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A fruticultura de clima temperado no país vem em ascensão, devido 
principalmente há mudança nos hábitos de alimentação das pessoas, que a 
cada dia estão buscando por alimentos mais saudáveis, e isto implica em uma 
necessidade de aumento na produtividade dos pomares, e introdução de novas 
espécies no mercado. Os trabalhos realizados foram na cultura da pereira, dos 
quais teve destaque o acompanhamento das tecnologias para produção de 
pera em regiões com acúmulo de frio entre 200 e 400 horas e o 
acompanhamento fenológico de algumas cultivares. Nos trabalhos com  a 
cultura do pessegueiro deu-se ênfase aos seguintes itens, poda de condução, 
uso de cobertura plástica, e inicio dos trabalhos com poda mecânica em 
pomares experimentais conduzidos na forma de palmeta, com cobertura e sem. 
Além destas que já estão consagradas no mercado também existe a busca 
pela implantação de novas espécies no mercado que é o caso da Pitangueira, 
que é uma frutífera nativa da América do Sul, podendo ser encontrada em 
quase todo o território brasileiro e possui a possibilidade de exploração para 
consumo in natura, os frutos da pitangueira podem ser utilizados pela 
agroindústria para sucos, sorvetes, bebidas lácteas, geleias, doces, licores e 
outros produtos. E o Araçazeiro é uma fruta, nativa da América do Sul, está 
entre as espécies nativas do Sul do Brasil que em curto prazo tem maior 
potencial para exploração econômica, devido à possibilidade dos frutos serem 
comercializadas na forma in natura, ou ainda para a industrialização. A vida 
pós-colheita desta fruta é reduzida devido à sua alta taxa respiratória. 

 

Palavras – chave: Fruteiras, Clima temperado, Pereira, Pessegueiro,                                                                         
Nativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



��	���	 

 

Fruit growing temperate climate in the country is rising, mainly due to no change 
in eating habits of people who every day are looking for healthier food, and this 
implies a need to increase the productivity of orchards, and introduction of new 
Species on the market. The work carried out were in the culture of pear, which 
was highlighted monitoring technologies for pear production in regions with cold 
accumulation between 200 and 400 hours and the phenological monitoring of 
some cultivars. When working with the peach orchard was given emphasis to 
the following items, driving pruning, plastic sheeting of use, and early work with 
mechanical pruning in experimental orchards conducted in the form of halibut 
with and without coverage. Apart from these that are already established in the 
market there is also the search for implementation of new species on the 
market that is the case of Pitangueira, which is a native fruit from South 
America and can be found in almost all of Brazil and has the possibility of 
exploration for fresh consumption, the fruits of Surinam cherry can be used by 
agribusiness to juices, ice cream, milk drinks, jellies, jams, liqueurs and other 
products. And the araçazeiro is a fruit native to South America, is one native 
species of southern Brazil that in the short term has greater potential for 
economic exploitation because of the possibility of the fruits being sold in 
natura, or for industrialization . The postharvest life of this fruit is reduced due to 
their high respiratory rate. 

 

Key - words: Fruit trees, temperate climate, Pear, Peach, Native. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

A fruticultura no país vem em ascensão, devido principalmente há 

mudança nos hábitos de alimentação das pessoas, que a cada dia estão 

buscando por alimentos mais saudáveis, e isto implica em uma necessidade de 

aumento na produtividade dos pomares, e introdução de novas espécies no 

mercado. 

Para algumas das frutíferas de clima temperado as melhores técnicas de 

manejo e produção já estão definidas, mas algumas mesmo já sendo 

cultivadas a décadas no país, ainda esbarram com alguns entraves nos seus 

sistemas de produção.  

Fato que ocorre com a pereira, que dentre as fruteiras de clima 

temperado e a terceira mais consumida, mas este consumo se da 

principalmente por que o Brasil e o segundo maior importador da fruta, que 

ainda requer do desenvolvimento de técnicas que possibilitem a sua produção 

em larga escala, neste trabalho serão expressas algumas pesquisas que estão 

sendo realizadas neste sentido.  

O pessegueiro que além de ser produzido em larga escala, tem grandes 

problemas na questão da qualidade dos frutos que geralmente e inferior das 

frutas importadas, e ainda e carente em técnicas que racionalizem o seu alto 

custo em mão-de-obra, oque acaba dificultando a sua produção em algumas 

regiões.  

Além destas que já estão consagradas no mercado também existe a 

busca pela implantação de novas espécies no mercado, com e o caso da 

pitangueira e do araçazeiro, que são frutíferas nativas, e apresentam grande 

potencial para serem lançadas comercialmente no futuro. 

 

 

 



2 HISTÓRICO DA EMPRESA 
 

Na década de 1970, a agricultura se intensificava no Brasil. O crescimento 

acelerado da população e da renda per capita, e a abertura para o mercado 

externo mostravam que, sem investimentos em ciências agrárias, o País não 

conseguiria reduzir o diferencial entre o crescimento da demanda e o da oferta 

de alimentos. 

No âmbito do Ministério da Agricultura, um grupo debatia a importância do 

conhecimento científico para apoiar o desenvolvimento agrícola. Nesse 

momento, os profissionais da extensão rural começaram a levantar a questão 

da falta de conhecimentos técnicos, gerados no País, para repasse aos 

agricultores. 

O então ministro da Agricultura, Luiz Fernando Cirne Lima, constituiu um 

grupo de trabalho para definir objetivos e funções da pesquisa agropecuária, 

identificar limitações, sugerir providências, indicar fontes e formas de 

financiamento, e propor legislação adequada para assegurar a dinamização 

desses trabalhos.  

Em 7 de dezembro de 1972, o então presidente da República, Emílio 

Garrastazu Médici, sancionou a Lei  que autorizava o Poder Executivo a 

instituir empresa pública, sob a denominação de Empresa Brasileira de 

Pesquisa Agropecuária (Embrapa), vinculada ao Ministério da Agricultura. 

A Embrapa Clima Temperado é uma das Unidades descentralizadas da 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA, vinculada ao 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.  

Sua origem remonta ao ano de 1938, quando foi criada a Estação 

Experimental de Viticultura, Enologia e Frutas de Clima Temperado, no Distrito 

da Cascata, em Pelotas (RS). Em 1943, foi criado pelo Ministério da Agricultura 

o Instituto Agronômico do Sul (IAS), com abrangência sobre os três estados do 

sul do País e com sede em Pelotas. Em 1962, o IAS foi transformado em 

Instituto de Pesquisa e Experimentação Agropecuária do Sul (IPEAS).  

Com a criação da Embrapa, em 1973, foram geradas duas Unidades 

Experimentais de Pesquisa de Âmbito Estadual (UEPAE) na região, 

denominadas Cascata e Pelotas. Estas unidades foram posteriormente 

transformadas e tiveram suas missões ampliadas: a UEPAE Cascata 



t����������-se em 1983, em Centro Nacional de Pesquisa de Fruteiras de 

Clima Temperado (CNPFT), enquanto a UEPAE Pelotas deu origem, em 1985, 

ao Centro de Pesquisa Agropecuária Terras Baixas de Clima Temperado 

(CPATB). Em 1993, foi criada a Embrapa Clima Temperado, resultado da fusão 

do CNPFT com o CPATB, com atuação nos estados do Rio Grande do Sul, 

Santa Catarina e parte do Paraná. 

O Centro de Pesquisa Agropecuária de Clima Temperado é uma Unidade 

da Embrapa, com larga história de pesquisas para a região de clima temperado 

brasileira. Desde a metade deste século, pesquisadores das mais diversas 

áreas vêm gerando tecnologias para a região Sul do País. Desenvolve 

atividades nas áreas de recursos naturais, meio ambiente, grãos, fruticultura, 

oleráceas, sistemas de pecuária com ênfase para gado e agricultura de base 

familiar.  

A importância socioeconômica da região de clima temperado é expressa 

por uma elevada contribuição à produção agropecuária nacional. Nesta área 

localiza-se a metade da produção brasileira de grãos, a quarta parte do que o 

Brasil produz em carnes, leite e hortaliças, bem como mais de 80% da 

produção nacional de frutas de clima temperado, além de abrigar um dos 

maiores parques agroindustriais instalados no País.  

Destaca-se, por ser uma das unidades de pesquisa no mundo com domínio 

tecnológico para as chamadas terras baixas, cujo potencial representa uma das 

maiores possibilidades futuras de produção de alimentos (MEMORIA 

EMBRAPA, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 CARACTERIZAÇÃO DO CAMPO DE ESTAGIO 

 

O estagio obrigatório com carga horaria de 300 horas, realizado nas 

dependências da Embrapa – Clima Temperado, estabelecida no município de 

Pelotas – RS. O qual teve inicio no dia 03 de fevereiro de 2015 e termino no dia 

24 de abril do mesmo ano, sob orientação do Engenheiro Agrônomo José 

Francisco Martins Pereira. 

 No qual se deu ênfase a área de fitotecnia (manejo e tratos culturais), nas 

frutíferas de clima temperado. Dentre as quais foram realizados trabalhos com 

a cultura da pereira, pessegueiro e viabilização econômica da fruteiras nativas 

(pitanga e araçá).  

As pesquisas acompanhadas estão sendo realizadas por projetos da 

Embrapa Clima Temperado. Estas com objetivo de desenvolver e melhorar 

praticas e tecnologias, para uso em fruteiras de clima temperado. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 DESENVOLVIMENTO E ADAPTAÇÃO DE TECNOLOGIAS PARA 

VIABILIZAR A PRODUÇÃO DA PEREIRA NO BRASIL 

 

 Dentre os trabalhos realizados na cultura da pereira, tiveram destaque o 

acompanhamento das tecnologias para produção de pera em regiões com 

acúmulo de frio entre 200 e 400 horas, acompanhamento fenológico de 

algumas cultivares no Centro de Pesquisa Agropecuária Clima Temperado – 

CPACT, da Embrapa, e junto a produtores, com a visitação de pomares de 

pereira na região de Pelotas RS.  

A pereira pertence à família Rosaceae, gênero Pyrus, e compreende 

mais de 20 espécies. No Brasil, as mais importantes são a Pyrus communis L., 

a Pyrus pyrifolia (Burm) Nak. e a híbrida. (NAKASU, BONIFACIO 

HIDEYUKI...et al., 2007) 

 Dentre as frutas de clima temperado, a pera é a terceira mais consumida 

no Brasil (Rufato et al., 2011), sendo superada pela maçã e pelo pêssego. O 

Brasil é o segundo maior importador mundial de peras. Em 2008, foram 

importadas 139.777,53 toneladas com gastos na importação de US$ 

120.624,142 mil. Esses valores significam 54,8% da quantidade total de frutas 

importadas e 49,6% do valor pago, respectivamente (IBRAF, 2010). 

 A falta de material genético e a deficiência de tecnologias de manejo, 

bem como o abortamento de gemas florais, são os principais problemas para o 

desenvolvimento da cultura, o que tem dificultado a produção de peras nas 

condições do sul brasileiras, limitando a expansão do cultivo (Camelatto et al., 

2000; Herter et al., 2001). Além da alta exigência em frio das principais 

variedades cultivadas. 

 

4.1 TECNLOGIAS PARA PRODUÇÃO DE PERA EM REGIÕES COM 
ACÚMULO DE FRIO ENTRE 200 E 400 HORAS 

 

Para que a cultura da pereira se desenvolva, há necessidade de 

conhecer o comportamento das cultivares introduzidas em nossas condições 

climáticas, em relação a sua exigência em frio hibernal, pois sendo uma 

frutífera de clima temperado, entra em período de dormência (BRIGHENTI, 

2012). A falta de frio resulta numa baixa frutificação efetiva em virtude da 



��rmação de flores fracas, e leva a uma baixa taxa de brotação e floração, 

caracterizada por uma forte heterogeneidade, tanto temporal quanto espacial 

(LEITE et al., 2004)(Figura 1).  

 

Figura 1 - Fluxograma das consequências da falta de frio. 

 

Fonte: (PETRI... et al., 1996). 

 

Embora seja possível quebrar a dormência com produtos químicos e 

práticas de manejo, o resultado final do crescimento, produção e qualidade 

sobre esse sistema de produção é inferior ao obtido com cultivares adaptadas 

(HAUAGE E CUMMINS, 2000). 

 As cultivares de pera são divididas em dois tipos. Europeias (Pyrus 

communis L) estas com um tempo de exposição ao frio que pode variar de 600 

a 1300 horas, segundo diversos pesquisadores (Powel Et Al., 2002). E 

Asiáticas (Pyrus pyrifolia var. culta, P. ussuriensis R. e Pyrus bretschneideri), o 

requerimento em frio para superação da dormência é menor que o das peras 

europeias, variando de 250 a 900 horas (OREGON HORTICULTURE, 2010). 

Devido a estas exigências em frio, algumas técnicas para produção são 

empregadas dando destaque ao manejo da quebra de dormência.  

Quando não se tem as condições ambientais favoráveis para satisfazer 

as necessidades de frio das fruteiras de clima temperado, são necessárias 

certas práticas culturais usando ou não substâncias químicas que permitam o 



�m���� ������t��m�t� �� ���� �� �� ������. A solução do problema prevê o 

uso de produtos químicos e ou práticas culturais tais como incisão anelar, 

arqueamento de ramos, desfolha e frio artificial que auxiliem na quebra da 

dormência (PETRI  et al.,1996). 

 Segundo Petri (1996) as práticas culturais que podem ser utilizadas são 

a de incisão anelar, que consiste em se fazer um corte transversal na casca 

aproximadamente 1cm acima da gema, causando assim uma interrupção 

temporária da circulação de seiva, e um corte na vertical logo abaixo da gema, 

para evitar que o ramo tenha um ângulo muito fechado em relação a planta. 

Outro método a ser utilizado é o arqueamento de ramos, o qual propicia um 

enfraquecimento dos mesmos, favorecendo a sua brotação. Em regiões onde 

não ocorre a queda natural das folhas estas devem ser derrubadas, o que pode 

ser feito com o emprego da aplicação de uréia 10% ou sulfato de cobre a 1%, 

dois a três meses antes do inicio normal da brotação. 

 O uso de fitorreguladores, principalmente os que antagonizam as 

giberelinas, promove a formação de flores (Meilan, 1997). Os fitorreguladores 

daminozide, paclobutrazol, o ethephon e prohexadiona-Ca diminuem o 

crescimento e aumentam a taxa de diferenciação floral no ano seguinte da 

aplicação (Miller e Tworkoski, 2003). Aplicações de paclobutrazol, cicocel e 

ethephon promoveram aumento do número de flores em pereiras cv. Bartlett/ 

Pyrus calleryana, no quarto e quinto ano, enquanto que a hidrazida maleica 

promoveu aumento apenas do número de ramificações laterais. Portanto, a 

utilização desses produtos pode aumentar o potencial de formação de flores e 

frutas nos anos subsequentes (HAERTER, 2003). 

 Apesar das várias opções citadas atualmente no Brasil são poucos os de 

uso comercial para a cultura da pereira, só os óleos minerais e a cianamida 

hidrogenada (Dormex®) são recomendados. Como a ação destes produtos não 

é sistêmica e sim localizada, faz-se necessário que os produtos atinjam todas 

as gemas da planta para que se obtenha resultado adequado. (RUFATO et 

al.,2012) 

 A época de aplicação ocorre no inicio do inchamento das gemas. Para 

maior eficiência da aplicação dos produtos, é necessária a ocorrência de uma a 

duas horas sem chuva, pelo menos, antes da aplicação. (NAKASU, 

BONIFACIO HIDEYUKI et al.,2007) 



Os instrumentos de manejo citados servem para propiciar a produção 

em regiões de baixo frio, mas não garantem qualidade as peras produzidas 

através destes métodos, o ideal seria a implantação de cultivares já adaptadas, 

o que garantiria a produtividade e qualidade e consequentemente a redução 

dos custos de produção, tornando a pera brasileira competitiva no mercado.  

 Este trabalho tem por objetivo a pesquisa e uso de tecnologias já 

existentes e aplicação de novas, além de testes de adaptabilidade de 

variedades já cultivadas, e implantação de novos cruzamentos para posterior 

seleção, a partir de sua perspectiva de produção para estas regiões.  

 

4.2 ACOMPANHAMENTO DA MORFOLOGIA E FENOLOGIA DA PEREIRA 
EM POMARES. 

 

Os ramos da pereira apresentam dois tipos de gemas. Uma é pequena e 

pontiaguda, sendo definida como vegetativa ou lenhosa e somente produz 

estruturas vegetativas, como folhas e ramos (Alexandre et al., 2001). A outra é 

uma gema maior, oval, menos pontiaguda, sendo designada como gema mista 

por produzir folhas e flores.  

 Segundo Rufato (2012), as características e as principais estrutura de 

frutificação da pereira são as seguintes (Figura 2): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



F !��� 1 - Estruturas de frutificação em pereira: brindila (A), lamburda florífera 

(B), dardo (C), esporão (D), bolsa (E). 

 

Fonte: (RUFATO, et al., 2012) 

 

 Brindila – Considera-se um ramo do ano, fino, flexível, relativamente 

curto, entre 5 e 25 cm aproximadamente, coroado ou não com uma gema floral 

na extremidade; a gema é normalmente bem formada, com flores bem 

desenvolvidas e com capacidade de produzir fruto de bons calibres. 

 Dardo – São ramos muito curtos (de 1-2 cm, máximo 7-8 cm), originados 

de gema vegetativa, pontiagudos e com uma gema foliar na ponta. Formam-se 

após um ano, e podem se diferenciar em gema de flor ou não, conforme o 

manejo que é dado ao ramo. 

 Lamburda – É um dardo de dois ou mais anos de idade, que se 

prolongou em longitude (5-10 cm) e que transformou sua gema terminal em 

gema de flor. 

 Bolsa – Assim chamadas pela sua forma, pois engrossam tomando uma 

forma globosa pelo acumulo de reservas. São estruturas especializadas em 

frutificação, que ocorrem com maior intensidade em algumas cultivares de 

macieiras e pereiras adultas. 



Ramo misto – É um ramo de vigor médio, que naturalmente tem uma ou 

mais gemas florais na extremidade ou na sua proximidade.  

 Esporão – Próprio da pereira, um conjunto de bolsas, dardos e 

lamburdas que consistem uma formação característica denominada esporão de 

galo; pode ter idades compreendidas entre 2 e vários anos. 

Para a saída da dormência, as gemas devem receber uma quantidade 

mínima de frio, para então brotarem e iniciar um novo ciclo de crescimento e 

produção. Os estádios fenológicos são mostrados na figura 3: 

 

Figura 2 – Desenvolvimento dos órgãos de frutificação da pereira e seus 

estádios fenológicos: (A) Gema dormente; (B) Gema inchada; (C) Ponta verde; 

(C3) “Orelha de rato”; (D) Aparecimento dos botões florais; (E) Botões florais 

separados; (E2) Gemas florais no estádio de “balão”; (F) Inicio da abertura das 

flores; (F2) Plena florada (mais de 70% das flores abertas); (G) Inicio da queda 

das pétalas; (H) Queda total das pétalas; (I) Frutificação efetiva e frutos do 

tamanho de uma avelã; (J) Frutos do tamanho de uma noz. 

 

Fonte: (EPAGRI, 2001) 

 

 A flor forma-se devido às mudanças nos meristemas, que passam de 

vegetativos para reprodutivos. Inicialmente ocorre a indução e duas a quatro 

semanas após ocorre à diferenciação, que para completar-se demora cerca de 



d� � � "��t�� �m�m�# $� m�t��t�% �m �& crescimento vigoroso, a dominância 

apical poderá inibir ou reduzir a formação de gemas florais. (MASSERON et al., 

1992). 

Alguns fatores podem influenciar a diferenciação floral (MARODIN, 

1998): 

· A queda prematura das folhas maduras pode inibir ou reduzir a 

quantidade de flores formadas; 

· Planta sombreadas produzem menor quantidade de gemas 

florais; 

· Temperatura do ar; 

· Podas podem aumentar o crescimento vegetativo e reduzir a 

formação de gemas florais; 

· Plantas de baixo vigor podem ter a floração reduzida devido à 

insuficiente distribuição de carboidratos. 

 

A partir do acompanhamento e avaliações do comportamento fenológico 

de pomares experimentais e comerciais das regiões de clima subtropical, é 

possível traçar parâmetros sobre as épocas, de entrada em dormência, 

brotação, floração e maturação das diversas cultivares acompanhadas.  

Podendo-se assim proceder com pesquisas de forma adequada sobre 

os fatores que afligem e cultura, em cada estádio de seu desenvolvimento, 

como por exemplo o seu alto índice de abortamento, que segundo (Nakasu & 

Leite, 1992) é caracterizado pela necrose dos primórdios das gemas florais 

destruindo-as parcial ou totalmente, e, dependendo da época e da cultivar, 

podem apresentar intensidades de 30 a 100% de abortamento. 

 Como pôde se ver a limitação da expansão da cultura não estão ligadas 

ao mercado, que tem sido um fator limitante para algumas fruteiras de clima 

temperado, mas sim a baixa produtividade e qualidade insatisfatória, tornando 

assim a atividade pouco atrativa economicamente para produtores. 

 Existem ainda grandes desafios para esta cultura no Brasil, das quais 

estão diretamente ligadas à falta de desenvolvimento de práticas culturais e de 

um manejo adequado, que possam vir a viabilizar o seu cultivo. Com esse 

objetivo pesquisas estão sendo desenvolvidas nas questões do 

desenvolvimento de um zoneamento edafoclimático para a cultura, 



�� �� ����m�tm �� ��� d� p��� �% �  �d ��'(� dm ��mbinações de cultivares copa 

e porta-enxertos adequados, bem como o desenvolvimento tecnológico para a 

recomendações de sistemas de condução e de manejo do solo, tornando assim 

as plantas mais eficientes. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 DESENVOLVIMENTO E ADAPTAÇÃO DE TECNOLOGIAS PARA 
VIABILIZAR O CULTIVO DE FRUTEIRAS NATIVAS DO SUL DO 
BRASIL: Pitangueira e Araçazeiro. 

 

A flora brasileira é rica em frutas silvestres comestíveis, as quais 

constituem um patrimônio genético e cultural de inestimável valor (MIELKE et 

al., 1990).  

O trabalho com frutíferas nativas na Embrapa Clima Temperado teve início 

com uma coleção, cuja maior parte das plantas foi recebida da Associação de 

Fumicultores do Brasil (AFUBRA), em 1985. Inicialmente, o objetivo era a 

conservação das espécies. Mas a partir de 1986/87, foi crescendo a ideia de 

utilizar algumas delas como alternativas aos sistemas produtivos da região. 

(FRANZON, et al., 2013) 

Todas as espécies vegetativas, hoje cultivadas, foram silvestres um dia, 

inicialmente submetidas a um sistema extrativista e só posteriormente, com a 

sua domesticação e com conhecimento, a princípio empírico e, depois, 

sistematizado através da pesquisa, é que vieram integrar algum sistema de 

produção e tornar-se fonte de renda e de geração de empregos. As atividades 

de pesquisa, visando o desenvolvimento, produção e manejo de espécies 

nativas, vêm sendo desenvolvidas mais intensamente na Embrapa Clima 

Temperado, com objetivo de gerar tecnologias que possibilitem o 

desenvolvimento de sistemas de produção ou de manejo de populações 

nativas, sustentáveis dos pontos de vista agronômico, econômico, social e 

ambiental (RASEIRA et. al.,2004). 

 Com o avanço das pesquisas, o araçazeiro e a pitangueira tiveram 

destaque, intensificando assim os trabalhos em cima destas espécies. 

 

5.1 ARAÇAZEIRO (Psidium Cattleyanum) 

 

O araçá é uma fruta, nativa da América do Sul, pertencente a família 

Mirtaceae do gênero Psidium.  

No ano de 1985 o Centro Nacional de Pesquisa em Fruteiras de Clima 

Temperado iniciou uma coleção de espécies frutíferas nativas do Rio Grande 

do Sul, e de outros estados do sul, entre elas o araçá. Visando a seleção do 



!m�����asma mais promissor, para um futuro aproveitamento em escala 

comercial. Paralelamente, foram realizadas observações sobre condução das 

plantas, fenologia, produtividade. (RESEIRA., 1996). 

No Brasil, as espécies com maior interesse para exploração comercial 

dos seus frutos são P. guineense swartz e P. cattleyanum sabine, sendo esta 

última originária do Sul do Brasil e distribuída do Rio Grande do Sul até a 

Bahia. Seus frutos são considerados dos melhores entre as espécies de 

araçás, (DEMATTÊ, 1997). 

 Embora a pesquisa na cultura do araçá já prossiga por vários anos, a 

maioria das espécies de araçazeiro ainda esta em desenvolvimento. 

 No Brasil, apenas duas cultivares de araçá são lançadas: o ‘Yacy’, que 

produz frutos de película amarela, com peso de 15 a 20 g, de sabor doce, baixa 

acidez e produção total de 4 kg de frutos/planta/ano em até três colheitas 

(dezembro a fevereiro/março a abril/maio); e o ‘Irapuã’, que possui frutos de 

película roxo-avermelhada e sabor mais ácido com leve adstringência, sendo 

mais adequada à confecção de doce em pasta do que ao consumo como fruta 

fresca. Apresenta produções crescentes que vão de 3,4 a 14 kg de 

frutos/planta/ano na idade adulta e frutos com tamanho de médio a grande. O 

inicio de produção se dá em fevereiro. (RASEIRA e RASEIRA, 2000a, b; 

RASEIRA et al., 2001). 

 Esta espécie adapta-se bem a clima tropical e subtropical, não tolerando 

frios intensos ou fortes geadas. A densidade de plantio pode variar de 2,5-3,5m 

nas entre linhas, e 0,5-1,0 m entre plantas (RASEIRA et al., 2004). 

Existem algumas técnicas de tratos culturais já definidas para a espécie, 

Manica (2000) relata que a espécie tem um excelente crescimento vegetativo e 

boa produção por planta e por hectare, quando ela é cultivada em solos ricos 

em matéria orgânica e com boa fertilidade, nos quais normalmente produzem 

frutos grandes e em maior quantidade, o que resulta numa alta produtividade 

por hectare. Até o presente momento, não foi desenvolvido nenhum trabalho 

experimental na área de correção do solo para a cultura do araçazeiro. 

 O sistema de poda utilizado consiste na retirada de ramos que se 

localizem na parte baixa da planta, próximo ao solo. Tem como finalidade 

retirar ramos quebrados e conduzir a planta, de modo que a copa inicie a partir 

de 20-25 cm de altura. (RESEIRA., 1996).  



O ���t���m de doença baseia-se nas seguintes medidas: eliminar os 

frutos mumificados e os caídos no chão, e enterrá-los fora do pomar, pois o 

inóculo primário (primeiras infecções) é produzido nesses frutos; efetuar um 

tratamento de inverno, com produto à base de cobre, de preferência logo após 

a poda; realizar pulverizações periódicas com fungicidas, durante a fase de 

desenvolvimento vegetativo dos ramos, folhas e frutos. Entretanto, o principal 

problema é a mosca-das-frutas. 

 Segundo Franzon (2004), o araçazeiro está entre as espécies nativas do 

Sul do Brasil que em curto prazo tem maior potencial para exploração 

econômica, devido à possibilidade dos frutos serem comercializadas na forma 

in natura, ou ainda para a industrialização. A vida pós-colheita desta fruta é 

reduzida devido à sua alta taxa respiratória. Nesse sentido o ponto de colheita 

deve ser realizado enquanto a mesma esteja firme para o manuseio. Em 

estudos preliminares, relacionados ao armazenamento de seleções de araçá 

amarelo e vermelho à temperatura de ± 5ºC, foi constatado que os frutos 

permaneceram em condições de armazenamento por até onze dias. 

 A partir de 2002, algumas características estão sendo avaliadas nas 

plantas da coleção do CPACT, visando auxiliar na seleção de clones 

superiores. As características avaliadas são: tamanho médio das frutas 

(diâmetro) que variaram entre 2,2 e 5,0cm, o peso médio das frutas; teor de 

sólidos solúveis totais (SST), que variou entre 6,3 e 14,6°Brix. 

 Muitos trabalhos ainda devem ser realizados, dentre eles o releio de 

flores e frutos, o que devera proporcionar frutos de melhor qualidade, e 

também trabalhos para despertar o interesse dos produtores em seu cultivo, 

visando assim aumentar sua produção em escala comercial, a qual ainda 

permanece ingênua. 

 

5.2 PITANGUEIRA (Eugenia uniflora L.) 

 

A pitangueira pertence à classe Magnoliopsida, subclasse Rosidae, 

ordem Myrtales, família Myrtaceae, gênero Eugenia e espécie Eugenia uniflora 

L. (CRONQUIST, 1988). 

É uma frutífera nativa da América do Sul, podendo ser encontrada em 

quase todo o território brasileiro, assim como no Paraguai, Uruguai e na 



)�!m�t �� *DONADIO et al., 2002). No Sul do Brasil, a Embrapa Clima 

Temperado, em Pelotas-RS, vem realizando estudos agronômicos com 

algumas fruteiras nativas da região, dentre as quais a pitangueira.  

Além da possibilidade de exploração para consumo in natura, os frutos da 

pitangueira podem ser utilizados pela agroindústria para sucos, sorvetes, 

bebidas lácteas, geleias, doces, licores e outros produtos. Esta espécie, bem 

como outras fruteiras nativas, também vem despertando a atenção da indústria 

farmacêutica, pois as frutas são ricas em vitaminas (Tabela 1) e em 

substâncias antioxidantes (Tabela 2), dentre outras, como óleos essenciais que 

podem ser extraídos das folhas e de outras partes da planta (Tabela 3) (MARIN 

et al., 2004) 

 

Tabela 1- Valor Nutricional de 100g de polpa de frutos de pitanga. 

 

Fonte: Villachia et al,.1996. 

 

 

 



T�+m�� , – Teores de compostos fenólicos e carotenoides totais em duas 

seleções de pitanga. 

 

Fonte: Lima, et al., 2002. 

 

Tabela 3 – Composição percentual dos principais óleos velateis de frutos de 

pitanga. 

 

Fonte: Raseira, et al., 2004 

 

Esta é uma das espécies estudadas que apresenta potencial para cultivo 

na região, pois existem trabalhos adiantados de seleção de clones (FRANZON 

ET AL., 2004). 

Atualmente, existem em torno de 150 genótipos, dentre os quais muitos 

poderiam ser testados para verificar as possibilidades de serem propagados 

como cultivares comerciais. Das quais as características variam, como a cor 

das frutas produzidas, que são alaranjada, vermelha e roxa, algumas com 

produtividade elevada que podem ultrapassar os 20 Kg/planta, com frutos de 

1,5 a 2,7 cm de diâmetro, e com a variação de SST que vai de 10 a 20 ºBrix. 

As seleções de pitangueira produzem em outubro ou novembro, mas 

após uma parada relativamente curta, voltam a produzir em fevereiro/março, 



m�tm�dm�d�-se até próximo à chegada do frio, Franzon, et al., (2013) 

caracterizando assim duas safras por ano. O espaçamento de plantio 

recomendado e de 2m entre plantas por 5m entre linhas, deve-se manter o 

pomar livre de invasoras evitando assim a concorrência por nutrientes, também 

fazer poda de formação nos primeiros anos, que consiste em deixar de três a 

quatro pernadas para a formação de copa, a partir dos 50cm de altura do 

caule, daí em diante deve-se permitir que as brotações das gemas laterais 

preencham os espaços vazios da copa. 

Quando necessária deverá ser realizada uma poda de limpeza e/ou 

rebaixamento de copa com a retirada de ramos doentes, atacados por pragas, 

quebrados, mal formados ou em locais indesejáveis que prejudiquem a 

adequada formação e crescimento da copa.  As podas deverão ser efetuadas 

após a colheita. Após a poda, em condições favoráveis ocorrerá a brotação em 

torno de 20 dias.  

 Ainda não existem variedades lançadas para o seu cultivo na região sul, 

apenas a cultivar “Tropicana” Lançada pela Empresa de Pesquisa 

Agropecuária de Pernambuco (IPA), a qual é adaptada apenas àquela região, 

onde seu cultivo comercial restringe-se aos Estados de Pernambuco e Bahia, 

detentores das maiores áreas de plantios comerciais, em torno de 300 ha. 

Mas com os avanços das pesquisas sobre o melhor manejo para a 

cultura, e das recentes seleções de progênies superiores, provavelmente em 

um futuro próximo, deverão ser lançadas cultivares adaptadas a região sul do 

país. 

  

 

 

 

  

  

 

 

 



6 TECNOLOGIAS PARA A MELHORIA DO SISTEMA PRODUTIVO DO 
PESSEGUEIRO  

  

Nos trabalhos com pessegueiro deu-se ênfase aos seguintes itens, poda 

de condução, uso de cobertura plástica, e inicio dos trabalhos com poda 

mecânica em pomares experimentais conduzidos na forma de palmeta, com 

cobertura e sem. 

 O pessegueiro é nativo da China, Pertence à família Rosácea, 

subfamília Prunoidea, gênero Prunus L. e subgênero Amygdalus, todas as 

cultivares comerciais pertencem à espécie Prunus pérsica L. Batsch. 

A produção brasileira de pêssego na safra 2010 atingiu 220.739 

toneladas, produzidas numa área de 20.194 hectares (POLL et al, 2012). 

Mesmo com essa produção, a cadeia produtiva do pêssego precisa 

incrementá-la, pois a oferta nacional nem sempre foi suficiente para suprir o 

consumo, como ocorreu em 2009, em que foi necessário importar 11 mil 

toneladas Agrostat (2012). Esse incremento pode-se dar pelo aumento da área 

de produção, pelo aumento de produtividade ou pela redução de perdas. 

No Brasil, tanto a produção como a área cultivada com frutas de clima 

temperado têm crescido nos últimos anos; neste grupo, estão as frutas de 

caroço, nas quais predomina o pêssego, que em área cultivada representa 

mais de 80% (FACHINELLO et al., 2011). Contudo, o pêssego produzido na 

região Sul, embora de ótimo sabor, não raro deixa a desejar em tamanho, 

aparência e firmeza, quando comparado aos padrões internacionais (WAGNER 

JUNIOR et al., 2011). Desta forma, melhorias nas práticas de manejo do pomar 

e da planta são importantes para que se alcancem estes atributos de 

qualidade. 

Além da qualidade do fruto, há também a necessidade de elevar a 

produtividade dos pomares, sendo que a baixa produtividade está diretamente 

relacionada a fatores como localização imprópria dos pomares, adubação 

desequilibrada, escolha equivocada de cultivares e manejo inadequado das 

plantas (BORGES et al., 2012) 

  

 

 



-#. TECNICAS E MANEJO DO POMAR 
 

Devido a estes problemas, existem várias pesquisas em andamento, que 

visam o manejo adequado das plantas, dando suporte principalmente ao 

aumento da qualidade e produtividade, além de tentativas de manejo que 

diminuam a mão-de-obra empregada nos pomares que vem se tornado o fator 

limitante de várias regiões produtoras. 

 

6.1.1 Cultivares 

 

A cultivar é um dos componentes mais importantes do sistema de 

produção e um dos poucos que podem ser modificados, sem alterar o custo de 

implantação do pomar. Ou seja, o custo de plantio de uma cultivar adaptada e 

com boa resistência a doenças, produtora de frutas de qualidade é igual ao de 

uma cultivar mal adaptada, suscetível a doenças, produtora de frutas de baixa 

qualidade.  

 O pessegueiro, dentre as frutíferas de clima temperado, é aquela que 

tem maior número de cultivares lançados no Brasil (RASEIRA & NAKASU, 

2002). E isso acaba levando os produtores a escolhas precipitadas, para a boa 

escolha de uma cultivar a ser implantada deve levar em conta a sua 

adaptabilidade a cada região, isto é levar em conta a necessidade de acúmulo 

de frio hibernal para superação da dormência, época de floração (risco de 

geadas), etc.  

Mas, além disso, deve-se procurar o escalonamento da produção para 

redução da mão-de-obra, não gerando picos de trabalho, desta forma o 

produtor poderá aumentar o período de colheita, não gerando períodos de 

ociosidade de trabalho na propriedade. Isto poderá ser corrigido com a 

implantação de cultivares de diferentes ciclos que dependendo da região 

produtora poderão se estender de setembro (cultivares muito precoces) à 

fevereiro (cultivares tardias). 

 

 

 



-#.#, Sistemas de condução 

 

Há muito tempo pesquisadores e produtores buscam a condução ideal 

das plantas de pessegueiro. 

Atualmente as mais usadas são o vaso aberto ou também chamado de 

taça, mas este sistema se apresenta defasado e com várias desvantagens que 

incluem a baixa produtividade inicial, árvores baixas são mais propensas a 

danos causados por geadas, e uma maior dificuldade para realizar algumas 

práticas culturais, tais como aplicações de herbicida e roçada, em razão da 

expansão dos ramos inferiores (Pereira, 2011), também apresenta menor 

produtividade média em relação ao sistema de “Y”, sistema o qual esta se 

destacando em certas regiões produtoras. O sistema apresenta uma alta 

densidade de plantio (podendo chegar a mais de 2000 plantas há), seguida de 

altas produtividades e maior facilidade nos tratos culturais. O sistema de “V” 

assemelha-se muito ao de “Y”, tendo como principal diferença o ângulo de 

abertura das pernadas. 

 O pessegueiro é uma planta que não se adaptada bem ao sistema de 

condução em líder central, as árvores se tomam muito grandes, perdem 

rapidamente a área produtiva na parte baixa e interior da copa, e não é fácil de 

manter a forma da planta (PEREIRA., 2011).  

 O sistema de palmeta introduziu o conceito de cerca viva na condução 

do pomar. A planta cresce livremente no primeiro ano, os andares (camadas) 

seguintes são escolhidos durante o segundo e terceiro ciclos de crescimento, 

dependendo da velocidade do desenvolvimento da planta, os ramos são 

selecionados de acordo com a altura e o ângulo entre pernadas, sem se 

preocupar com qualquer esquema geométrico. Tal sistema apresenta maior 

custo na fase de implantação, por requerer estruturas de sustentação e 

emprego de mão-de-obra para a seleção e posicionamento das pernadas. Tal 

sistema esta sendo enfatizado nas pesquisas do CPACT, devido a 

possibilidade de mecanização de alguns tratos.  

 

 

 



-#.#/ Poda 

 

Os produtores de pêssego do país adotam a prática cultural da poda de 

uma forma geral, independentemente da cultivar explorada, utilizando a mesma 

intensidade para os mais distintos genótipos, seguindo recomendações 

antigas, visando a estimular o desenvolvimento de novas brotações. É sabido 

que há a necessidade de adequar a intensidade da poda do pessegueiro aos 

distintos hábitos de crescimento, porta-enxertos, sistemas de condução e 

densidades de plantio (BASSI et al., 1994). 

 Os tipos de poda se diferem pela época que são feitas e seus objetivos, 

basicamente são divididas em poda verde (verão) e de frutificação (inverno). 

 A poda verde consiste basicamente na retirada dos brotos vigorosos 

(ladrões),ramos voltados para o interior da planta, que causam sombreamento 

dos frutos e da planta, com o objetivo de aumentar a aeração e entrada de luz, 

com essa poda procura-se manter uma produção nas camadas inferiores 

(EMBRAPA., 2005) . Um dos grandes entraves desta pratica e que grande 

parte dos produtores acha que seja desnecessária. 

 A poda de frutificação tem como principais objetivos, deixar um número 

adequado de ramos produtivos, para obter equilíbrio entre a produção e a 

vegetação, manter a produção mais próxima dos ramos principais, obter maior 

quantidade de frutos com boa qualidade para comercialização, diminuir o 

trabalho de raleio, eliminar ramos com problemas ou mal localizados, formar 

novos ramos produtivos para o ciclo seguinte (EMBRAPA., 2005), sem duvida 

o poda é uma das praticas de maior importância para um pomar, e que 

demanda de mão-de-obra especializada, geralmente de custo elevado. 

 Existem muitos testes sem feitos em relação a mecanização desta 

pratica em vários países e em diferentes espécies frutíferas. 

 No CPACT esta sendo testados meios de poda mecanizada em 

pomares sob a condução de palmeta, em sistemas com o uso de cobertura 

plástica (Figuras 4 e 5 ) e sem (Figura 6). 

 

 

 



F !��� 0 m 7 – Exemplos de pomar com cobertura plástica, que recebeu poda 

mecânica, no CPACT, Pelotas, RS. 

     

Fonte: (FISCHER, 2015)           

                                

Figura 6 – Poda mecânica sobre o sistema de palmeta. CPACT, Pelotas, RS. 

 

Fonte: (FISCHER, 2015)           
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parâmetros antes que posa ser lançado a caráter de pomares comerciais, pois 

é uma poda que visa principalmente o setor quantitativo de poda e não 

qualitativo, podendo implicar na qualidade dos frutos produzidos, devendo-se 

ainda acompanhar os seus custos e benefícios, pois em grandes áreas, a 

redução de mão-de-obra seria significativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 



9 CONCLUSÃO  
 

O trabalho de pesquisa é muito importante em todas as áreas. Pois é a 

busca pelo conhecimento e aprimoramento do mesmo. 

No caso da fruticultura de clima temperado conforme pudemos ver no 

trabalho apresentado, ela tem sua devida importância, pois não esta somente 

ligada à produtividade, mas sim a toda sua cadeia, desde o preparo e escolha 

da área mais propícia à implantação do pomar até a comercialização dos 

frutos, sempre visando favorecer o produtor, mas sem prejudicar a qualidade 

final das frutas oferecidas ao consumidor. 
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