-anuais são mais 

expressivos e tanto maiores quanto maior a inclinação das árvores. Estes valores são bastante 

coerentes, pois a maior inclinação das árvores permite conviver com mais ramos e folhas, 

reduzindo a madeira de poda e, consequentemente, aumentando o LAI. No pomar P3 as 

simulações apresentam um paralelismo semelhante com as interpretações anteriores no que 

respeita às árvores sem inclinação e às mais inclinadas. Porém, as árvores com inclinações 

intermédias apresentam valores de LAI ligeiramente mais baixos que as árvores sem inclinação, 

dados que até podem ser justificados e suportados pelos crescimentos mais reduzidos do tronco 

(ver figura 5.33) ou pelas diferenças nas produções deste tratamento face ao anterior.  
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Figura 6.20 – Evolução do LAI simulado previsto pelo modelo CSS_Pear para todos os pomares, anos e 
tratamentos. (A) – Pomar P2, Não Poda; (B) Pomar P2, Poda Mínima; (C) Pomar P2, Poda Severa;              
(D) – Pomar P1, Eixo sem inclinação; (E) – Pomar P1, Eixo com inclinação intermédia; (F) – Pomar P1, Eixo 
com inclinação máxima; (G) – Pomar P3, Eixo sem inclinação; (H) – Pomar P3, Eixo com inclinação 
intermédia; (I) – Pomar P3, Eixo com inclinação máxima. 
 

6.2.4 – Eficiência do Uso da Radiação  
 

Obtida a MS acumulada na parte aérea e a radiação PAR absorvida acumulada a partir das 

simulações efetuadas, analisou-se a variação da eficiência do uso da radiação entre anos e 

tratamentos. Os valores determinados são apresentados na tabela 6.14. Nos anos de 2008 e 2009 

não se encontraram diferenças entre pomares e tratamentos, sendo o valor da eficiência do uso 

da radiação (ε), expressa em MS acumulada por radiação PAR absorvida, de 0.0013 e 0.0014 kg 

MS MJ PAR-1 para cada um desses anos respetivamente. Porém, no primeiro ano o pomar adulto 

(P2) apresentou valores da eficiência mais elevados (0.0014 kg MS MJ PAR-1) que os pomares 

novos, cujo valor foi de 0.0011 kg MS MJ PAR-1 nas árvores sem inclinação ou com inclinação 

intermédia. As árvores mais inclinadas apresentaram eficiências mais elevadas (0.0012 kg MS MJ 

PAR-1). No último ano a eficiência foi mais baixa no Pomar P1 (0.0010 kg MS MJ PAR-1) e P3 

(variável entre 0.0010 kg MS MJ PAR-1 nas árvores mais inclinadas e 0.0012 kg MS MJ PAR-1 nas 

árvores com inclinação intermédia) que no pomar P2 (0.0013 kg MS MJ PAR-1 nas árvores 
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podadas). Contudo, o valor obtido nas árvores sem poda (0.0010 kg MS MJ PAR-1) parece indiciar 

um efeito da sombra na redução da eficiência. Quando observada graficamente esta redução 

parece acontecer após o pico do LAI, podendo ser proporcionada pela maior proporção de folhas 

na sombra (muitas das quais com fotossínteses liquidas baixas ou negativas), pela existência de 

menos pontos de “sink” (frutos, responsáveis pelo consumo de parte importante dos assimilados 

nesta fase) ou até por um efeito inibidor da fotossíntese promovido pela reduzida carga de frutos 

destas árvores.  
 
Tabela 6.14 – Eficiência do uso da radiação (kg MS MJ PAR -1 Abs.) determinada para cada ano e tratamento 

Pomar Ano Trat. N εεεε (kg MJ 

PAR-1) 
EP r2 Pomar Ano Trat. N εεεε (kg MJ 

PAR-1) 
EP r2 

P1 2007 EV 145 0.0011 0.0000 0.999 P1 2009 EV 145 0.0014 0.0000 0.998 

P1 2007 Iméd 145 0.0011 0.0000 0.999 P1 2009 Iméd 145 0.0014 0.0000 0.998 

P1 2007 Imáx 145 0.0012 0.0000 0.999 P1 2009 Imáx 145 0.0014 0.0000 0.998 

P2 2007 NP 144 0.0014 0.0000 0.999 P2 2009 NP 144 0.0014 0.0000 0.998 

P2 2007 PM 144 0.0014 0.0000 0.999 P2 2009 PM 144 0.0014 0.0000 0.998 

P2 2007 PS 144 0.0014 0.0000 0.999 P2 2009 PS 144 0.0014 0.0000 0.998 

P3 2007 EV 145 0.0011 0.0000 0.999 P3 2009 EV 145 0.0014 0.0000 0.999 

P3 2007 Iméd 145 0.0011 0.0000 0.999 P3 2009 Iméd 145 0.0014 0.0000 0.999 

P3 2007 Imáx 145 0.0012 0.0000 0.999 P3 2009 Imáx 145 0.0014 0.0000 0.999 

P1 2008 EV 153 0.0013 0.0000 0.999 P1 2010 EV 124 0.0010 0.0000 0.995 

P1 2008 Iméd 153 0.0013 0.0000 0.999 P1 2010 Iméd 124 0.0010 0.0000 0.995 

P1 2008 Imáx 153 0.0013 0.0000 0.999 P1 2010 Imáx 124 0.0010 0.0000 0.995 

P2 2008 NP 152 0.0013 0.0000 0.999 P2 2010 NP 125 0.0010 0.0000 0.991 

P2 2008 PM 152 0.0013 0.0000 0.993 P2 2010 PM 125 0.0013 0.0000 0.999 

P2 2008 PS 152 0.0013 0.0000 0.999 P2 2010 PS 125 0.0013 0.0000 0.999 

P3 2008 EV 153 0.0013 0.0000 0.999 P3 2010 EV 124 0.0011 0.0000 0.998 

P3 2008 Iméd 153 0.0013 0.0000 0.999 P3 2010 Iméd 124 0.0012 0.0000 0.999 

P3 2008 Imáx 153 0.0013 0.0000 0.999 P3 2010 Imáx 124 0.0010 0.0000 0.994 

 
A MS cumulativa da parte aérea apresentou uma relação linear positiva com a radiação 

PAR absorvida para todos os pomares e tratamentos, com as regressões obtidas conduzindo 

sempre a elevados coeficientes de determinação. As eficiências do uso da radiação foram obtidas 

pelo declive da reta de regressão entre os valores da MS acumulada na parte aérea e a radiação 

PAR absorvida acumulada.  
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7 – CONCLUSÕES  

A realização dos estudos apresentados evidenciou as potencialidades dos pomares de pera 

‘Rocha’ e o amplo caminho a percorrer por esta fileira, caso pretenda cimentar a sua posição no 

contexto agrícola nacional e garantir níveis de competitividade que lhe permitam afirmar-se 

internacionalmente, posicionando-se lado a lado com outras variedades mais interessantes de 

produzir e com maior rendibilidade económica.   

Esse caminho terá de ser iniciado pela adoção de novos sistemas de produção, que 

respondam simultaneamente aos desafios do aumento de produtividade e dos padrões de 

qualidade exigidos pelos mercados.  

Demonstrou-se que o estigma da baixa produtividade que tem impedido a proliferação desta 

variedade além-fronteiras é mais uma consequência do desadequado modo de produção que da 

falta de potencial da pereira ‘Rocha’. A densidade de plantação está obsoleta, as formas de 

condução não permitem extrair o máximo potencial da cultura e muito menos aproveitar a maior 

radiação solar disponível face aos países do centro e norte da Europa, o conhecimento técnico 

encontra-se bem adaptado mas é altamente circunstancial e afastado das bases científicas no 

domínio da fisiologia aplicada às ciências pomológicas, fundamental para uma gestão do pomar 

mais otimizada e mais profissional. A alteração nos sistemas de produção de pera terá 

necessariamente de acontecer, acompanhada pela evolução da indústria de produção de plantas 

e pela introdução de novas tecnologias de apoio que permitam a obtenção de indicadores de 

monitorização que reforcem as estratégias de apoio à decisão.  

A – Avaliação de novos sistemas de produção de pera ‘Rocha’ 

Foram estudados novos sistemas de produção, procurando intervir sobre a arquitetura do 

coberto de forma a potenciar as vantagens dos pomares em alta densidade e a minimizar as 

consequências que poderão advir do seu maneio desadequado. 

 
1. Densidade e Condução  

A adoção de um novo sistema de produção trará novos desafios e novos problemas, muitos 

deles evidenciados e antecipados pelos resultados deste trabalho. No que respeita ao aumento da 

densidade de plantação verificou-se que esta deverá acontecer em simultâneo com a alteração 

das formas de condução. Permitir-se-ão assim avanços significativos na produtividade dos 

pomares e na qualidade dos frutos, sem que nos venhamos a confrontar com novos problemas, 

impeditivos de otimizar o desempenho dos pomares ou de alcançar níveis de produção mais 

elevados sem comprometer a qualidade dos frutos.  
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O aumento da densidade de plantação permitiu aumentar a fração de radiação intercetada e 

quando acompanhado da inclinação dos eixos aumentou-a tanto mais quanto maior a inclinação. 

No pomar com 2700 árv./ha a inclinação do eixo a 17º com a vertical permitiu aumentar a fração 

média intercetada ao MDS de 35% para valores superiores a 45% e no pomar com 5400 árv./ha a 

inclinação de 10º com a vertical permitiu aumentar a fração média intercetada no mesmo período 

de cerca de 50% para valores superiores a 60%. Com o aumento da densidade aumentou-se a 

interceção de luz, porém com a inclinação dos eixos essa interceção ainda foi significativamente 

aumentada com benefícios na distribuição da luz e sem aumento relevante da interceção por 

estruturas não fotossintéticas (esta aumentou de 15 para 20% quando comparados os dois 

pomares referidos durante o MDS). Algumas das medições efetuadas revelaram diferenças na 

fração intercetada superiores a 18% durante o MDS que se reduziram para valores superiores a 

7% durante o período da manhã e da tarde, evidenciando as potencialidades da inclinação ligeira 

dos eixos sem alteração da condução em eixo central revestido e sem acréscimo significativo no 

custo com o sistema de tutoragem.  

A inclinação alternada das árvores permitiu uma melhor ocupação da entrelinha com a 

evolução para dois planos de interceção, aumento e melhoria da distribuição dos ramos no espaço 

e prolongamento da superfície intercetora, permitindo aumentar a captação de radiação e 

melhorar a sua distribuição no alvo biológico.  

As taxas fotossintéticas das folhas exteriores das árvores inclinadas pareceram evidenciar 

vantagens nos períodos de maior inclinação solar. Porém, as grandes diferenças apareceram 

quando comparadas as folhas localizadas no interior das árvores sem inclinação com as das 

árvores mais inclinadas. Os valores das taxas fotossintéticas obtidas nas medições a meio e final 

do ciclo mostraram a importância da condução na iluminação da copa nas fases em que a área 

foliar se encontra completamente desenvolvida, determinantes para o crescimento dos frutos e 

constituição de reservas. Nas folhas interiores do pomar mais denso (Pomar P3), as taxas 

fotossintéticas chegaram a apresentar valores médios 6.3 vezes superiores às folhas com a 

mesma localização das árvores sem inclinação. Este valor foi em todas as fases superior ao dobro 

do encontrado nas árvores sem inclinação, que em alguns casos apresentaram mesmo 

fotossínteses líquidas negativas, realçando a existência de folhas parasitas no interior da copa 

neste modelo de pomar. Os valores encontrados nas folhas interiores das árvores inclinadas foram 

tanto maiores quanto menor a densidade de plantação, realçando que a necessidade de se 

proceder à inclinação dos eixos é tanto maior quanto maior a densidade de plantação, mantendo 

mais próximas as taxas fotossintéticas destas folhas. Este acréscimo na produção de MS poderá 

ser determinante nos processos de indução floral, divisão celular e crescimento dos frutos, tronco 

e raízes que poderão ser intensificados.  

Quando analisada a resposta à luz no pomar de maior densidade (Pomar P3), verificou-se 

que a taxa fotossintética máxima foi maior nas folhas exteriores e interiores das árvores mais 

inclinadas a 34 DAPF, sem contudo exibirem diferenças na respiração no escuro neste período. 

Nos restantes períodos a taxa fotossintética máxima aproximou-se, existindo porém perdas por 

respiração superiores nas folhas internas das árvores sem inclinação.  
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No pomar menos denso (Pomar P1) as curvas ACi revelaram uma resposta mais intensa da 

fotossíntese à concentração de CO2 nas folhas das árvores com inclinação, que se caracterizaram 

por apresentar folhas interiores com valores de Vcmáx, J, TPU e gm mais elevados. No pomar mais 

denso (Pomar P3) as folhas das árvores mais inclinadas apresentaram no ano de 2008 valores de 

Vcmáx mais elevados nas folhas de ambas as localizações e de J e TPU nas folhas do interior, 

indiciando que o microclima luminoso a que as folhas se expuseram durante o seu crescimento 

poderá ter contribuido para diminuir as limitações biológicas internas na capacidade fotossintética. 

No ano seguinte, apesar de não se encontrarem estas diferenças, verificou-se um efeito positivo 

na condutância do mesófilo proporcionado pela inclinação das árvores. 

O aumento da densidade de plantação sem a compensação necessária na condução e/ou 

poda conduzirá facilmente à criação de zonas de ensombramento excessivo com perda de 

eficiência das folhas, morte ou enfraquecimento de ramos, reduzida taxa de vingamento e 

deslocalização da produção para zonas exteriores e superiores.  

O aumento da inclinação das árvores conduziu ao aumento dos teores em clorofila a e em 

alguns casos à clorofila total nas folhas interiores, contrariamente ao sucedido nas árvores sem 

inclinação com um peso relativo maior da clorofila b, que foi tanto mais elevada quanto maior a 

densidade de plantação.  

As diferenças encontradas na interceção de radiação e no potencial fotossintético das folhas 

das árvores mais inclinadas refletiram-se num acréscimo de 17.06 ton/ha na produtividade média 

das árvores mais inclinadas face às sem inclinação no pomar de menor densidade (+24.4%) e de 

13.10 ton/ha no pomar de maior densidade (+15.2%). Quando consideradas as médias dos 4 

anos, inferior à média potencial destes pomares no estado adulto por incluírem alguns anos de 

formação, verifica-se que no pomar de menor densidade (Pomar P1) as árvores mais inclinadas 

produziram 70.0 ton/ha, as menos inclinadas 62.5 ton/ha e as sem inclinação 52.9 ton/ha, 

correspondendo a uma eficiência produtiva variável entre 0.553 e 0.624 kg cm-2 AST. No pomar de 

maior densidade (Pomar P3) as árvores mais inclinadas apresentaram uma produtividade média 

de 86.2 ton/ha, as menos inclinadas de 66.3 ton/ha e as verticais de 73.1 ton/ha, representando 

eficiências produtivas variáveis entre 0.642 e 0.652 kg cm-2 AST. As árvores mais inclinadas não 

só foram as mais produtivas como as que registaram maior aumento da AST, indiciando ser 

possível potenciar o potencial produtivo de um pomar em formação sem comprometer o 

crescimento da sua componente estrutural, a qual acabou mesmo por ser reforçada. 

A condução das árvores pareceu influenciar a distribuição dos frutos na copa, acentuando a 

sua localização na base das árvores sujeitas a inclinações e reduzindo-a no topo superior, 

contrariamente ao que sucedeu nas árvores sem inclinações do eixo. A distribuição por calibres 

revelou que as árvores inclinadas permitiram obter frutos com maior calibre, mesmo com 

produtividades mais elevadas, contribuindo duplamente para a melhoria da receita económica da 

exploração.  

 
2. Intensidade de poda  

 
A poda revelou-se também uma operação imprescindível na regulação do microclima 

luminoso dos pomares, devendo ser otimizada em função das dificuldades evidenciadas pelo 



252 

coberto. A redução da exposição das folhas interiores conduziu ao aumento da SLA, indicador que 

deve ser considerado quando se pretenda dimensionar as intervenções a efetuar sobre o coberto. 

O aumento da sua intensidade estimulou a formação de RL e a produção em verdascas, 

rejuvenescendo o aparelho foliar e a propensão das plantas à produção de frutos com maior 

qualidade.  

Se nas árvores podadas os níveis de interceção foram aproximadamente constantes entre 

anos em análise, as árvores não podadas aumentaram progressivamente a fração intercetada que 

durante o MDS foi de 50.7% em 2008, 59.2% em 2009 e de 67% em 2010. As árvores sujeitas a 

podas mais intensas nunca ultrapassaram os 46% de radiação intercetada ao MDS.  

Este trabalho evidenciou que a máxima interceção é alcançada com LAI elevado. Porém, as 

plantas que usam mais folhas para intercetar a radiação PAR crescem mais depressa e são mais 

produtivas, sugerindo que uma copa eficiente deva permitir a penetração da radiação até às folhas 

inferiores e interiores. 

Tornou-se evidente a maior exigência dos pomares de alta densidade na adequação da 

intensidade e técnicas de poda, evitando que o aumento dos níveis intercetados por eles permitido 

alterem o equilíbrio das plantas e afetem os processos fisiológicos mais relevantes. 

Verificou-se uma tendência generalizada das árvores não podadas para deslocalizar a 

produção para a zona exterior, com ausência quase total da produção na zona basal interior 

durante os últimos anos. 

A taxa fotossintética das folhas exteriores das árvores podadas foi ligeiramente superior 

para a maior parte dos períodos e dos dias analisados. Porém, quando analisadas estas taxas nas 

folhas interiores encontraram-se diferenças muito significativas com valores 80 vezes superiores 

no dia do ano 126 e 20 vezes superiores nos dias do ano 190 e 249. Nas árvores sem poda estas 

folhas exibiram fotossínteses líquidas médias negativas em metade dos períodos do dia 

analisados, realçando a imprescindibilidade da poda nos pomares de alta densidade, pela 

facilidade com que entram em situações de ensombramento com consumo ou reduzida produção 

de assimilados. Estas limitações deveram-se maioritariamente à reduzida iluminação do interior, 

com valores médios de 48.42, 17.96 e 17.88 µmol m-2 s-1 nas três datas referidas.  

A taxa fotossintética máxima foi altamente afetada pela ausência de poda, sendo mais alta 

nas árvores podadas, tendo no entanto a respiração no escuro apresentado também valores mais 

elevados nestas árvores.  

A redução de Vcmáx foi mais pronunciada nas folhas interiores das árvores sem intervenção 

que nas árvores podadas, facto que conjuntamente com a redução de J verificada nestas folhas 

realça o efeito da poda na manutenção da capacidade de resposta ao CO2 das folhas interiores 

destes pomares. 

A prática de podas intensas em pomares de alta densidade manteve mais elevada a 

capacidade de resposta à luz das folhas interiores e prolongou a vitalidade das folhas, mantendo a 

sua eficiência no período em que a constituição de reservas é fundamental para o arranque do 

ciclo seguinte.    

Os teores de azoto das folhas das árvores podadas foram sempre maiores em qualquer das 

localizações e os teores de clorofila apresentaram diferenças na sua proporção, sendo a razão 
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clorofila a/b superior em ambas as localizações das árvores submetidas a podas intensas. A 

menor intensidade luminosa no interior do coberto acentuou o peso da clorofila b face à clorofila a 

nas árvores sem intervenção, evidenciando a adaptação da planta às condições de irradiância a 

que esteve submetida.  

A fluorescência basal (F0) foi mais alta nas árvores sem poda (230.1±5.848 vs 188.7±6.607) 

para a qual poderá ter contribuído a fluorescência do PSI, uma vez que o seu contributo depende 

do ambiente luminoso no qual as folhas se desenvolveram, sendo maior em condições de 

ensombramento mais intenso. 

A produção foi progressivamente reforçada na base das árvores podadas tendo o efeito da 

poda sido duplamente positivo, quer aumentando a permeabilidade à luz com a consequente 

redução do ensombramento na zona interior e basal da copa, quer estimulando a formação de 

novos órgãos de produção, mais eficientes e mais capacitados para a produção de frutos de 

qualidade. As árvores sem intervenção foram mais suscetíveis à alternância, recuperada 

alternadamente com o aumento da produção periférica e sem qualquer recuperação das zonas de 

produção interiores. As árvores mais podadas apresentaram maior preponderância dos calibres 

comercialmente mais valorizados, os quais representaram nos 4 anos em estudo 64.3% de 

calibres acima de 60mm, dos quais 33.2% foram superiores a 65mm. Estes calibres foram 

alcançados com uma produtividade média de 105.7 ton/ha. A eficiência produtiva média neste 

pomar variou de 0.401 a 0.478 kg cm2 AST. 

As árvores mais podadas mantiveram um vingamento mais equilibrado ao longo dos anos 

entre os vários órgãos de produção e reduziram a queda fisológica ocorrida posteriormente. A 

maior exposição dos frutos à luz atrasou ainda a maturação a avaliar pela penetromia e TSS. Pelo 

aumento de calibre permitiram aumentar o rendimento líquido anual e garantir um mais fácil 

acesso ao mercado a preços mais estáveis. 

 
3 – Intervenções culturais  

 
Os tratamentos implementados permitiram analisar modelos alternativos de produção, tendo 

sido direcionados essencialmente à maximização da produtividade, procurando conhecer o 

potencial produtivo desta cultura em condições não limitantes. Porém, os ensaios complementares 

implementados em 2009 e o baixo vingamento ocorrido em 2010 permitiram retirar orientações 

conducentes à maximização da qualidade dos frutos. No ano de maior produtividade do pomar 

adulto, a monda precoce de frutos permitiu com um número de frutos 3 vezes inferior aos 

restantes tratamentos atingir uma produtividade de 97.4 ton/ha com 96.6% dos frutos com calibre 

superior a 65 mm, dos quais 44.4% corresponderam a frutos com mais de 75 mm. Tornou-se 

evidente que o recurso a novos modelos e técnicas de produção (densidade, condução, técnica de 

poda e monda precoce) nos permite aproximar dos padrões de qualidade obtidos pelos principais 

concorrentes mundiais, superando os níveis de produtividade por eles permitido para alcançar 

essa qualidade.  

Ficou ainda claro que a produtividade que maximiza a qualidade dos frutos fica muito 

aquém da potencial, sendo imprescindível reduzi-la para maximizar os calibres. Esta redução 

poderá ser menos significativa nos pomares de maior densidade pois permitem trabalhar com um 
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número de frutos mais reduzido por árvore, melhorando a sua qualidade sem com isso 

comprometer níveis de produtividade elevados. Esse aumento, se acompanhado pela inclinação 

dos eixos, permitirá melhorar a exposição das zonas interiores do coberto, aumentando a 

captação e conversão da energia luminosa em assimilados e reforçando a sua partição para os 

frutos.  

 
4 – Rendibilidade económica    

 
A análise económica mostrou que os resultados líquidos aumentaram com a inclinação das 

árvores, possibilitando com a alteração da condução um rendimento adicional de 5652 €/ha anuais 

no pomar P1 e de 4590 €/ha anuais no pomar P3. Da mesma forma, a poda com intensidade 

contribuiu para o acréscimo dos resultados líquidos anuais, proporcionando um rendimento 

adicional de 8875€/ha quando comparadas as árvores sujeitas a poda severa com as não 

podadas.  

Dos modelos analisados e excluindo as duas primeiras produções do pomar P3 por se tratar 

de um pomar jovem ainda em formação, verificou-se que o pomar mais intensivo (Pomar P3) 

apresentaria um rendimento médio anual de 20322.1 € com a maior inclinação, abaixo do obtido 

no pomar P2 com as árvores mais podadas (22239.2 €). Considerando os custos suplementares 

do pomar P3 concluiríamos que o pomar P2 sujeito a técnica de poda intensa é economicamente 

mais interessante. Porém, o pomar P3 pode não ter ainda atingido a maturidade produtiva e 

proporcionou maior percentagem de calibres nobres nesses anos, podendo ser o modelo de 

plantação mais preparado para os desafios comerciais que se adivinham a médio prazo.  

 
B – Modelação  

 
Foram propostas novas abordagens para o estudo do desenvolvimento e crescimento da 

pereira ‘Rocha’ e das suas componentes tendo por base a acumulação de tempo térmico. Esta 

abordagem contrapõe os estudos clássicos centralizados no tempo cronológico, pondo em 

evidência a temperatura como fator mais influente no crescimento. O uso desta metodologia 

eliminou fatores de variação interanual, demonstrando a relação direta com a acumulação de calor 

acima de determinada temperatura base.  

 
1 – Crescimento dos frutos 

 
O crescimento dos frutos foi expresso em peso fresco e peso seco, revelando-se mais 

apropriado que o diâmetro. Verificou-se que o peso estava linearmente relacionado com o cubo do 

diâmetro equatorial máximo. Foi proposta uma abordagem não linear para expressão do 

crescimento dos frutos em função do tempo térmico acumulado, permitindo a sua generalização a 

diferentes regiões, fases do ciclo ou climas. As temperaturas cardinais obtidas foram Tb= 0.18°C, 

To= 21.30°C e Tx=35.17°C e a regressão obtida entre valores observados e estimados passando 

pela origem apresentou um declive de 0.993 (±0.0009) e um coeficiente de determinação de 0.99 

(N=8741). Dos modelos analisados para a expressão do crescimento potencial dos frutos, o 

modelo expolinear limitado revelou-se mais ajustado que o logístico, pois apesar de ambos 

conduzirem a coeficientes de determinação elevados (0.99), permitia a obtenção de valores de 
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SQR mais baixos. Os padrões de acumulação de MS na fase linear, considerando o TTac em t0 

(“lost time”) e à colheita e o respetivo peso seco nessas fases, dão-nos taxas de crescimento de 

0.00107g MS/(°C.hora) de TTac. Em situações em que a carga limita o crescimento dos frutos foi 

usada a equação autocatalítica por revelar um bom ajustamento e por facilitar a interpretação dos 

seus parâmetros. A velocidade e a aceleração máximas de crescimento registaram valores mais 

elevados nos frutos maiores, ocorrendo a primeira com um TTN (floração - colheita) compreendido 

entre 0.77 e 0.80 e a segunda entre 0.57 e 0.58. Verificou-se que o peso final do fruto se 

encontrava bem relacionado com a velocidade máxima de crescimento (Vm=-1.216+0.399PF; 

r2=0.992) e com a aceleração máxima (Am=-1.675+0.196PF; r2=0.927). 

 
2 – Crescimento do tronco 

 
O crescimento do tronco mostrou um padrão sazonal concentrado sobre o segundo 

trimestre, diferenças que explicam a maior parte do seu crescimento anual. Demonstrou-se ainda 

que os frutos têm prioridade na partição dos assimilados sobre o crescimento do tronco, o qual 

reduz o seu crescimento quando as necessidades em MS para sustentar o crescimento dos frutos 

aumentam. Os padrões de partição alteram-se com a idade das árvores, passando os frutos a ser 

a “sink” dominante quando a formação da componente estrutural da planta se aproxima das 

dimensões definitivas. Atingido o equilíbrio, existem evidências de que as necessidades dos frutos 

condicionam os assimilados dirigidos às restantes componentes.  

 
3 – Crescimento, composição e importância relativa dos órgãos que constituem o 

aparelho foliar  

 
Quando analisada a composição foliar da pereira ‘Rocha’ verifica-se que a área foliar média 

nos RL é mais alta que nos RC, diferenças que poderão ser importantes na maior captação de 

energia luminosa e na maior produção de assimilados destes órgãos. Estes órgãos pela sua 

filotaxia e respetiva disposição das folhas apresentam diferentes espaçamentos e sobreposição 

entre folhas que poderão implicar diferente capacidade de interceção de luz nas zonas mais 

densas do coberto. O número médio de folhas por órgão nos RC não varia significativamente com 

o tempo térmico acumulado, contrariamente aos RL que apresentam um crescimento mais 

prolongado no tempo.  

O valor da SLA mais baixo foi atingido primeiramente nos RC (TTac de 976.5, 1175.0 e 

973.7 ºC.dia com Tb=4.5ºC nos pomares P1, P2 e P3 respetivamente) que nos RL (TTac de 

1104.8, 1247.5 e 1178.4 ºC.dia com Tb=4.5ºC nos pomares P1, P2 e P3 respetivamente). As 

folhas exteriores apresentaram valores mais baixos de SLA que as interiores, assumindo-se esta 

variável como um importante indicador do microclima luminoso a que estas folhas se expuseram 

durante o seu crescimento. Os RL parecem apresentar valores de SLA mais baixos, bem como 

teores de azoto e em clorofila total mais elevados. 

A taxa fotossintética máxima nos RL foi na maioria das vezes superior à alcançada nos RC, 

especialmente nas folhas internas, evidenciando a importância dos RL em árvores com maior 

densidade foliar e em condições de menor luminosidade interior. Esta observação foi realçada 

pela diferente eficiência quântica encontrada na fase final do ciclo, com os RL das árvores sem 



256 

intervenção a apresentarem eficiências significativamente maiores que as dos RC. Os RL das 

árvores não podadas apresentaram ainda perdas por respiração iguais (105 DAPF) ou inferiores 

(35 e 175 DAPF) aos RC, acentuando o seu contributo nos ganhos da fotossíntese líquida do 

coberto.  

 
4 – Desenvolvimento  

 
Foi calibrado e validado um modelo de desenvolvimento da pereira ‘Rocha’ que permitirá 

determinar as datas da quebra da endodormência e da plena floração. As temperaturas cardinais 

obtidas foram Ti=0ºC, T0=6.75ºC, Tx=24.90ºC, a=-0.70, TU=1080UF e o TTac (EE-F2)=710 ºC.dia. 

Foram ainda determinados os TTac necessários para se sucederem os diferentes estados 

fenológicos. Este modelo revelou um bom ajustamento na previsão da ocorrência da plena 

floração (Est. F2), confirmado pela eficiência de modelação (0.847) e pelo valor da RMSE (3.1 

dias). 

 
5 – Interceção de radiação  

 
Desenvolveu-se um modelo de interceção centralizado na geometria do envelope exterior, 

com possibilidade de considerar uma distribuição uniforme ou agrupada dos fitoelementos no seu 

interior e que estima a atenuação da radiação direta e difusa no coberto nos comprimentos de 

onda da banda da PAR e da NIR. Este modelo considera ainda as características da copa e a 

orientação das linhas, bem como a reflexão e transmissão na copa, permitindo alterar as 

propriedades óticas dos fitoelementos e do solo, conceitos que não foram aplicados em modelos 

anteriores. Foi validado em pomares com diferentes espaçamentos, intensidades de poda ou 

conduções, revelando estar bem adaptado na simulação da interceção de luz em pomares 

modernos. Este modelo foi invertido e validado na previsão do LAI, constituindo uma ferramenta 

poderosa para a otimização e dimensionamento de variadas operações culturais. 

 
6 – Crescimento, Desenvolvimento e Produção em pereira ‘Rocha’ – CSS_Pear  

 
Foi concebido um modelo genérico para a pereira, tendo a sua validação revelado bom 

desempenho na previsão da produtividade e número médio de frutos por unidade de área, 

confirmados pelo elevado coeficiente de determinação, eficiência da modelação e índice de 

concordância de Willmot e pelos valores reduzidos, quer do erro médio absoluto (MAE), quer do 

valor relativo da RMSE. Estes resultados evidenciaram a coerência da abordagem implementada 

na conceção deste modelo, quer na identificação dos processos, quer na sua interação, grandeza 

dos valores considerados e qualidade das funções usadas nas calibrações.  

  Este modelo mostrou grande sensibilidade na previsão da produtividade entre anos 

consecutivos, expressando as flutuações anuais e a redução significativa na produtividade 

registada após anos de grandes produções. Mostrou ainda um desempenho excecional na 

estimativa do número de frutos, comprovada pelos valores do coeficiente de determinação (0.86) e 

da eficiência da modelação (0.85). 

 As simulações efetuadas permitiram ainda verificar o seu bom desempenho na previsão do 

curso do crescimento do tronco, expresso no seu diâmetro médio, no curso da MS total dos frutos 
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e no LAI. O seu desempenho na previsão do diâmetro médio dos frutos à colheita foi pior, em 

parte proporcionado pelos erros na previsão do número de frutos no último ano.  

As simulações efetuadas mostraram que as árvores sem intervenção à poda, apesar de 

intercetarem mais radiação, não a traduzem em acréscimos em MS na parte aérea. Já nos 

pomares mais jovens o aumento da inclinação das árvores traduziu-se em maiores ganhos na MS 

aérea acumulada ao longo dos 4 anos simulados. 

Verificou-se que a produção de MS aérea por unidade de área pode não ser tão distinta 

quanto o esperado quando comparados pomares com densidades diferentes (Pomares P1 e P3). 

Expectavelmente as diferenças na produção de MS aérea por unidade de área entre os pomares 

P1 e P3 seriam maiores caso as inclinações propostas fossem equivalentes. Este facto alerta para 

a importância de integrar conhecimentos nos domínios da intensificação cultural, condução e 

poda, de forma a que as intervenções sobre o coberto permitam que o sistema de produção se 

aproxime do potencial de interceção de radiação. Contudo, estabilizada a interceção, otimizada a 

captação dessa luz pelo máximo número de folhas, e aproximando-se do potencial de produção 

de MS, o aumento da densidade poderá não conduzir a aumentos das produções, dificultando a 

manutenção do equilíbrio vegetativo/produtivo da planta e em casos mais extremos a reduções de 

produção e qualidade. 

As árvores podadas com intensidade apresentam uma fração de MS nos frutos mais alta, 

são mais regulares e apresentam uma tendência menos acentuada na redução da MS dos frutos 

após o ano de subida.   

 
C – Perspetivas futuras  

 
Os modelos de produção propostos deverão ser adotados pelo setor produtivo, não 

deixando contudo de se investigar novas variações destes modelos, nomeadamente diferentes 

inclinações, disposição das árvores ou condução. A plantação de árvores pré-formadas com 2 ou 

mais eixos inclinados para a entre-linha deverá também ser equacionada pela maior facilidade de 

controlo do vigor e compatibilidade com sistemas de alta e muito alta densidade.  

Os modelos apresentados são ferramentas importantes que deverão ser incluídas nos 

programas de monitorização e consideradas nas estratégias de apoio à decisão, permitindo uma 

fruticultura de precisão, inteligente e ecológica, passível de estimular e desenvolver comunidades 

rurais e de assegurar rendimentos elevados aos produtores.    
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ANEXO I  
      Composição e distribuição dos ramos e órgãos no coberto em diferentes períodos do ciclo do ano de 2006 (Pomar P1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomar Árv. Ano 
Dia 
do 

Ano 

TTac 
Tb=4.5   
ºC.dia 

Loc. NR 
N.º Órgãos 

Pomar Árv. Ano 
Dia 
do 

Ano 

TTac 
Tb=4.5  
ºC.dia 

Loc. NR 
N.º Órgãos 

RC RL PFC RC RL PFC 

P1 1 2006 123 237.6 1T 19 256 89 70 P1 1 2006 208 1299 1T 22 320 110 82 

P1 1 2006 123 237.6 2T 15 81 49 16 P1 1 2006 208 1299 2T 21 89 58 24 

P1 1 2006 123 237.6 3T 19 25 16 3 P1 1 2006 208 1299 3T 18 33 12 3 

P1 2 2006 123 237.6 1T 10 139 61 56 P1 2 2006 208 1299 1T 15 132 67 77 

P1 2 2006 123 237.6 2T 14 189 44 77 P1 2 2006 208 1299 2T 21 236 44 128 

P1 2 2006 123 237.6 3T 20 55 14 28 P1 2 2006 208 1299 3T 18 52 23 27 

P1 3 2006 123 237.6 1T 22 234 195 99 P1 3 2006 208 1299 1T 23 270 171 121 

P1 3 2006 123 237.6 2T 14 82 55 23 P1 3 2006 208 1299 2T 17 110 55 29 

P1 3 2006 123 237.6 3T 12 39 18 11 P1 3 2006 208 1299 3T 15 19 12 9 

P1 4 2006 123 237.6 1T 18 272 46 44 P1 4 2006 208 1299 1T 19 288 94 49 

P1 4 2006 123 237.6 2T 18 206 18 47 P1 4 2006 208 1299 2T 26 251 44 64 

P1 4 2006 123 237.6 3T 4 36 6 2 P1 4 2006 208 1299 3T 6 18 9 0 

P1 5 2006 123 237.6 1T 16 180 44 67 P1 5 2006 208 1299 1T 17 219 39 75 

P1 5 2006 123 237.6 2T 16 130 37 35 P1 5 2006 208 1299 2T 23 146 39 39 

P1 5 2006 123 237.6 3T 12 21 3 7 P1 5 2006 208 1299 3T 25 28 3 4 

P1 6 2006 123 237.6 1T 15 172 22 46 P1 6 2006 208 1299 1T 15 175 45 60 

P1 6 2006 123 237.6 2T 15 146 5 37 P1 6 2006 208 1299 2T 16 147 31 39 

P1 6 2006 123 237.6 3T 16 75 9 25 P1 6 2006 208 1299 3T 21 84 27 21 

P1 7 2006 123 237.6 1T 15 188 25 60 P1 7 2006 208 1299 1T 18 183 61 60 

P1 7 2006 123 237.6 2T 14 151 8 52 P1 7 2006 208 1299 2T 21 164 33 61 

P1 7 2006 123 237.6 3T 9 27 6 12 P1 7 2006 208 1299 3T 14 29 3 8 

P1 8 2006 123 237.6 1T 12 251 72 121 P1 8 2006 208 1299 1T 13 232 86 112 

P1 8 2006 123 237.6 2T 20 221 45 85 P1 8 2006 208 1299 2T 23 223 48 98 

P1 8 2006 123 237.6 3T 12 43 13 28 P1 8 2006 208 1299 3T 15 42 11 8 

P1 9 2006 123 237.6 1T 20 169 81 57 P1 9 2006 208 1299 1T 22 197 72 49 

P1 9 2006 123 237.6 2T 19 136 50 65 P1 9 2006 208 1299 2T 22 179 37 55 

P1 9 2006 123 237.6 3T 10 62 20 19 P1 9 2006 208 1299 3T 7 69 18 11 

P1 10 2006 123 237.6 1T 21 231 76 66 P1 10 2006 208 1299 1T 24 257 53 55 

P1 10 2006 123 237.6 2T 22 114 54 56 P1 10 2006 208 1299 2T 22 135 35 43 

P1 10 2006 123 237.6 3T 8 18 12 14 P1 10 2006 208 1299 3T 12 31 5 8 
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ANEXO I  
              Composição e distribuição dos ramos e órgãos no coberto em diferentes períodos do ciclo do ano de 2006 (Pomar P2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pomar Árv. Ano 
Dia 
do 

Ano 

TTac 
Tb=4.5  
ºC.dia 

Loc. NR 
N.º Órgãos 

Pomar Árv. 
Dia 
do 

Ano 
DOY 

TTac 
Tb=4.5  
ºC.dia 

Loc. NR 
N.º Órgãos 

RC RL PFC RC RL PFC 

P2 1 2006 123 237.6 1T 17 300 111 62 P2 1 2006 208 1299 1T 17 252 150 59 

P2 1 2006 123 237.6 2T 15 187 69 58 P2 1 2006 208 1299 2T 15 165 57 38 

P2 1 2006 123 237.6 3T 16 61 38 20 P2 1 2006 208 1299 3T 13 88 57 25 

P2 2 2006 123 237.6 1T 18 251 89 80 P2 2 2006 208 1299 1T 18 263 86 90 

P2 2 2006 123 237.6 2T 21 145 30 36 P2 2 2006 208 1299 2T 21 136 39 33 

P2 2 2006 123 237.6 3T 6 31 8 3 P2 2 2006 208 1299 3T 2 24 7 4 

P2 3 2006 123 237.6 1T 16 198 121 23 P2 3 2006 208 1299 1T 16 189 133 22 

P2 3 2006 123 237.6 2T 14 193 92 48 P2 3 2006 208 1299 2T 14 206 96 53 

P2 3 2006 123 237.6 3T 10 57 36 8 P2 3 2006 208 1299 3T 15 60 49 10 

P2 4 2006 123 237.6 1T 19 332 134 72 P2 4 2006 208 1299 1T 19 373 168 108 

P2 4 2006 123 237.6 2T 24 243 66 47 P2 4 2006 208 1299 2T 24 260 90 58 

P2 4 2006 123 237.6 3T 13 96 17 23 P2 4 2006 208 1299 3T 22 74 28 23 

P2 5 2006 123 237.6 1T 24 419 117 106 P2 5 2006 208 1299 1T 23 382 133 118 

P2 5 2006 123 237.6 2T 19 231 59 75 P2 5 2006 208 1299 2T 19 202 81 92 

P2 5 2006 123 237.6 3T 12 42 8 8 P2 5 2006 208 1299 3T 20 69 27 18 

P2 6 2006 123 237.6 1T 20 465 260 62 P2 6 2006 208 1299 1T 18 501 318 53 

P2 6 2006 123 237.6 2T 9 161 59 26 P2 6 2006 208 1299 2T 9 148 76 28 

P2 6 2006 123 237.6 3T 10 133 66 22 P2 6 2006 208 1299 3T 25 168 95 50 

P2 7 2006 123 237.6 1T 18 315 103 73 P2 7 2006 208 1299 1T 18 326 150 95 

P2 7 2006 123 237.6 2T 20 207 42 36 P2 7 2006 208 1299 2T 19 163 62 40 

P2 7 2006 123 237.6 3T 15 60 19 11 P2 7 2006 208 1299 3T 27 86 39 14 

P2 8 2006 123 237.6 1T 19 220 76 42 P2 8 2006 208 1299 1T 19 285 105 75 

P2 8 2006 123 237.6 2T 15 199 75 72 P2 8 2006 208 1299 2T 15 277 78 109 

P2 8 2006 123 237.6 3T 20 68 38 24 P2 8 2006 208 1299 3T 25 79 36 20 

P2 9 2006 123 237.6 1T 14 315 227 75 P2 9 2006 208 1299 1T 14 354 236 94 

P2 9 2006 123 237.6 2T 10 133 59 34 P2 9 2006 208 1299 2T 10 154 56 62 

P2 9 2006 123 237.6 3T 11 59 21 3 P2 9 2006 208 1299 3T 10 86 26 7 

P2 10 2006 123 237.6 1T 20 351 272 108 P2 10 2006 208 1299 1T 20 446 303 142 

P2 10 2006 123 237.6 2T 15 117 39 33 P2 10 2006 208 1299 2T 16 114 51 12 

P2 10 2006 123 237.6 3T 15 119 55 30 P2 10 2006 208 1299 3T 25 187 99 40 
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ANEXO I  
 

Composição e distribuição dos ramos e órgãos no coberto em diferentes períodos do ciclo 
       Dados recolhidos no Pomar P1 durante o ano de 2007 (árvores marcadas em 2006) 

Pomar Árv. Ano 
Dia do 
Ano 

TTac 
Tb=4.5 
ºC.dia 

Loc. NR 

N.ºÓrgãos 

Pomar Árv. Ano 
Dia do 
Ano 

TTac 
Tb=4.5 
ºC.dia 

Loc. NR 

N.º Órgãos 

RC RL RC RL 

P1 1 2007 97 - 1T 18 272 57 P1 4 2007 97 - 1T 15 163 19 
P1 1 2007 97 - 2T 14 83 35 P1 4 2007 97 - 2T 15 151 26 
P1 1 2007 97 - 3T 10 50 14 P1 4 2007 97 - 3T 12 52 13 
P1 1 2007 136 299.9 1T 18 273 166 P1 4 2007 136 299.9 1T 15 232 66 
P1 1 2007 136 299.9 2T 14 101 46 P1 4 2007 136 299.9 2T 15 187 61 
P1 1 2007 136 299.9 3T 10 44 24 P1 4 2007 136 299.9 3T 12 93 22 
P1 1 2007 215 1208 1T 18 292 178 P1 4 2007 215 1208 1T 15 216 68 
P1 1 2007 215 1208 2T 14 111 51 P1 4 2007 215 1208 2T 15 176 67 
P1 1 2007 215 1208 3T 10 73 39 P1 4 2007 215 1208 3T 12 81 25 
P1 2 2007 97 - 1T 10 163 37 P1 5 2007 97 - 1T 18 168 35 
P1 2 2007 97 - 2T 12 132 23 P1 5 2007 97 - 2T 15 133 25 
P1 2 2007 97 - 3T 6 41 5 P1 5 2007 97 - 3T 9 44 10 
P1 2 2007 136 299.9 1T 10 218 182 P1 5 2007 136 299.9 1T 18 272 167 
P1 2 2007 136 299.9 2T 12 145 93 P1 5 2007 136 299.9 2T 15 276 119 
P1 2 2007 136 299.9 3T 6 48 26 P1 5 2007 136 299.9 3T 9 59 33 
P1 2 2007 215 1208 1T 10 212 181 P1 5 2007 215 1208 1T 18 269 178 
P1 2 2007 215 1208 2T 12 204 139 P1 5 2007 215 1208 2T 15 237 124 
P1 2 2007 215 1208 3T 6 56 30 P1 5 2007 215 1208 3T 9 68 31 
P1 3 2007 97 - 1T 22 242 102 P1 6 2007 97 - 1T 14 176 17 
P1 3 2007 97 - 2T 11 98 18 P1 6 2007 97 - 2T 15 135 25 
P1 3 2007 97 - 3T 6 23 11 P1 6 2007 97 - 3T 14 60 6 
P1 3 2007 136 299.9 1T 22 296 245 P1 6 2007 136 299.9 1T 14 264 136 
P1 3 2007 136 299.9 2T 11 115 81 P1 6 2007 136 299.9 2T 15 195 90 
P1 3 2007 136 299.9 3T 6 36 27 P1 6 2007 136 299.9 3T 14 71 64 
P1 3 2007 215 1208 1T 22 271 243 P1 6 2007 215 1208 1T 14 180 109 
P1 3 2007 215 1208 2T 11 45 51 P1 6 2007 215 1208 2T 15 188 103 
P1 3 2007 215 1208 3T 6 89 70 P1 6 2007 215 1208 3T 14 70 70 
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ANEXO I  
 

Composição e distribuição dos ramos e órgãos no coberto em diferentes períodos do ciclo 
Dados recolhidos no Pomar P2 durante o ano de 2007 (árvores marcadas em 2006) 

Pomar Árv. Ano 
Dia do 
Ano 

TTac 
Tb=4.5 
ºC.dia 

Loc. NR 

N.ºÓrgãos 

Pomar Árv. Ano 
Dia do 
Ano 

TTac 
Tb=4.5 
ºC.dia 

Loc. NR 

N.º Órgãos 

RC RL RC RL 

P2 1 2007 62 - 1T 14 107 75 P2 4 2007 62 - 1T 18 184 128 
P2 1 2007 62 - 2T 10 118 32 P2 4 2007 62 - 2T 9 86 49 
P2 1 2007 62 - 3T 17 79 58 P2 4 2007 62 - 3T 15 87 46 
P2 1 2007 133 275.5 1T 14 212 137 P2 4 2007 133 275.5 1T 18 404 166 
P2 1 2007 133 275.5 2T 10 130 95 P2 4 2007 133 275.5 2T 9 133 50 
P2 1 2007 133 275.5 3T 17 157 84 P2 4 2007 133 275.5 3T 15 152 58 
P2 1 2007 211 1147.8 1T 14 213 100 P2 4 2007 211 1147.8 1T 18 377 123 
P2 1 2007 211 1147.8 2T 10 134 77 P2 4 2007 211 1147.8 2T 9 157 51 
P2 1 2007 211 1147.8 3T 17 139 62 P2 4 2007 211 1147.8 3T 15 129 37 
P2 2 2007 62 - 1T 12 71 67 P2 5 2007 62 - 1T 17 129 43 
P2 2 2007 62 - 2T 14 118 84 P2 5 2007 62 - 2T 15 155 43 
P2 2 2007 62 - 3T 10 30 25 P2 5 2007 62 - 3T 14 55 24 
P2 2 2007 133 275.5 1T 12 124 65 P2 5 2007 133 275.5 1T 17 205 115 
P2 2 2007 133 275.5 2T 14 198 97 P2 5 2007 133 275.5 2T 15 238 164 
P2 2 2007 133 275.5 3T 10 71 39 P2 5 2007 133 275.5 3T 14 96 67 
P2 2 2007 211 1147.8 1T 12 156 73 P2 5 2007 211 1147.8 1T 17 205 101 
P2 2 2007 211 1147.8 2T 14 187 72 P2 5 2007 211 1147.8 2T 15 239 143 
P2 2 2007 211 1147.8 3T 10 80 29 P2 5 2007 211 1147.8 3T 14 94 53 
P2 3 2007 62 - 1T 18 189 66 P2 6 2007 62 - 1T 11 120 91 
P2 3 2007 62 - 2T 17 132 44 P2 6 2007 62 - 2T 8 77 21 
P2 3 2007 62 - 3T 6 55 13 P2 6 2007 62 - 3T 10 108 27 
P2 3 2007 133 275.5 1T 18 255 118 P2 6 2007 133 275.5 1T 11 227 107 
P2 3 2007 133 275.5 2T 17 182 71 P2 6 2007 133 275.5 2T 8 108 54 
P2 3 2007 133 275.5 3T 6 79 31 P2 6 2007 133 275.5 3T 10 143 70 
P2 3 2007 211 1147.8 1T 18 231 87 P2 6 2007 211 1147.8 1T 11 225 87 
P2 3 2007 211 1147.8 2T 17 165 58 P2 6 2007 211 1147.8 2T 8 94 53 
P2 3 2007 211 1147.8 3T 6 74 24 P2 6 2007 211 1147.8 3T 10 131 54 
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ANEXO I  

                    Composição e distribuição dos ramos e órgãos no coberto em diferentes períodos do ciclo (2007) 
     Dados recolhidos no Pomar P2 (Ensaio de Poda – Bloco I) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pomar Árv. Ano 
Dia 
do 

Ano 

TTac 
Tb=4.5  
ºC.dia 

Trat. Loc. NR 
N.ºÓrgãos 

Pomar Árv. Ano 
Dia 
do 

Ano 

TTac 
Tb=4.5  
ºC.dia 

Trat. Loc. NR 
N.º Orgãos 

RC RL RC RL 

P2 B1A1 2007 73 - PM 1T 14 175 138 P2 B1A4 2007 73 - PS 1T 8 93 32 

P2 B1A1 2007 73 - PM 2T 8 111 63 P2 B1A4 2007 73 - PS 2T 16 163 41 

P2 B1A1 2007 73 - PM 3T 12 113 54 P2 B1A4 2007 73 - PS 3T 12 99 23 

P2 B1A1 2007 130 247.73 PM 1T 14 320 178 P2 B1A4 2007 130 247.73 PS 1T 8 110 82 

P2 B1A1 2007 130 247.73 PM 2T 8 207 87 P2 B1A4 2007 130 247.73 PS 2T 16 191 116 

P2 B1A1 2007 130 247.73 PM 3T 12 220 75 P2 B1A4 2007 130 247.73 PS 3T 12 143 74 

P2 B1A1 2007 192 900.52 PM 1T 14 292 162 P2 B1A4 2007 192 900.52 PS 1T 8 113 70 

P2 B1A1 2007 192 900.52 PM 2T 8 168 91 P2 B1A4 2007 192 900.52 PS 2T 16 171 106 

P2 B1A1 2007 192 900.52 PM 3T 12 175 76 P2 B1A4 2007 192 900.52 PS 3T 12 144 54 

P2 B1A2 2007 73 - PM 1T 14 210 94 P2 B1A5 2007 73 - NP 1T 12 225 122 

P2 B1A2 2007 73 - PM 2T 13 123 47 P2 B1A5 2007 73 - NP 2T 15 121 50 

P2 B1A2 2007 73 - PM 3T 10 31 26 P2 B1A5 2007 73 - NP 3T 7 41 22 

P2 B1A2 2007 130 247.73 PM 1T 14 300 207 P2 B1A5 2007 130 247.73 NP 1T 12 432 165 

P2 B1A2 2007 130 247.73 PM 2T 13 202 146 P2 B1A5 2007 130 247.73 NP 2T 15 181 86 

P2 B1A2 2007 130 247.73 PM 3T 10 116 69 P2 B1A5 2007 130 247.73 NP 3T 7 88 33 

P2 B1A2 2007 192 900.52 PM 1T 14 266 195 P2 B1A5 2007 192 900.52 NP 1T 12 402 147 

P2 B1A2 2007 192 900.52 PM 2T 13 156 108 P2 B1A5 2007 192 900.52 NP 2T 15 137 53 

P2 B1A2 2007 192 900.52 PM 3T 10 143 60 P2 B1A5 2007 192 900.52 NP 3T 7 64 24 

P2 B1A3 2007 73 - PS 1T 11 84 42 P2 B1A6 2007 73 - NP 1T 17 286 75 

P2 B1A3 2007 73 - PS 2T 16 112 37 P2 B1A6 2007 73 - NP 2T 18 148 33 

P2 B1A3 2007 73 - PS 3T 7 45 15 P2 B1A6 2007 73 - NP 3T 9 74 22 

P2 B1A3 2007 130 247.73 PS 1T 11 182 127 P2 B1A6 2007 130 247.73 NP 1T 17 347 116 

P2 B1A3 2007 130 247.73 PS 2T 16 156 101 P2 B1A6 2007 130 247.73 NP 2T 18 252 50 

P2 B1A3 2007 130 247.73 PS 3T 7 79 51 P2 B1A6 2007 130 247.73 NP 3T 9 87 14 

P2 B1A3 2007 192 900.52 PS 1T 11 173 116 P2 B1A6 2007 192 900.52 NP 1T 17 362 128 

P2 B1A3 2007 192 900.52 PS 2T 16 133 79 P2 B1A6 2007 192 900.52 NP 2T 18 253 75 

P2 B1A3 2007 192 900.52 PS 3T 7 61 30 P2 B1A6 2007 192 900.52 NP 3T 9 87 22 
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ANEXO I  

          Composição e distribuição dos ramos e órgãos no coberto em diferentes períodos do ciclo (2007) 
                                                                                          Dados recolhidos no Pomar P2 (Ensaio de Poda – Bloco II) 

 
Pomar Árv. Ano 

Dia 
do 

Ano 

TTac 
Tb=4.5  
ºC.dia 

Trat. Loc. NR 
N.ºÓrgãos 

Pomar Árv. Ano 
Dia 
do 

Ano 

TTac 
Tb=4.5  
ºC.dia 

Trat. Loc. NR 
N.º Orgãos 

RC RL RC RL 

P2 B2A1 2007 73 - NP 1T 18 317 116 P2 B2A4 2007 73 - PM 1T 13 184 85 

P2 B2A1 2007 73 - NP 2T 13 210 61 P2 B2A4 2007 73 - PM 2T 19 165 27 

P2 B2A1 2007 73 - NP 3T 10 73 24 P2 B2A4 2007 73 - PM 3T 13 75 19 

P2 B2A1 2007 130 247.73 NP 1T 18 454 163 P2 B2A4 2007 130 247.73 PM 1T 13 264 116 

P2 B2A1 2007 130 247.73 NP 2T 13 304 70 P2 B2A4 2007 130 247.73 PM 2T 19 178 86 

P2 B2A1 2007 130 247.73 NP 3T 10 131 34 P2 B2A4 2007 130 247.73 PM 3T 13 108 36 

P2 B2A1 2007 192 900.52 NP 1T 18 483 178 P2 B2A4 2007 192 900.52 PM 1T 13 232 123 

P2 B2A1 2007 192 900.52 NP 2T 13 340 101 P2 B2A4 2007 192 900.52 PM 2T 19 193 69 

P2 B2A1 2007 192 900.52 NP 3T 10 160 52 P2 B2A4 2007 192 900.52 PM 3T 13 105 30 

P2 B2A2 2007 73 - NP 1T 18 370 120 P2 B2A5 2007 73 - PS 1T 16 249 71 

P2 B2A2 2007 73 - NP 2T 13 189 65 P2 B2A5 2007 73 - PS 2T 16 131 37 

P2 B2A2 2007 73 - NP 3T 8 42 11 P2 B2A5 2007 73 - PS 3T 12 88 33 

P2 B2A2 2007 130 247.73 NP 1T 18 528 158 P2 B2A5 2007 130 247.73 PS 1T 16 311 128 

P2 B2A2 2007 130 247.73 NP 2T 13 183 48 P2 B2A5 2007 130 247.73 PS 2T 16 159 81 

P2 B2A2 2007 130 247.73 NP 3T 8 67 24 P2 B2A5 2007 130 247.73 PS 3T 12 150 58 

P2 B2A2 2007 192 900.52 NP 1T 18 534 214 P2 B2A5 2007 192 900.52 PS 1T 16 252 122 

P2 B2A2 2007 192 900.52 NP 2T 13 168 63 P2 B2A5 2007 192 900.52 PS 2T 16 185 95 

P2 B2A2 2007 192 900.52 NP 3T 8 65 20 P2 B2A5 2007 192 900.52 PS 3T 12 131 54 

P2 B2A3 2007 73 - PM 1T 18 134 96 P2 B2A6 2007 73 - PS 1T 14 166 94 

P2 B2A3 2007 73 - PM 2T 15 94 58 P2 B2A6 2007 73 - PS 2T 15 114 45 

P2 B2A3 2007 73 - PM 3T 14 54 41 P2 B2A6 2007 73 - PS 3T 9 88 40 

P2 B2A3 2007 130 247.73 PM 1T 18 222 118 P2 B2A6 2007 130 247.73 PS 1T 14 267 117 

P2 B2A3 2007 130 247.73 PM 2T 15 159 62 P2 B2A6 2007 130 247.73 PS 2T 15 162 48 

P2 B2A3 2007 130 247.73 PM 3T 14 89 52 P2 B2A6 2007 130 247.73 PS 3T 9 112 42 

P2 B2A3 2007 192 900.52 PM 1T 18 212 124 P2 B2A6 2007 192 900.52 PS 1T 14 223 123 

P2 B2A3 2007 192 900.52 PM 2T 15 154 64 P2 B2A6 2007 192 900.52 PS 2T 15 162 66 

P2 B2A3 2007 192 900.52 PM 3T 14 87 44 P2 B2A6 2007 192 900.52 PS 3T 9 99 54 



288 

 
ANEXO I  

   Composição e distribuição dos ramos e órgãos no coberto em diferentes períodos do ciclo (2007) 
                                                                                         Dados recolhidos no Pomar P2 (Ensaio de Poda – Bloco III) 

Pomar Árv. Ano 
Dia 
do 

Ano 

TTac 
Tb=4.5 
ºC.dia 

Trat. Loc. NR 
N.ºOrgãos 

Pomar Árv. Ano 
Dia 
do 

Ano 

TTac 
Tb=4.5 
ºC.dia 

Trat. Loc. NR 
N.ºÓrgãos 

RC RL RC RL 

P2 B3A1 2007 73 - PM 1T 16 248 107 P2 B3A4 2007 73 - PS 1T 9 114 24 

P2 B3A1 2007 73 - PM 2T 11 144 46 P2 B3A4 2007 73 - PS 2T 17 157 32 

P2 B3A1 2007 73 - PM 3T 8 31 15 P2 B3A4 2007 73 - PS 3T 9 53 13 

P2 B3A1 2007 130 247.7 PM 1T 16 306 208 P2 B3A4 2007 130 247.7 PS 1T 9 81 93 

P2 B3A1 2007 130 247.7 PM 2T 11 213 78 P2 B3A4 2007 130 247.7 PS 2T 17 129 122 

P2 B3A1 2007 130 247.7 PM 3T 8 93 30 P2 B3A4 2007 130 247.7 PS 3T 9 86 32 

P2 B3A1 2007 192 900.5 PM 1T 16 299 198 P2 B3A4 2007 192 900.5 PS 1T 9 95 76 

P2 B3A1 2007 192 900.5 PM 2T 11 165 75 P2 B3A4 2007 192 900.5 PS 2T 17 125 111 

P2 B3A1 2007 192 900.5 PM 3T 8 97 47 P2 B3A4 2007 192 900.5 PS 3T 9 59 27 

P2 B3A2 2007 73 - PM 1T 16 164 70 P2 B3A5 2007 73 - NP 1T 27 323 168 

P2 B3A2 2007 73 - PM 2T 17 209 69 P2 B3A5 2007 73 - NP 2T 16 84 48 

P2 B3A2 2007 73 - PM 3T 11 83 48 P2 B3A5 2007 73 - NP 3T 11 68 43 

P2 B3A2 2007 130 247.7 PM 1T 16 261 141 P2 B3A5 2007 130 247.7 NP 1T 27 503 213 

P2 B3A2 2007 130 247.7 PM 2T 17 294 126 P2 B3A5 2007 130 247.7 NP 2T 16 99 44 

P2 B3A2 2007 130 247.7 PM 3T 11 184 68 P2 B3A5 2007 130 247.7 NP 3T 11 98 48 

P2 B3A2 2007 192 900.5 PM 1T 16 264 142 P2 B3A5 2007 192 900.5 NP 1T 27 434 202 

P2 B3A2 2007 192 900.5 PM 2T 17 252 127 P2 B3A5 2007 192 900.5 NP 2T 16 97 44 

P2 B3A2 2007 192 900.5 PM 3T 11 130 54 P2 B3A5 2007 192 900.5 NP 3T 11 83 31 

P2 B3A3 2007 73 - PS 1T 9 145 80 P2 B3A6 2007 73 - NP 1T 12 305 129 

P2 B3A3 2007 73 - PS 2T 9 51 22 P2 B3A6 2007 73 - NP 2T 18 240 55 

P2 B3A3 2007 73 - PS 3T 10 50 29 P2 B3A6 2007 73 - NP 3T 9 78 38 

P2 B3A3 2007 130 247.7 PS 1T 9 224 119 P2 B3A6 2007 130 247.7 NP 1T 12 383 177 

P2 B3A3 2007 130 247.7 PS 2T 9 144 44 P2 B3A6 2007 130 247.7 NP 2T 18 227 60 

P2 B3A3 2007 130 247.7 PS 3T 10 93 30 P2 B3A6 2007 130 247.7 NP 3T 9 125 36 

P2 B3A3 2007 192 900.5 PS 1T 9 219 122 P2 B3A6 2007 192 900.5 NP 1T 12 392 142 

P2 B3A3 2007 192 900.5 PS 2T 9 120 55 P2 B3A6 2007 192 900.5 NP 2T 18 246 69 

P2 B3A3 2007 192 900.5 PS 3T 10 100 35 P2 B3A6 2007 192 900.5 NP 3T 9 132 43 



289 

 
 
 
 
 

ANEXO I  
 

Composição e distribuição dos órgãos no Pomar P1 durante o ano de 2007  
(Ensaio de Inclinações) 

Pomar Árv. Ano 
Dia 
do 

Ano 

TTac 
Tb=4.5 
ºC.dia 

Trat. 

N.º 
Órgãos 

RC RL 

P1 1 2007 201 1008.2 EV 513 364 

P1 2 2007 201 1008.2 EV 201 188 

P1 3 2007 201 1008.2 Imáx 405 280 

P1 4 2007 201 1008.2 Imáx 494 284 

P1 5 2007 201 1008.2 Iméd 464 223 

P1 6 2007 201 1008.2 Iméd 448 185 

P1 7 2007 201 1008.2 EV 389 232 

P1 8 2007 201 1008.2 EV 349 208 

P1 9 2007 201 1008.2 Iméd 440 292 

P1 10 2007 201 1008.2 Iméd 389 254 

P1 11 2007 201 1008.2 Imáx 416 228 

P1 12 2007 201 1008.2 Imáx 324 197 

P1 13 2007 201 1008.2 Iméd 420 193 

P1 14 2007 201 1008.2 Iméd 450 229 

P1 15 2007 201 1008.2 EV 340 192 

P1 16 2007 201 1008.2 EV 574 333 

P1 17 2007 201 1008.2 Imáx 406 191 

P1 18 2007 201 1008.2 Imáx 474 256 

                       RC – Ramos Curtos; RL – Ramos Longos 
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ANEXO II  
Avaliação das dimensões e área foliar (AF, cm2) de folhas com diferentes proveniências 

Ano Origem Órgão 
Comprimento Largura AF 

Ano Origem Órgão 
Comprimento Largura AF 

cm cm cm2 cm cm cm2 

2007 P1 RC 3.80 2.60 6.76 2007 P2 RC 4.40 3.30 11.73 

2007 P1 RC 4.20 3.10 8.60 2007 P2 RC 5.00 3.40 12.35 

2007 P1 RC 4.10 2.85 7.89 2007 P2 RC 6.30 4.40 20.54 

2007 P1 RC 3.80 2.80 7.21 2007 P2 RC 5.50 4.50 19.18 

2007 P1 RC 3.70 2.70 5.98 2007 P2 RC 5.50 4.40 17.49 

2007 P1 RC 3.60 2.10 4.80 2007 P2 RC 5.30 4.30 16.90 

2007 P1 RC 4.15 3.20 9.47 2007 P2 RC 5.50 4.40 17.35 

2007 P1 RC 4.10 3.20 8.90 2007 P2 RC 5.20 3.30 12.60 

2007 P1 RC 4.50 3.20 9.96 2007 P2 RC 5.20 4.40 16.71 

2007 P1 RC 4.60 3.70 11.59 2007 P2 RC 5.10 4.90 18.98 

2007 P1 RC 4.60 2.90 9.32 2007 P2 RC 5.30 4.55 17.88 

2007 P1 RC 4.00 2.60 6.22 2007 P2 RC 4.90 3.30 12.88 

2007 P1 RC 3.95 2.78 7.18 2007 P2 RC 4.70 3.60 12.67 

2007 P1 RC 3.65 2.65 5.80 2007 P2 RC 4.50 3.40 11.10 

2007 P1 RC 4.20 3.20 9.06 2007 P2 RC 4.60 3.40 11.23 

2007 P1 RC 3.10 2.50 6.99 2007 P2 RC 4.30 3.20 10.00 

2007 P1 RC 4.10 2.75 7.28 2007 P2 RC 4.70 3.40 10.58 

2007 P1 RC 3.90 2.45 6.92 2007 P2 RC 5.70 4.70 19.67 

2007 P1 RC 3.90 2.50 6.71 2007 P2 RC 5.60 5.40 22.69 

2007 P1 RC 3.50 2.10 5.08 2007 P2 RC 5.30 4.90 19.15 

2007 P1 RC 4.25 3.20 9.32 2007 P2 RC 5.50 4.00 16.18 

2007 P1 RC 4.50 3.10 8.74 2007 P2 RC 5.00 3.90 14.80 

2007 P1 RC 4.60 4.00 13.33 2007 P2 RC 5.10 3.95 15.30 

2007 P1 RC 3.60 3.10 7.79 2007 P2 RC 5.00 3.70 13.86 

2007 P1 RC 3.50 2.40 5.78 2007 P2 RC 4.80 3.00 10.66 

2007 P1 RC 4.20 2.60 7.71 2007 P2 RC 5.00 2.80 9.40 

2007 P1 RC 3.90 2.90 8.15 2007 P2 RC 4.20 3.30 10.43 

2007 P1 RC 4.20 3.00 8.75 2007 P2 RC 4.10 2.50 7.29 

2007 P1 RC 3.80 2.40 6.00 2007 P1 RL 5.00 4.10 14.56 

2007 P1 RC 4.20 2.90 7.99 2007 P1 RL 5.60 4.20 15.81 

2007 P1 RC 3.50 2.30 5.25 2007 P1 RL 5.00 3.50 11.98 

2007 P1 RC 4.50 3.30 10.03 2007 P1 RL 5.30 4.20 15.07 

2007 P1 RC 3.90 2.60 6.50 2007 P1 RL 5.40 4.40 17.28 

2007 P1 RC 4.10 2.60 7.12 2007 P1 RL 5.30 4.00 15.70 

2007 P1 RC 4.40 3.20 9.26 2007 P1 RL 5.00 3.40 12.72 

2007 P1 RC 4.40 3.60 11.29 2007 P1 RL 4.10 3.40 10.91 

2007 P1 RC 4.70 3.40 11.56 2007 P1 RL 4.20 3.20 9.89 

2007 P1 RC 3.90 2.80 7.39 2007 P1 RL 4.50 3.40 10.49 

2007 P2 RC 3.30 2.10 5.83 2007 P1 RL 4.60 3.42 11.46 

2007 P2 RC 4.00 2.90 8.68 2007 P1 RL 5.00 3.80 13.83 

2007 P2 RC 4.40 2.90 8.22 2007 P1 RL 3.90 3.30 9.76 

2007 P2 RC 4.50 3.10 9.14 2007 P1 RL 4.60 3.70 12.47 

2007 P2 RC 4.60 3.20 10.27 2007 P1 RL 5.50 4.20 16.95 

2007 P2 RC 3.30 2.20 6.05 2007 P1 RL 5.00 3.30 10.59 

2007 P2 RC 2.80 1.60 2.75 2007 P1 RL 5.20 3.90 14.34 

2007 P2 RC 4.90 3.50 12.82 2007 P1 RL 4.90 4.30 15.70 

2007 P2 RC 2.60 1.60 2.55 2007 P1 RL 4.30 3.50 9.64 

2007 P2 RC 2.90 1.80 3.20 2007 P1 RL 5.10 4.10 13.54 

       RC – Ramos Curtos; RL – Ramos Longos 
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ANEXO II  
Avaliação das dimensões e área foliar (AF, cm2) de folhas com diferentes proveniências 

Ano Origem Órgão 
Comprimento Largura AF 

Ano Origem Órgão 
Comprimento Largura AF 

cm cm cm2 cm cm cm2 

2007 P1 RL 5.10 3.20 11.39 2007 P2 RC 5.60 4.60 18.90 

2007 P1 RL 4.20 3.10 9.91 2007 P2 RC 4.90 4.10 12.57 

2007 P1 RL 4.10 3.20 9.15 2007 P2 RC 4.60 3.40 11.43 

2007 P2 RL 5.50 3.80 14.40 2007 P2 RC 4.60 3.10 9.58 

2007 P2 RL 5.30 3.75 13.53 2007 P2 RC 3.50 3.20 6.08 

2007 P2 RL 5.40 4.15 16.14 2007 P2 RC 4.10 4.00 10.63 

2007 P2 RL 5.30 3.75 13.80 2007 P2 RC 4.50 4.50 13.01 

2007 P2 RL 5.10 3.90 13.89 2007 P2 RC 5.80 4.40 18.13 

2007 P2 RL 5.10 3.90 13.17 2007 P2 RC 4.90 3.70 13.20 

2007 P2 RL 5.80 5.10 19.66 2007 P2 RC 5.00 4.10 14.83 

2007 P2 RL 6.10 4.70 20.68 2007 P2 RC 4.30 4.30 13.87 

2007 P2 RL 5.60 3.90 14.84 2007 P2 RC 4.90 4.40 14.86 

2007 P2 RL 5.40 4.50 18.96 2007 P2 RC 5.40 4.30 15.55 

2007 P2 RL 5.20 4.20 15.89 2007 P2 RC 5.80 4.60 17.36 

2007 P2 RL 5.40 4.20 16.49 2007 P2 RC 3.80 3.50 8.99 

2007 P2 RL 3.90 3.40 8.78 2007 P2 RC 4.30 3.50 12.04 

2007 P2 RL 4.50 4.10 12.94 2007 P2 RC 5.00 4.10 11.78 

2007 P2 RL 4.50 3.00 9.44 2007 P2 RC 4.10 3.50 8.12 

2007 P2 RL 4.80 3.80 13.72 2007 P2 RC 5.00 2.80 8.77 

2007 P2 RL 4.50 3.00 9.13 2007 P2 RC 7.30 4.60 19.88 

2007 P2 RL 5.20 4.00 14.44 2007 P2 RC 5.20 3.40 11.61 

2007 P2 RL 4.40 3.40 11.41 2007 P2 RC 5.70 4.10 14.64 

2007 P2 RL 4.90 3.90 14.09 2007 P1 RL 6.50 4.80 19.68 

2007 P2 RL 4.70 3.80 13.15 2007 P1 RL 6.10 3.80 14.30 

2007 P2 RL 5.50 4.30 18.02 2007 P1 RL 6.20 4.70 19.57 

2007 P2 RL 5.10 4.10 15.60 2007 P1 RL 7.10 4.70 20.45 

2007 P1 RC 5.10 4.10 15.56 2007 P1 RL 7.50 3.30 11.48 

2007 P1 RC 4.90 3.70 12.36 2007 P1 RL 5.40 3.00 9.10 

2007 P1 RC 4.80 3.50 11.73 2007 P1 RL 6.30 4.30 16.43 

2007 P1 RC 4.30 3.20 9.66 2007 P1 RL 4.50 2.90 8.28 

2007 P1 RC 5.20 3.40 13.03 2007 P1 RL 5.60 4.90 18.63 

2007 P1 RC 4.40 3.40 10.69 2007 P1 RL 5.60 3.60 13.11 

2007 P1 RC 5.50 4.40 16.33 2007 P1 RL 5.60 3.90 14.74 

2007 P1 RC 6.60 4.30 20.48 2007 P1 RL 5.40 4.40 17.98 

2007 P1 RC 5.30 4.60 17.84 2007 P1 RL 5.90 5.20 20.74 

2007 P1 RC 4.70 4.40 13.33 2007 P1 RL 5.90 4.50 17.30 

2007 P1 RC 6.40 4.30 16.99 2007 P1 RL 4.80 4.60 16.25 

2007 P1 RC 5.60 5.00 18.82 2007 P1 RL 5.70 4.80 19.84 

2007 P1 RC 5.30 4.40 15.90 2007 P1 RL 5.00 4.60 16.72 

2007 P1 RC 4.70 3.90 11.18 2007 P1 RL 5.30 3.90 14.07 

2007 P1 RC 4.60 4.20 12.81 2007 P1 RL 5.60 5.20 20.20 

2007 P1 RC 5.90 4.80 19.14 2007 P1 RL 4.20 3.30 11.08 

2007 P1 RC 5.10 4.20 16.11 2007 P1 RL 5.40 5.10 18.88 

2007 P1 RC 4.90 3.90 12.12 2007 P1 RL 4.80 4.60 16.70 

2007 P1 RC 4.50 3.90 11.73 2007 P1 RL 5.80 5.20 20.96 

2007 P1 RC 6.00 5.30 23.90 2007 P1 RL 5.80 4.80 20.96 

2007 P1 RC 5.60 4.90 18.24 2007 P1 RL 5.90 5.40 19.85 

2007 P1 RC 4.70 4.10 13.03 2007 P1 RL 5.40 4.10 15.37 

            RC – Ramos Curtos; RL – Ramos Longos 
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ANEXO II  
 

Avaliação das dimensões e área foliar (AF, cm2) de folhas com diferentes proveniências 

Ano

AnoAno

Ano 

  

 Origem

OrigemOrigem

Origem 

  

 Órgão

ÓrgãoÓrgão

Órgão 

  

 

Comprimento

ComprimentoComprimento

Comprimento 

  

 Largura

LarguraLargura

Largura 

  

 AF

AFAF

AF 

  

 

Ano

AnoAno

Ano 

  

 Origem

OrigemOrigem

Origem 

  

 Órgão

ÓrgãoÓrgão

Órgão 

  

 

Comprimento

ComprimentoComprimento

Comprimento 

  

 Largura

LarguraLargura

Largura 

  

 AF

AFAF

AF 

  

 

cm cm cm

2

 cm cm cm

2

 

2007 P1 RL 5.70 4.80 18.53 2009 P1 RL 5.70 4.60 19.12 

2007 P2 RL 6.00 5.00 20.47 2009 P1 RL 6.60 5.10 21.55 

2007 P2 RL 5.90 5.30 19.69 2009 P1 RL 6.40 5.00 22.64 

2007 P2 RL 6.00 4.30 15.50 2009 P1 RC 5.50 5.10 17.89 

2007 P2 RL 5.00 3.70 11.57 2009 P1 RC 6.10 4.60 19.96 

2007 P2 RL 6.80 4.40 20.59 2009 P1 RC 5.90 5.60 22.44 

2007 P2 RL 6.00 4.80 20.61 2009 P1 RC 5.30 5.00 17.96 

2007 P2 RL 5.40 4.60 18.28 2009 P1 RC 5.90 5.00 20.94 

2007 P2 RL 5.40 4.70 18.25 2009 P1 RC 6.40 4.70 22.40 

2007 P2 RL 5.30 4.80 16.74 2009 P2 RL 6.40 4.90 21.83 

2007 P2 RL 5.60 4.40 17.15 2009 P2 RL 5.60 4.70 19.60 

2007 P2 RL 4.80 3.40 11.51 2009 P2 RL 5.70 4.80 20.27 

2007 P2 RL 5.10 4.20 15.81 2009 P2 RL 6.10 4.60 19.40 

2007 P2 RL 5.40 4.90 20.92 2009 P2 RL 4.60 4.40 19.61 

2007 P2 RL 5.20 3.30 10.85 2009 P2 RC 6.00 4.70 17.97 

2007 P2 RL 5.70 4.80 20.05 2009 P2 RC 5.50 4.80 18.57 

2007 P2 RL 6.20 4.30 18.93 2009 P2 RC 5.00 4.70 15.90 

2007 P2 RL 5.10 3.60 14.08 2009 P2 RC 5.20 3.50 13.64 

2007 P2 RL 5.20 4.90 16.53 2009 P2 RC 4.60 3.70 12.11 

2007 P2 RL 6.40 5.60 25.76 2009 P2 RC 5.30 4.40 17.38 

2007 P2 RL 6.20 5.30 23.19 

      
2007 P2 RL 5.80 4.60 19.32 

      
2007 P2 RL 4.30 4.30 10.84 

      
2007 P2 RL 5.50 3.80 15.24 

      
2007 P2 RL 4.40 3.50 10.69 

      
2007 P2 RL 4.40 3.60 11.27 

      
2007 P2 RL 4.00 2.90 8.37 

      
2007 P2 RL 5.40 4.50 18.36 

      
2007 P1 RC 5.80 4.00 15.56 

      
2007 P1 RC 6.40 4.20 16.11 

      
2007 P1 RC 4.90 3.10 11.02 

      
2007 P1 RC 5.50 4.00 13.95 

      
2007 P1 RC 5.80 4.00 15.96 

      
2007 P1 RC 5.90 4.20 16.82 

      
2007 P1 RC 4.20 3.80 12.03 

      
2007 P1 RC 4.90 4.00 13.93 

      
2007 P1 RC 4.50 3.60 9.59 

      
2007 P2 RL 4.90 4.70 17.33 

      
2007 P2 RL 7.30 5.90 30.18 

      
2007 P2 RL 6.00 5.00 21.32 

      
2007 P2 RL 6.20 4.00 18.08 

      
2007 P2 RL 5.40 4.50 18.19 

      
2007 P2 RL 5.40 4.10 16.51 

      
2009 P2 RL 5.40 4.60 18.85 

      
2009 P2 RL 6.50 5.60 27.49 

      
2009 P2 RL 6.40 5.20 24.47 

      
2009 P1 RL 5.10 3.60 14.32 

      
2009 P1 RL 6.20 4.50 20.65 

               RC – Ramos Curtos; RL – Ramos Longos 
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ANEXO III  
 

Peso seco foliar (PS, g) determinado para as árvores analisadas nos pomares P1 e P2 durante o ano de 2006 

Pomar Árvore Ano 
Dia 
do 

Ano 

TTac 
Tb=4.5 
ºC.dia 

N.º Folhas Área Foliar (cm2) PS foliar (g) 

RC RL PFC RC RL PFC RC RL PFC 

P1 1 2006 123 237.60 1395 1091 246 15317.1 17510.6 1151.3 147.2 178.5 14.8 

P1 1 2006 208 1298.95 1583 1714 227 17381.3 27509.7 1062.4 220.9 325.5 13.5 

P1 2 2006 123 237.60 1453 801 432 15953.9 12856.1 2021.8 153.3 131.1 25.9 

P1 2 2006 208 1298.95 1509 1573 528 16568.8 25246.7 2471.0 210.6 298.7 31.5 

P1 3 2006 123 237.60 1221 1913 379 13406.6 30703.7 1773.7 128.8 313.0 22.7 

P1 3 2006 208 1298.95 1389 1881 371 15251.2 30190.1 1736.3 193.9 357.2 22.1 

P1 4 2006 123 237.60 1897 440 233 20829.1 7062.0 1090.4 200.2 72.0 14.0 

P1 4 2006 208 1298.95 1857 1843 237 20389.9 29580.2 1109.2 259.2 350.0 14.1 

P1 5 2006 123 237.60 1234 609 274 13549.3 9774.5 1282.3 130.2 99.6 16.4 

P1 5 2006 208 1298.95 1378 971 237 15130.4 15584.6 1109.2 192.3 184.4 14.1 

P1 6 2006 123 237.60 1623 240 292 17820.5 3852.0 1366.6 171.3 39.3 17.5 

P1 6 2006 208 1298.95 1544 1611 269 16953.1 25856.6 1258.9 215.5 306.0 16.0 

P1 7 2006 123 237.60 1490 282 345 16360.2 4526.1 1614.6 157.2 46.1 20.7 

P1 7 2006 208 1298.95 1445 1404 300 15866.1 22534.2 1404.0 201.7 266.6 17.9 

P1 8 2006 123 237.60 1772 833 600 19456.6 13369.7 2808.0 187.0 136.3 36.0 

P1 8 2006 208 1298.95 1818 2173 485 19961.6 34876.7 2269.8 253.7 412.7 28.9 

P1 10 2006 123 237.60 1336 1046 371 14669.3 16788.3 1736.3 141.0 171.1 22.2 

P1 10 2006 208 1298.95 1767 2272 308 19401.7 36465.6 1441.4 246.6 431.5 18.4 

P1 12 2006 123 237.60 1284 902 334 14098.3 14477.1 1563.1 135.5 147.6 20.0 

P1 12 2006 208 1298.95 1554 1326 229 17062.9 21282.3 1071.7 216.9 251.8 13.7 

P2 1 2006 123 237.60 2182 1809 432 29326.1 24439.6 2553.1 263.8 265.0 30.2 

P2 1 2006 208 1298.95 1715 2264 274 23049.6 30586.6 1619.3 241.3 346.2 18.8 

P2 2 2006 123 237.60 1645 980 371 22108.8 13239.8 2192.6 198.9 143.5 25.9 

P2 2 2006 208 1298.95 1543 1019 376 20737.9 13766.7 2222.2 217.1 155.8 25.7 

P2 3 2006 123 237.60 1741 2028 219 23399.0 27398.3 1294.3 210.5 297.0 15.3 

P2 3 2006 208 1298.95 1680 2324 227 22579.2 31397.2 1341.6 236.4 355.4 15.5 

P2 4 2006 123 237.60 2623 1748 401 35253.1 23615.5 2369.9 317.1 256.0 28.0 

P2 4 2006 208 1298.95 2566 2380 367 34487.0 32153.8 2169.0 361.1 364.0 25.1 

P2 5 2006 123 237.60 2704 1433 536 36341.8 19359.8 3167.8 326.9 209.9 37.5 

P2 5 2006 208 1298.95 2372 1850 504 31879.7 24993.5 2978.6 333.8 282.9 34.5 

P2 6 2006 123 237.60 2907 3045 344 39070.1 41138.0 2033.0 351.4 446.0 24.1 

P2 6 2006 208 1298.95 2724 3846 271 36610.6 51959.5 1601.6 383.3 588.2 18.6 

P2 8 2006 123 237.60 2295 1323 356 30844.8 17873.7 2104.0 277.4 193.8 24.9 

P2 8 2006 208 1298.95 2031 2000 318 27296.6 27020.0 1879.4 285.8 305.9 21.8 

P2 9 2006 123 237.60 2015 1368 361 27081.6 18481.7 2133.5 243.6 200.4 25.2 

P2 9 2006 208 1298.95 2484 2050 437 33385.0 27695.5 2582.7 349.5 313.5 29.9 

P2 10 2006 123 237.60 2001 2356 273 26893.4 31829.6 1613.4 241.9 345.1 19.1 

P2 10 2006 208 1298.95 2156 2541 338 28976.6 34328.9 1997.6 303.4 388.6 23.1 

P2 12 2006 123 237.60 2232 2705 456 29998.1 36544.6 2695.0 269.8 396.2 31.9 

P2 12 2006 208 1298.95 2654 4251 382 35669.8 57431.0 2257.6 373.5 650.1 26.2 

     RC – Ramos Curtos; RL – Ramos Longos; PFC – Primórdios das Folhas dos Corimbos; TTac – Tempo Térmico acumulado  
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ANEXO III  
       Peso seco foliar (PS) determinado para as árvores analisadas nos pomares P1 e P2 durante 2 períodos 

do ano de 2007 

Pomar Árvore Ano 
Dia do 
Ano 

TTac 
Tb=4.5 
ºC.dia 

N.º Folhas Área Foliar (cm2) PS foliar (g) 

RC RL RC RL RC RL 

P1 1 2007 136 299.92 2372 2462 25287.7 35090.3 185.6 267.5 

P1 1 2007 215 1207.73 2571 2861 27784.4 43692.1 332.1 544.8 

P1 2 2007 136 299.92 2332 3140 24864.1 44753.7 182.5 341.1 

P1 2 2007 215 1207.73 2549 3737 27551.0 57057.9 329.3 711.5 

P1 3 2007 136 299.92 2536 3682 27042.0 52485.3 198.5 400.0 

P1 3 2007 215 1207.73 2187 3886 23640.2 59340.2 282.6 740.0 

P1 6 2007 136 299.92 2905 1554 30974.2 22153.8 227.4 168.9 

P1 6 2007 215 1207.73 2555 1708 27609.4 26083.6 330.0 325.3 

P1 10 2007 136 299.92 3444 3327 36721.4 47430.0 269.6 361.5 

P1 10 2007 215 1207.73 3100 3555 33504.8 54286.5 400.5 677.0 

P1 12 2007 136 299.92 3007 3025 32063.2 43118.2 235.4 328.6 

P1 12 2007 215 1207.73 2366 3011 25566.4 45972.4 305.6 573.3 

P2 1 2007 133 275.50 2782 3391 34925.0 50531.3 221.5 345.9 

P2 1 2007 211 1147.80 2689 2966 33749.1 44463.2 333.8 494.0 

P2 3 2007 133 275.50 2191 2157 27506.1 32141.8 174.4 220.0 

P2 3 2007 211 1147.80 2340 2159 29374.3 32370.7 290.6 359.7 

P2 5 2007 133 275.50 2877 2361 36114.8 35180.0 229.0 240.8 

P2 5 2007 211 1147.80 2600 2097 32638.1 31440.5 322.8 349.3 

P2 6 2007 133 275.50 3842 2940 48223.1 43815.1 305.8 299.9 

P2 6 2007 211 1147.80 3668 2619 46040.5 39254.1 455.4 436.2 

P2 9 2007 133 275.50 3005 3713 37724.6 55328.6 239.2 378.7 

P2 9 2007 211 1147.80 2976 3686 37360.2 55253.4 369.5 613.9 

P2 10 2007 133 275.50 2665 2479 33455.2 36939.0 212.2 252.9 

P2 10 2007 211 1147.80 2490 2408 31249.2 36091.4 309.1 401.0 

 

Peso seco foliar (PS) determinado para as árvores analisadas no ensaio de inclinações do pomar P1 
durante o ano de 2007 

Pomar Árv. Ano 
Dia do 
Ano 

TTac 
Tb=4.5 
ºC.dia 

Trat. 
N.º Folhas Área Foliar (cm2) PS foliar (g) 

RC RL RC RL RC RL 

P1 1 2007 201 1008.20 EV 2804 3886 30301.8 59323.6 394.3 740.6 

P1 2 2007 201 1008.20 EV 1099 2007 11872.6 30639.6 154.5 382.5 

P1 3 2007 201 1008.20 Imáx 2214 2989 23922.5 45633.5 311.3 569.7 

P1 4 2007 201 1008.20 Imáx 2700 3032 29179.5 46285.4 379.7 577.9 

P1 5 2007 201 1008.20 Iméd 2536 2381 27407.5 36343.8 356.6 453.7 

P1 6 2007 201 1008.20 Iméd 2449 1975 26462.4 30150.7 344.3 376.4 

P1 7 2007 201 1008.20 EV 2126 2477 22977.4 37810.6 299.0 472.1 

P1 8 2007 201 1008.20 EV 1908 2221 20614.7 33899.2 268.3 423.2 

P1 9 2007 201 1008.20 Iméd 2405 3118 25989.8 47589.2 338.2 594.1 

P1 10 2007 201 1008.20 Iméd 2126 2712 22977.4 41396.1 299.0 516.8 

P1 11 2007 201 1008.20 Imáx 2274 2434 24572.2 37158.7 319.8 463.9 

P1 12 2007 201 1008.20 Imáx 1771 2103 19138.0 32106.4 249.0 400.8 

P1 13 2007 201 1008.20 Iméd 2296 2061 24808.5 31454.5 322.8 392.7 

P1 14 2007 201 1008.20 Iméd 2460 2445 26580.5 37321.7 345.9 466.0 

P1 15 2007 201 1008.20 EV 1858 2050 20083.1 31291.5 261.3 390.7 

P1 16 2007 201 1008.20 EV 3137 3555 33904.9 54271.3 441.2 677.6 

P1 17 2007 201 1008.20 Imáx 2219 2039 23981.5 31128.6 312.1 388.6 

P1 18 2007 201 1008.20 Imáx 2591 2733 27998.2 41722.1 364.3 520.9 

RC – Ramos Curtos; RL – Ramos Longos; TTac – Tempo Térmico acumulado; EV – Eixo Vertical; Iméd – Incl. Média; Imáx – Incl. Máxima 
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ANEXO III  

 

Peso seco foliar (PS) determinado para as árvores analisadas no ensaio de poda do pomar P2 durante 2 
períodos do ano de 2007 

Pomar Árv. Ano 
Dia do 
Ano 

TTac 
Tb=4.5 
ºC.dia 

Trat. 
N.º Folhas Área Foliar (cm2) PS foliar (g) 

RC RL RC RL RC RL 

P2 B1A1 2007 130 247.73 PM 4166 3557 52295.6 52782.6 324.4 353.4 

P2 B1A1 2007 192 900.52 PM 3521 4067 44194.1 60972.7 415.7 631.0 

P2 B1A2 2007 130 247.73 PM 3447 4414 43264.7 65512.5 268.3 438.6 

P2 B1A2 2007 192 900.52 PM 3133 4488 39322.4 67273.8 369.9 696.2 

P2 B1A3 2007 130 247.73 PS 2326 2918 29193.1 43312.7 181.1 290.0 

P2 B1A3 2007 192 900.52 PS 2035 2782 25542.1 41698.6 240.2 431.5 

P2 B1A4 2007 130 247.73 PS 2476 2845 31083.3 42226.0 192.8 282.7 

P2 B1A4 2007 192 900.52 PS 2373 2843 29787.6 42625.3 280.2 441.1 

P2 B1A5 2007 130 247.73 NP 3910 2971 49075.3 44089.0 304.4 295.2 

P2 B1A5 2007 192 900.52 NP 3343 2769 41967.0 41513.3 394.7 429.6 

P2 B1A6 2007 130 247.73 NP 3826 1883 48025.2 27943.7 297.9 187.1 

P2 B1A6 2007 192 900.52 NP 3892 2782 48857.2 41698.6 459.5 431.5 

P2 B2A1 2007 130 247.73 NP 4958 2793 62236.7 41449.8 386.0 277.5 

P2 B2A1 2007 192 900.52 NP 5450 4092 68413.9 61343.3 643.5 634.8 

P2 B2A2 2007 130 247.73 NP 4339 2406 54465.9 35705.8 337.8 239.0 

P2 B2A2 2007 192 900.52 NP 4253 3672 53381.0 55042.2 502.1 569.6 

P2 B2A3 2007 130 247.73 PS 2621 2427 32903.5 36016.3 204.1 241.1 

P2 B2A3 2007 192 900.52 PS 2512 2868 31527.5 42995.9 296.5 445.0 

P2 B2A4 2007 130 247.73 PS 3068 2490 38504.1 36947.8 238.8 247.4 

P2 B2A4 2007 192 900.52 PS 2939 2744 36886.5 41142.7 346.9 425.8 

P2 B2A5 2007 130 247.73 PM 3458 2793 43404.7 41449.8 269.2 277.5 

P2 B2A5 2007 192 900.52 PM 3149 3350 39531.1 50223.7 371.8 519.8 

P2 B2A6 2007 130 247.73 PM 3017 2165 37874.1 32135.3 234.9 215.1 

P2 B2A6 2007 192 900.52 PM 2684 3004 33685.0 45034.5 316.8 466.1 

P2 B3A1 2007 130 247.73 PM 3413 3305 42844.6 49056.7 265.7 328.4 

P2 B3A1 2007 192 900.52 PM 3111 3956 39044.0 59304.7 367.2 613.7 

P2 B3A2 2007 130 247.73 PM 4122 3504 51735.6 52006.3 320.9 348.2 

P2 B3A2 2007 192 900.52 PM 3582 3993 44959.7 59860.7 422.9 619.5 

P2 B3A3 2007 130 247.73 PS 2571 2019 32273.5 29961.9 200.2 200.6 

P2 B3A3 2007 192 900.52 PS 2434 2621 30553.1 39289.4 287.4 406.6 

P2 B3A4 2007 130 247.73 PS 1651 2584 20722.2 38345.0 128.5 256.7 

P2 B3A4 2007 192 900.52 PS 1547 2646 19417.6 39660.0 182.6 410.4 

P2 B3A5 2007 130 247.73 NP 3904 3190 49005.3 47349.1 303.9 317.0 

P2 B3A5 2007 192 900.52 NP 3404 3424 42732.6 51335.7 401.9 531.3 

P2 B3A6 2007 130 247.73 NP 4099 2856 51455.5 42381.3 319.1 283.7 

P2 B3A6 2007 192 900.52 NP 4269 3140 53589.8 47073.1 504.0 487.2 

RC – Ramos Curtos; RL – Ramos Longos; TTac – Tempo Térmico acumulado; PM – Poda Mínima; PS – Poda Severa; NP – Não Poda 
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ANEXO IV  
Variação da AST (cm2) nos pomares P1, P2 e P3 nos anos compreendidos entre 2007 e 2010 

Pomar Ano Trat. ∆ (mm) % ∆AST(cm2) % kg/cm2AST ∆AST/kg fruta 

P1 2007 EV 5.67 10.26 5.22 21.43 0.42 0.41 

P1 2007 Imáx 7.08 11.96 6.99 25.28 0.49 0.42 

P1 2007 Iméd 6.42 11.39 6.04 24.14 0.36 0.54 

P1 2008 EV 3.83 6.29 3.88 13.12 0.58 0.20 

P1 2008 Imáx 4.33 6.53 4.73 13.64 0.65 0.19 

P1 2008 Iméd 3.58 5.71 3.62 11.65 0.73 0.14 

P1 2009 EV 3.25 5.02 3.33 9.95 0.94 0.09 

P1 2009 Imáx 4.00 5.66 4.52 11.47 1.00 0.10 

P1 2009 Iméd 3.33 5.03 3.56 10.26 1.02 0.09 

P1 2010 EV 5.83 8.58 6.50 17.69 0.27 0.58 

P1 2010 Imáx 5.83 7.81 7.12 16.21 0.35 0.40 

P1 2010 Iméd 5.25 7.54 5.99 15.67 0.39 0.35 

P2 2007 PM 4.23 5.24 5.49 10.72 0.53 0.18 

P2 2007 PS 4.52 5.55 5.96 11.40 0.48 0.22 

P2 2007 NP 3.50 4.71 4.39 10.04 0.50 0.19 

P2 2008 PM 2.92 3.44 4.01 7.08 0.47 0.14 

P2 2008 PS 3.67 4.26 5.10 8.72 0.32 0.26 

P2 2008 NP 3.58 4.59 4.45 9.19 0.36 0.23 

P2 2009 PM 2.83 3.23 3.97 6.55 0.67 0.09 

P2 2009 PS 2.33 2.60 3.38 5.31 0.63 0.08 

P2 2009 NP 2.33 2.86 3.13 5.94 0.65 0.09 

P2 2010 PM 5.08 5.61 7.41 11.48 0.25 0.42 

P2 2010 PS 4.33 4.71 6.42 9.58 0.38 0.23 

P2 2010 NP 7.58 9.04 10.61 18.96 0.10 1.63 

P3 2007 EV 6.33 17.16 4.10 36.98 0.48 0.60 

P3 2007 Imáx 10.42 26.26 7.61 60.39 0.48 0.92 

P3 2007 Iméd 8.08 23.72 4.97 53.18 0.47 0.80 

P3 2008 EV 3.92 8.82 2.90 18.16 0.65 0.23 

P3 2008 Imáx 4.83 9.56 3.95 19.06 0.65 0.26 

P3 2008 Iméd 5.25 12.26 3.89 26.30 0.71 0.32 

P3 2009 EV 3.67 7.59 2.94 15.57 0.97 0.14 

P3 2009 Imáx 3.83 6.92 3.69 14.95 0.94 0.15 

P3 2009 Iméd 3.58 7.45 2.85 15.27 0.96 0.14 

P3 2010 EV 4.33 8.33 3.68 16.86 0.51 0.28 

P3 2010 Imáx 2.50 4.22 1.93 6.80 0.55 0.12 

P3 2010 Iméd 5.83 11.29 5.06 23.50 0.42 0.48 

    AST – Área de Secção do Tronco; EV – Eixo Vertical; Iméd – Incl. Média; Imáx – Incl. Máxima; PM – Poda Mínima;                            
PS – Poda Severa; NP – Não Poda 
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ANEXO V  
 

Variação da % de Matéria Seca (MS) nos frutos ao longo do ciclo de crescimento 

Data 
Dia do 
Ano 

DAPF 
TTac 

Tb=4.5 
N %MS EP 

14-05-08 135 45 13003.3 18 24.8 0.002 

28-05-08 149 59 17343.7 16 21.4 0.001 

06-06-08 158 68 20284.1 38 20.1 0.016 

16-06-08 168 78 23870.4 16 19.6 0.002 

11-07-08 193 103 33550.4 15 16.9 0.009 

13-08-08 226 136 46827.9 9 14.5 0.003 

16-04-09 106 25 5790.2 13 20.8 0.002 

23-04-09 113 32 7565.4 9 22.6 0.003 

04-05-09 124 43 10570.3 10 23.6 0.004 

20-05-09 140 59 15354.1 12 22.9 0.005 

02-06-09 153 72 19503.7 10 21.2 0.005 

19-06-09 170 89 25885.4 14 17.4 0.002 

03-07-09 184 103 31371.3 9 14.7 0.004 

28-07-09 209 128 41192.1 14 13.7 0.002 

07-08-09 219 138 45198.0 10 13.8 0.004 

19-08-09 231 150 49680.0 6 13.6 0.003 

04-08-10 216 113 42270.1 15 15.2 0.003 

24-08-10 236 133 49539.3 15 13.1 0.002 

   DAPF – Dias após a plena floração (F2, Escala de Fleckinger); TTac diário a partir do estado F2  
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ANEXO VI  
Parâmetros das equações autocatalíticas genéricas que expressam o crescimento anual dos frutos 

(em peso fresco) com o TTac (ºC.hora) por pomar 

Pomar Ano N r2 A EP k EP t0 EP 

P1 2006 18 1.00 138.44 6.09 0.00014 0.00000 35097.08 704.17 

P1 2007 18 1.00 156.67 6.34 0.00013 0.00000 35909.66 721.03 

P1 2008 18 1.00 165.97 1.77 0.00013 0.00000 36861.13 214.68 

P1 2009 21 1.00 155.25 2.95 0.00012 0.00000 38728.39 367.68 

P1 2010 16 1.00 280.47 11.71 0.00012 0.00000 41572.28 762.07 

P2 2006 18 1.00 107.30 5.17 0.00015 0.00001 32049.57 856.77 

P2 2007 18 1.00 140.36 6.59 0.00013 0.00000 35825.31 835.69 

P2 2008 18 1.00 182.26 4.64 0.00013 0.00000 38794.19 441.10 

P2 2009 21 1.00 149.79 8.06 0.00011 0.00000 41170.14 1092.00 

P2 2010 16 1.00 201.77 9.28 0.00012 0.00000 41422.57 888.16 

P3 2008 18 1.00 153.23 3.07 0.00014 0.00000 36516.03 336.47 

P3 2009 20 1.00 124.60 2.76 0.00012 0.00000 37268.44 441.04 

P3 2010 16 1.00 203.05 5.66 0.00013 0.00000 38546.55 502.00 

Potencial 19 1.00 303.82 13.35 0.00013 0.00000 39687.60 769.80 

 

Parâmetros das equações autocatalíticas ajustadas ao crescimento anual de frutos (em peso fresco) 
localizados em corimbos com diferentes cargas com o TTac (ºC.hora) 

Ano N.º Fr/Cor N r2 A EP k EP t0 EP 

2007 1 18 0.999 201.72 13.69 0.00013 0.00001 37049.62 1192.97 

2007 2 18 0.999 146.15 4.54 0.00013 0.00000 36370.88 528.77 

2007 3 18 0.999 130.24 3.83 0.00014 0.00000 33826.07 513.88 

2008 1 18 0.999 174.83 3.34 0.00013 0.00000 37493.64 342.63 

2008 2 18 0.999 152.59 5.74 0.00013 0.00000 37345.97 618.31 

2008 3 18 1.000 153.51 2.68 0.00013 0.00000 36523.58 313.46 

2009 1 21 0.999 155.25 2.59 0.00012 0.00000 38728.39 329.89 

2009 2 21 0.998 149.79 6.58 0.00011 0.00000 41170.14 858.83 

2009 3 21 0.999 124.60 3.25 0.00012 0.00000 37268.44 516.57 
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ANEXO VII 
Estatísticas determinadas no modelo de transmissão usado para estimativa dos valores do LAI e do 

LAD em todos os tratamentos e pomares nos anos de 2008 e 2009 

Pomar Ano Trat. N 
ӯ

ӯӯ

ӯ ŷ

ŷŷ

ŷ sob sest a. m r2 RMSE 
µmolm-2s-1 

MAE 
(%) ME D 

P1 2008 EV 1562 899.9 905.6 593.4 532.4 
174.1 
0.813 

0.821 251.3 20.442 0.821 0.893 

P1 2008 Iméd 1582 876.8 876.7 483.6 484.7 
236.5   
0.730 

0.767 282.6 24.248 0.765 0.874 

P1 2008 Imáx 1606 856.8 846.3 581.8 465.4 
239.9    
0.708 

0.774 280.5 25.037 0.768 0.876 

P2 2008 NP 1327 692.4 704.4 631.8 562.7 
149.7  
0.801 

0.809 276.2 27.500 0.809 0.886 

P2 2008 PM 1309 737.9 735.8 628.1 568.6 
128.9  
0.823 

0.825 262.4 23.532 0.825 0.893 

P2 2008 PS 1287 825.6 830.3 620.1 568.5 
131.8 
0.846 

0.852 238.6 19.404 0.852 0.905 

P3 2008 EV 1327 827.1 840.5 610.1 523.9 
238.7 
0.728 

0.718 242.2 29.280 0.691 0.848 

P3 2008 Iméd 1869 783.2 806.0 615.4 537.8 
240.5 
0.722 

0.678 350.4 30.440 0.674 0.840 

P3 2008 Imáx 1891 777.3 784.2 607.4 463.9 
335.0  
0.578 

0.573 397.1 36.084 0.572 0.820 

P1 2009 EV 1555 780.0 781.6 559.4 500.4 
145.3 
0.816 

0.832 229.7 22.052 0.831 0.897 

P1 2009 Iméd 1602 732.4 725.5 558.7 457.4 
205.6 
0.710 

0.752 279.6 29.910 0.750 0.868 

P1 2009 Imáx 1642 734.4 723.7 553.0 429.7 
240.6 
0.658 

0.717 297.0 32.339 0.712 0.857 

P2 2009 NP 1445 501.9 511.5 564.6 472.3 
146.3  
0.728 

0.757 279.1 38.901 0.755 0.870 

P2 2009 PM 1385 549.6 552.9 561.4 467.1 
149.0  
0.735 

0.780 264.7 33.975 0.778 0.877 

P2 2009 PS 1380 606.0 605.8 548.5 463.3 
143.2  
0.763 

0.817 237.0 27.886 0.813 0.891 

P3 2009 EV 1275 691.8 719.4 549.4 488.3 
191.3 
0.763 

0.738 283.1 29.216 0.734 0.858 

P3 2009 Iméd 1283 635.8 648.0 551.6 473.5 
180.0 
0.736 

0.736 283.8 31.494 0.735 0.859 

P3 2009 Imáx 1328 631.8 656.3 536.3 447.3 
237.9 
0.662 

0.630 327.6 37.849 0.627 0.829 

EV – Eixo Vertical; Iméd – Incl. Média; Imáx – Incl. Máxima; PM – Poda Mínima; PS – Poda Severa; NP – Não Poda 
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ANEXO VIII – Exemplo do “output” fornecido pelo modelo CSS_Pear (Pomar P2; Ano 2007; Tratamento PS) 
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