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RESUMO 

 

O trabalho tem por objetivo demonstrar a eficácia do regulador de 

crescimento Prohexadione cálcio na cultivar Fuji Suprema no município de 

Fraiburgo-SC. Os métodos utilizados foram: acompanhamento da aplicação do 

regulador de crescimento e monitoramento do crescimento ao longo dos dias. O 

prohexadione cálcio (cálcio 3-óxido–4-propionil-5–oxo-3-ciclohexano 

carboxilato) é um regulador de crescimento que inibe as etapas finais da 

biossíntese de giberelinas, reduz o crescimento longitudinal dos brotos, 

proporcionando melhor equilíbrio no vigor das plantas, reduzindo o custo de 

podas e promove benefícios como as melhorias no controle fitossanitário, na 

frutificação efetiva e na qualidade das gemas e dos frutos (calibre e a coloração). 

Os resultados mostram que a utilização do regulador de crescimento reduziu o 

crescimento excessivo, minimizando os trabalhos com poda, limitando o 

tamanho da planta ou restringindo o crescimento por um período determinado, 

permitindo uma melhora no balanço vegetativo e na frutificação. 

 

Palavras chave: Regulador de crescimento; Prohexadione cálcio; Fuji 

Suprema; maça. 
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ABSTRACT 

 

The study aims to demonstrate the effectiveness of Prohexadione calcium 

growth regulator in 'Fuji Suprema apple grow in Fraiburgo-SC. The methods used 

were: monitoring the application of growth regulator and monitoring of growth 

over the days. The prohexadione calcium (calcium 3-oxide-4-propionyl-5-oxo-3-

cyclohexane carboxylate) is a growth regulator which inhibits the late steps of 

gibberellin biosynthesis, reduce the longitudinal growth of the sprouts, promotes 

benefits such as improvements in phytosanitary control in fruit set and quality of 

gems and fruits (caliber and color).. The results show that the use of growth 

regulator reduced the excessive growth, minimizing work with pruning, limiting 

the size of the plant or restricting the growth for a certain period, allowing an 

improvement in vegetative and fruiting. 

 

Keywords: growth regulator; Prohexadione calcium; Fuji Supreme; apple. 
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1 INTRODUÇÃO 

A macieira tem seu crescimento vegetativo favorecido quando utilizados 

porta-enxertos vigorosos ou plantada em regiões de inverno ameno. Nestas 

condições produz ramos com crescimento excessivo, retarda a entrada em 

frutificação, dificulta os tratamentos fitossanitários, aumentando os trabalhos de 

poda de inverno e verão. 

Os sistemas de plantio em alta densidade têm sido preconizados na 

produção de frutíferas de clima temperado, sendo imprescindíveis o controle do 

vigor e o controle da produção das plantas para adoção de tais sistemas. A 

obtenção de plantas menores, que entram em produção no segundo ano após o 

plantio, é um pré-requisito para garantir a regularidade na produção de frutas de 

alta qualidade, além de proporcionar melhor uso da terra e reduzir os custos na 

operacionalização da poda e da colheita (MAAS, 2008). 

Nas condições climáticas do sul do Brasil, o período de desenvolvimento 

vegetativo de macieiras ´´Gala`` e ´´Fujì ` mostra-se superior a do observado em 

típicas regiões de clima temperado, o qual associado a altas temperaturas e altos 

índices pluviométricos durante o ciclo, podem resultar em crescimentos de ramos 

acima de 1 metro.          

 O crescimento vigoroso dos ramos reduz a produtividade por aumentar a 

quantidade de giberelinas e decresce a penetração da luz (Privé et. al. 2004). 

Também pode influenciar negativamente a produtividade, a qualidade da fruta e 

o controle de doenças (Forshey et. al. 1992).      

 O excessivo crescimento vegetativo em espécies frutíferas pode competir 

com o crescimento dos frutos, afetando negativamente a frutificação pelo 

número de células por fruto, limitando a capacidade de aumento no tamanho dos 

frutos (Basak; Redamacher, 2000; Yamaguchi et al.,2002). Além disso o 

crescimento vigoroso da parte aérea reduz a distribuição da luz no interior da 

copa (Privé et al.2004), afetando negativamente a qualidade dos frutos e o 

controle de doenças.        

 A poda é uma das práticas de manejo mais dispendiosas em tempo e 

mão-de-obra na produção de maças, especialmente quando as plantas são 

vigorosas (Privé et al.2006). Neste sentido, o uso de fito reguladores destaca-se 

como uma das técnicas mais eficientes e com menor custo para controlar o 

crescimento vegetativo em pomáceas.      



 11 

 Trabalhos de Miller (2002) mostraram que o Prohexadione cálcio pode 

reduzir de 18 a 60% o crescimento de ramos de macieiras. Resultados obtidos 

por Hawerroth (2010), sob condições climáticas do Sul do Brasil, mostraram a 

efetividade do Prohexadione cálcio na redução do desenvolvimento vegetativo 

em macieiras 'Imperial Gala' e 'Fuji Suprema', enxertadas no porta-enxerto 

'Marubakaido' com interenxerto de M9. Em função de a resposta do 

Prohexadione cálcio ser dependente do padrão sazonal de crescimento dos 

ramos, para aperfeiçoar o uso deste regulador de crescimento no manejo da 

macieira, faz-se necessária a definição das épocas de aplicação que 

proporcionem maior eficiência no controle do desenvolvimento vegetativo. De 

acordo com Miller (2002) e Bubán et al. (2004), a efetividade do Prohexadione 

cálcio no número de ramos podados é maior quando este fitorregulador é 

aplicado em menores concentrações e em múltiplas aplicações ao longo do ciclo, 

em comparação ao uso de uma única aplicação em maior concentração. Em 

macieiras 'Fuji Suprema', enxertadas sobre Marubakaido com interenxerto de 

M.9.        

Em razão da degradação relativamente rápida de Prohexadione cálcio 

(RADEMACHER; KOBER, 2003), o aumento do número de aplicações poderia 

intensificar o controle do desenvolvimento vegetativo (ELFVING et al., 2003). 

Para Hawerroth et al. (2012a), pode ser indicada a aplicação adicional de 

prohexadione cálcio ou a realização de poda-verde conforme o crescimento dos 

ramos, para reduzir o tamanho final dos ramos e aumentar a proporção de ramos 

produtivos para os ciclos de produção posteriores.     

O objetivo desse trabalho foi avaliar o efeito da aplicação de prohexadione 

cálcio no controle do desenvolvimento vegetativo de macieiras 'Fuji Suprema', 

sob condições climáticas do Sul do Brasil. 

  

 

 

  



 12 

2 DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 EMBASAMENTO TEÓRICO  

 

 

 

2.1.1 Desenvolvimento vegetativo e frutificação em pomáceas 

 

Em frutíferas de clima temperado, a brotação e o desenvolvimento de 

folhas a cada primavera é essencial para as plantas produzirem fotoassimilados 

suficientes para suportarem novo crescimento, especialmente para frutificação 

e desenvolvimento dos frutos (WEBSTER, 2005). Inicialmente, a brotação e o 

desenvolvimento de folhas são supridos pela mobilização e metabolismo de 

carboidratos armazenados nas raízes e no tronco. Subsequentemente, as 

primeiras folhas jovens fornecem novos assimilados para um maior 

desenvolvimento de folhas e alongamento de ramos para maximizar a 

capacidade fotossintética da planta. O crescimento de ramos visa a 

maximização da interceptação de luz pela planta, com aumento potencial para 

a fotossíntese. Enquanto certa quantidade de desenvolvimento vegetativo é 

necessária para manter o vigor, providenciar uma adequada área foliar e para a 

formação de novos pontos de frutificação, o desenvolvimento e a manutenção 

de ramos vigorosos e improdutivos é desnecessária e antieconômica (CAMILO, 

2006).  

Níveis moderados de desenvolvimento vegetativo oferecem vantagem 

significativa, pois garantem a formação de flores e adequada frutificação. Além 

disso, a penetração de luz em plantas com moderado desenvolvimento 

vegetativo, em geral, contribui para melhoria da qualidade de frutos (WEBSTER, 

2005).  Além disso, a poda e o controle fitossanitário podem ser realizados mais 

facilmente e de forma eficiente em plantas com moderado desenvolvimento 

vegetativo em comparação a plantas vigorosas (WERTHEIM e WEBSTER, 

2005).           

 Atualmente, sistemas de plantio em alta densidade são preconizados na 

produção de frutíferas de clima temperado. Segundo Miller (1995) e Camilo 

(2006), para a adoção de tais sistemas, o controle do vigor e da produção dos 

pomares são importantes. A obtenção de plantas menores, que entram em 
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produção no segundo ano após o plantio, é um pré-requisito para garantir a 

regularidade na produção de frutas de alta qualidade, além de proporcionar 

melhor uso da terra e reduzir os custos na operacionalização da poda e da 

colheita (MAAS, 2008). Segundo Miller (1955), pomares com plantas vigorosas 

provocam a diminuição na penetração da luz no interior da copa, repercutindo 

na diminuição da produtividade e da qualidade dos frutos, no aumento do custo 

de poda, além de dificultar o controle de doenças e pragas. Por esta razão, o 

equilíbrio entre o desenvolvimento vegetativo e a frutificação é necessário na 

produção de frutas com qualidade. 

 

2.1.2 Fatores que influenciam o desenvolvimento vegetativo 

 

 

Segundo Webster (2005), o crescimento de ramos é influenciado por um 

grande número de fatores. Características da cultivar copa e do porta-enxerto 

são considerados como fatores genéticos. O ambiente, especialmente as 

condições de solo e clima em que as plantas estão sendo conduzidas, tem 

grande influência sobre o vigor e a duração do crescimento da parte aérea. Da 

mesma forma, intervenções filotécnicas, como sistemas de manejo adotados, 

incluindo poda e condução, nutrição, irrigação e raleio apresentam grande 

impacto sobre o desenvolvimento vegetativo das plantas. 

 

 

2.1.3 Fatores genéticos 

 

 

O crescimento de ramos pode diferir significativamente entre cultivares 

copa quanto às taxas de crescimento, época de início e de paralisação do 

crescimento, capacidade de ramificação, hábito de crescimento 

(acrotonia/basitonia), comprimento de entrenós e tamanho de folhas 

(WEBSTER, 2005). Entretanto, as diferenças nos graus de acrotonia ou 

basitonia e os níveis de formação de gemas florais parecerem ser os principais 

determinantes nas diferenças entre cultivares copa no desenvolvimento 

vegetativo.  
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Os porta-enxertos podem ter um significativo efeito no vigor das cultivar 

copa.  Esses efeitos são evidenciados pela diminuição e precoce paralisação do 

crescimento vegetativo, encurtamento dos entrenós, aumento da proporção de 

ramos orientados horizontalmente e, em alguns casos, diminuir a densidade de 

ramificações (JACKSON, 2003). Apesar dos porta-enxertos apresentarem 

significativo efeito no desenvolvimento vegetativo da cultivar copa, estes nunca 

suprimem completamente o vigor natural da cultivar copa (WEBSTER, 2005). 

O mecanismo de controle do vigor pelos porta-enxertos tem sido estudado 

por muitos anos, o que pode ser atribuído à necessidade de compreensão do 

processo no intuito de maximizar sua eficiência (JACKSON, 2003). Segundo 

este autor, o uso de porta-enxertos ananizantes como estratégia fitotécnica no 

controle do vigor da cultivar copa é, primeiramente, dependente do reduzido 

vigor do sistema radicular. Esta característica pode ser inerente ao porta-

enxerto, ou ser induzida pela limitação do crescimento radicular pelo uso de 

interenxerto ou pelos efeitos do ponto de enxertia, os quais limitam o suprimento 

de auxinas, carboidratos e outros metabólitos. O principal efeito do tamanho do 

sistema radicular no crescimento de ramos é provavelmente via suprimento de 

citocininas, mas pode ser associado à limitação no suprimento de água e de 

nutrientes. O ponto de enxertia, por si só, também pode restringir o movimento 

ascendente de água e nutrientes para copa, de modo a limitar o desenvolvimento 

da cultivar copa. 

 

 

2.1.4 Fatores edafoclimáticos 

 

 

O crescimento de ramos é fortemente influenciado pela temperatura, 

porém as relações são muito complexas, visto que a temperatura também 

influencia os processos relacionados à frutificação e não somente o crescimento 

de folhas e ramos. Além disso, os efeitos da temperatura mostram-se variáveis 

nos diferentes estágios de desenvolvimento da planta (WEBSTER, 2005). 

A ocorrência de baixas temperaturas é importante para que a indução da 

brotação seja uniforme. Segundo Petri et al. (2006), em condições de 

insuficiência da necessidade em frio, frutíferas de clima temperado exibem 

crescimento terminal estimulado, o qual inibe a brotação das gemas axilares. O 
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insuficiente período de exposição ao frio, que interrompe a progressão da 

dormência, influencia negativamente a ramificação e a formação da estrutura 

das plantas, como abordado por Cook e Jacobs (2000). A falta de brotação das 

gemas axilares antecipa a brotação de gemas terminais no ciclo vegetativo 

seguinte, estabelecendo forte dominância apical a qual limita a brotação das 

gemas axilares, comprometendo a formação de novas estruturas de frutificação 

e aumentando demasiadamente o desenvolvimento vegetativo. 

A dominância apical parece ser governada pela interação hormonal entre 

auxinas e giberelinas. As auxinas são produzidas nas regiões apicais da planta, 

sendo que o movimento descendente (basípeto) destas substâncias aparece 

como principal sinal na expressão da dominância apical (WEBSTER, 2005). As 

auxinas influenciam a síntese de citocininas e sua utilização dentro das gemas 

axilares, afetando a distribuição de citocininas entre os meristemas presentes no 

ramo. Como resultado, o crescimento de gemas laterais é inibido em razão da 

limitante concentração de citocininas nestes tecidos. Segundo Erez (2000), o 

nível de dominância apical é variável entre espécies, com maior polaridade ou 

acrotonia em pomáceas e cerejeiras do que em pessegueiros e ameixeiras. 

Devido à vantagem em relação a seu posicionamento, as gemas 

terminais, na ausência de inibições correlativas, são capazes de estabelecer 

uma posição dominante em relação às gemas axilares e, portanto, claramente 

definindo uma tendência de gradiente de brotação acrotônico (COOK e 

JACOBS, 1999). 

Diante do aumento da dominância apical em condições de insuficiência 

em frio durante o período hibernal, a ocorrência de baixas temperaturas durante 

este período reduz a possibilidade de aumento excessivo do desenvolvimento 

vegetativo nas porções terminais dos ramos. No entanto, depois de superada a 

dormência, o crescimento vegetativo em macieiras é usualmente otimizado por 

temperaturas noturnas de 14ºC e temperaturas diurnas de 20ºC (WEBSTER, 

2005). Altas temperaturas, acima de 35ºC, se mantidas por muitos dias, podem 

reduzir o crescimento de ramos ou causar sua paralisação. 

De acordo com Tromp e Borsboom (1996) e Tromp e Boertjes (1996), 

temperaturas entre 12 e 25ºC, intercaladas por períodos com altas temperaturas, 

aumentam o crescimento de ramos, mas reduzem a frutificação efetiva e a 

formação de gemas, maximizando o potencial de desenvolvimento vegetativo na 

planta. De maneira similar, a queda das temperaturas abaixo de 5ºC durante o 
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dia também causa a redução ou mesmo a paralisação do crescimento. As baixas 

temperaturas reduzem o metabolismo da planta, particularmente reduzindo a 

atividade enzimática, o que resulta na diminuição da fotossíntese, translocação 

e absorção de água e nutrientes. 

Resultados obtidos por Bepete e Lakso (1998) indicam que, em condições 

limitantes à formação de carboidratos, como baixa insolação, o crescimento de 

ramos apresenta grande vantagem competitiva por carboidratos em relação aos 

frutos e outros drenos com o aumento da temperatura. A exposição adequada à 

luz é essencial para o crescimento de ramos e folhas. Sob condições de baixa 

luminosidade, os ramos tendem a estiolarem, resultando em ramos com 

entrenós maiores, com folhas com menor conteúdo de clorofila (WEBSTER, 

2005). De acordo com Tartachnyk e Blanke (2001), o decréscimo da intensidade 

luminosa, temperatura e fotoperíodo limitam a atividade fotossintética, 

determinando a senescência de folhas e paralisação do crescimento de ramos. 

Em macieiras, a fotossíntese é limitada por fatores intrínsecos à planta, incluindo 

a relação fonte dreno (WIBBE e BLANKE, 1995). A presença de frutos na planta 

pode estimular e prolongar a fotossíntese devido ao aumento da demanda por 

assimilados (LENZ, 1980). Tartachnyk e Blanke (2004) observaram que a 

combinação de fatores ambientais e a época de colheita determina diferentes 

taxas de senescência foliar no outono em termos de atividade fotossintética, 

degradação de clorofila e translocação de nitrogênio, afetando a duração do 

período de crescimento ativo dos ramos. 

Ao final do período de verão, o crescimento ativo dos ramos é 

gradativamente reduzido e, eventualmente, terminado. A paralisação do 

crescimento dos ramos é atribuído a sinais climáticos, embora o mecanismo 

envolvido não seja claramente compreendido. A redução do comprimento dos 

dias pode ser um dos estímulos à paralisação do crescimento, assim como a 

competição por assimilados entre os diferentes tecidos drenos presentes na 

planta (WEBSTER, 2005). Fatores de estresse, como restrição hídrica, calor ou 

frio, podem resultar em antecipada paralisação do crescimento de ramos e 

formação de gemas vegetativas dormentes. A paralisação do crescimento de 

ramos e da formação de gemas dormentes é, provavelmente, provocada por 

mudanças hormonais na planta, a qual é estimulada por fatores ambientais. No 

entanto, de acordo com McQueen et al. (2004), não são necessários sinais 
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ambientais para o início do armazenamento de carboidratos nos caules de 

macieira, sendo determinado pela demanda dos tecidos drenos. 

O crescimento de ramos também pode ser influenciado por fatores 

abióticos e bióticos associados ao solo. Solos profundos, não compactados, com 

alta fertilidade, especialmente com altos teores de nitrogênio, e com 

disponibilidade de água favorecem o amplo desenvolvimento vegetativo. Em 

contrapartida, solos com deficiência de nutrientes, pouco profundos propensos 

a períodos de deficiência hídrica, limitam o desenvolvimento radicular com 

consequente restrição do crescimento vegetativo (WEBSTER, 2005). 

 

 

 

2.1.5 Manejo de plantas 

 

 

 

O uso de diferentes técnicas de manejo pode favorecer a redução do 

desenvolvimento vegetativo das plantas. As práticas culturais que aumentam a 

produção tendem a minimizar o desenvolvimento vegetativo, visto que o 

aumento da demanda de fotoassimilados pela maior frutificação tende a diminuir 

a sua disponibilidade para o crescimento de ramos. Assim, o aumento no número 

de plantas invariavelmente resulta em redução no crescimento das raízes e no 

número e vigor dos ramos. Desta maneira, a frutificação é uma das maneiras 

para controlar o vigor, o crescimento dos ramos e o tamanho das plantas 

(PEREIRA e PETRI, 2006). Segundo Asín e Vilardell (2008), como alternativas 

para o controle do crescimento vegetativo inserem-se a realização de estratégias 

fitotécnicas como o uso de porta-enxertos de menor vigor, déficit de irrigação, a 

poda de raízes, incisões anelares, o anelamento de tronco, arqueamento de 

ramos, poda e o uso de fitorreguladores. 
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2.1.6 Poda 

 

 

 

A poda pode ser utilizada para melhorar o formato das plantas, 

adequando-as aos diferentes sistemas de condução, exercendo influência sobre 

o crescimento de ramos, florescimento, frutificação e qualidade de frutos 

(FERRE e SCHUPP, 2003). De acordo com Webster (2005), a maioria dos 

modernos sistemas de poda tem por objetivo adaptar as plantas a sistemas de 

alta densidade de plantio, sendo direcionados a superar a tendência natural de 

crescimento acrotônico apresentada pela macieira e pereira. 

O crescimento de ramos é dependente de água e de absorção de 

nutrientes minerais pelo sistema radicular, enquanto que as raízes dependem de 

fotoassimilados produzidos pela parte aérea da planta. A retirada de uma porção 

dos ramos que compõem a parte aérea da planta reduz a sua capacidade de 

produção de fotoassimilados, o que repercute na redução do crescimento em 

outras partes da planta, sendo a energia redirecionada para regenerar o 

componente faltante (FERRE e SCHUPP, 2003). 

A época de poda também pode influenciar o grau de resposta em termos 

de recrescimento de ramos (WEBSTER, 2005). Quando a poda é realizada em 

intensidade moderada à severa, quando as plantas ainda encontram-se 

dormentes, as plantas apresentam crescimento de ramos na estação seguinte 

com ramos mais longos do que os ramos de plantas não podadas (WEBSTER, 

2005; PEREIRA e PETRI, 2006). Segundo Pereira e Petri (2006), a poda reduz 

o número de pontos de crescimento sobre a planta, e os pontos de crescimento 

remanescentes são suportados pelo mesmo sistema radicular e assimilados 

armazenados, o que implica no aumento da disponibilidade de carboidratos, 

favorecendo maior crescimento dos ramos. Adicionalmente, em função do 

número de frutos por planta ser reduzido pela poda, a competição entre minerais 

e carboidratos entre estruturas vegetativas e de frutificação é reduzida, o que 

contribui ao maior desenvolvimento vegetativo. 

A poda de verão realizada antes da colheita, ao final do verão, apresenta 

efeitos variáveis no crescimento de ramos (MIKA, 1986). Em plantas em 
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frutificação, a poda de verão muitas vezes retarda o crescimento cambial do 

tronco, diminui o crescimento radicular, restringe o crescimento do dossel, mas 

é ineficiente no decréscimo do crescimento de ramos (TAYLOR e FERRE, 1984). 

Segundo Pereira e Petri (2006), a poda durante o verão resulta em menor 

vigor às plantas do que uma poda de inverno realizada em mesma intensidade, 

porém o menor crescimento vegetativo quando a poda é realizada ao final do 

verão e início do outono. Segundo estes autores, apesar da poda de outono 

muitas vezes não resultar em crescimento visível, esta aumenta a atividade 

fisiológica das gemas, podendo a planta tornar-se suscetível a injúrias por frio no 

inverno. 

 

 

2.1.7 Poda de raízes 

 

 

O principal objetivo da poda radicular é reduzir o crescimento de ramos a 

fim de minimizar a necessidade de poda e equilibrar o desenvolvimento 

vegetativo-produtivo (WERTHEIM, 2005). Segundo este autor, a poda radicular 

tem sido mecanizada, sendo praticada em plantas vigorosas conduzidas sobre 

porta-enxertos ananizantes. 

O desempenho da poda de raízes e da restrição radicular na redução do 

crescimento de ramos é muito variável devido à imprecisão das técnicas 

utilizadas e da heterogeneidade das condições ambientais (MILLER e 

TWORKOSKI, 2003). Embora a poda de raízes seja considerada uma opção 

eficaz para reduzir vigor, mostra-se necessário definir e controlar a sua 

intensidade, a profundidade de poda e distância do tronco, a fim de otimizar seu 

desempenho (SCHUPP e FERREE, 1988). 

A quantidade de raízes que serão podadas irá depender da distância, 

possibilidade de suprimento de água não é recomendada em muitas áreas, 

especialmente em áreas com solos rasos. Em solos férteis e profundos, a poda 

de raízes pode não resultar em redução do crescimento, visto que as raízes 

localizadas abaixo da profundidade de poda compensam a perda das raízes 

superficiais. A predição dos efeitos da poda de raízes no controle do 

desenvolvimento vegetativo é dificultada por não se saber exatamente qual a 

proporção de raízes existentes na planta e qual a quantidade que deve ser 
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eliminada através da poda. Segundo Ferree profundidade, e método de poda 

radicular utilizado, assim como dependerá da distribuição espacial das raízes no 

solo, a qual é influenciado pelo porta-enxerto escolhido, características de solo 

e densidade de plantio dos pomares (WERTHEIM, 2005). A realização da poda 

de raízes pode reduzir a capacidade do sistema radicular prover sustentação e 

ancoragem à cultivar copa. A poda de raízes sem a e Knee (1997), a poda de 

raízes não é uma técnica adequada de controlar o vigor e plantas conduzidas 

em porta-enxertos vigorosos, escolhidos por razões de sobrevivência ou de 

adaptação do solo, em plantios em alta densidade. Assim, o melhor uso da poda 

de raízes parece ser uma solução a curto prazo para controlar o crescimento 

excessivo em anos de baixa frutificação, devido as geadas de primavera ou 

quando realizadas podas drásticas no período de inverno. No entanto, o uso 

desta técnica não deve ser indicado em áreas com histórico de ocorrência de 

fungos de solo, devido aos ferimentos causados pela poda nas raízes, os quais 

facilitam o desenvolvimento de doenças. 

 

 

2.1.8 Arqueamento e anelamento de ramos 

 

 

O arqueamento de ramos é um método clássico de controlar o equilíbrio 

entre desenvolvimento vegetativo e frutificação (LAURI e LESPINASSE, 1999). 

O arqueamento de ramos induz uma diminuição da brotação e crescimento 

destas nas porções terminais dos ramos, por diminuir a dominância apical 

(WEBSTER, 2005). O grau de inibição do crescimento de ramos através do 

arqueamento é influenciado pela orientação em que o ramo será arqueado, pela 

época de arqueamento e tempo que os ramos serão mantidos arqueados (LAURI 

e LESPINASSE, 2001). A orientação dos ramos na posição horizontal exerce 

efeito negativo no crescimento de ramos, podendo a redução do crescimento 

dos ramos ser maximizada nos ciclos seguintes ao arqueamento, em função da 

maior formação de gemas florais e frutificação nos ramos arqueados 

(WEBSTER, 2005). Segundo Pereira e Petri (2006), o arqueamento de ramos na 

horizontal não diminui a concentração de substâncias orgânicas, mas melhora a 

distribuição destas ao longo do ramo. 
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O anelamento é definido como um processo em que um anel da casca e 

do floema é removido em toda a circunferência do tronco ou ramo (THERON, 

2009), limitando a translocação de seiva via floema e influenciando nos níveis de 

carboidratos e hormônios presentes nos tecidos. Os efeitos mais observados 

após a realização do anelamento são o aumento na produtividade pelo aumento 

da frutificação efetiva, tamanho do fruto ou ambos, aumento na densidade de 

floração, diminuição do crescimento de ramos, aumento no conteúdo de sólidos 

solúveis totais, melhoria da coloração e avanço da maturação dos frutos 

(GOREN et al., 2004). 

 

 

2.1.9 Suprimento de água e nutrientes 

 

 

A extensão do crescimento dos ramos em frutíferas de clima temperado 

é maximizada quando há maior disponibilidade de água e nutrientes, 

especialmente o nitrogênio (WEBSTER, 2005). O excesso de nitrogênio estimula 

o crescimento vegetativo e atrasa o final do período de crescimento (TROMP, 

2005). Assim, o uso de altas doses de fertilizantes nitrogenados, acompanhado 

de alta disponibilidade de água promove elevado crescimento de ramos. 

A deficiência hídrica durante o período de desenvolvimento vegetativo 

reduz significativamente o crescimento de ramos. Esta técnica, conhecida como 

déficit de irrigação controlado (FERREYRA e SELLÉS, 1997), permite adequada 

produtividade e tamanho de frutos pelo abundante suprimento de água quando 

os frutos estão em amplo crescimento, restringindo o suprimento de água nas 

épocas com maior desenvolvimento vegetativo e menor demanda dos frutos por 

água. O déficit hídrico moderado em determinadas fases do ciclo de 

desenvolvimento da planta pode ser benéfico à qualidade dos frutos, por permitir 

a paralisação dos meristemas vegetativos, favorecendo o aporte de 

fotoassimilados nos órgãos reprodutivos da planta. 

Tal técnica é passível de utilização em regiões com baixos índices 

pluviométricos na estação de crescimento dos ramos, porém seu uso nas 

condições climáticas do Sul do Brasil é limitado, em razão do alto regime de 

chuvas neste período. 
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2.2 Carga de frutos na planta 

 

 

Como mencionado anteriormente, a carga de frutos influencia o 

crescimento de ramos na planta. Segundo Webster (2005), os frutos na planta 

afetam o crescimento de ramos de maneira direta e indireta. Primeiramente, os 

frutos competem diretamente com outros drenos dentro da planta (ramos e 

raízes) por água, nutrientes e assimilados, restringindo sua disponibilidade, o 

que repercute no menor crescimento vegetativo. A maior carga de frutos também 

pode causar o arqueamento dos ramos em função de seu peso, determinando 

redução do crescimento de ramos. Assim, o ajuste da carga de frutos na planta 

pelo raleio, vai ser determinante no nível de controle no crescimento vegetativo 

em função da frutificação, assim como o uso de práticas culturais que tendem a 

maximizar a frutificação. 

 

 

 

 

2.2.1 Fitorreguladores 

 

 

Preferencialmente, o controle do desenvolvimento vegetativo deve ser 

realizado por meios naturais, tais como o uso de porta-enxertos de menor vigor, 

o uso de podas de formação e podas de frutificação. No entanto, se essas 

soluções não são passíveis de serem implementadas ou não são suficientes 

para restringir o vigor da copa, a redução do desenvolvimento vegetativo pode 

ser obtida pelo uso de fitorreguladores. 

A elongação de ramos apresenta-se relacionada à atividade de 

giberelinas (OWENS e STOVER, 1999). Por essa razão, vários trabalhos foram 

desenvolvidos visando a redução do crescimento de ramos pelo uso de 

substâncias inibidoras da biossíntese de giberelinas (UNRATH, 1999; 

RADEMACHER, 2000; MILLER, 2002). 

Na fruticultura, os principais fitorreguladores que possibilitam restringir o 

desenvolvimento vegetativo são o cloreto de chlormequat, daminozide, 
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ethephon, paclobutrazol e o proexadione cálcio. De acordo com Rademacher 

(2000), os fitorreguladores que atuam na diminuição do desenvolvimento 

vegetativo podem ser divididos em inibidores da síntese de giberelinas e 

compostos que induzem a formação de etileno. 

A aplicação de ethephon pode reduzir o crescimento de ramos. O 

ethephon, quando aplicado em tecidos vegetais, é degradado formando etileno. 

Segundo Wertheim e Webster (2005), a formação de etileno nos tecidos, 

possivelmente, induz à diminuição da disponibilidade de auxinas nas regiões 

terminais dos ramos, desencadeando a redução do crescimento dos mesmos. 

Tendo em vista os efeitos do ethephon na abscisão e no avanço da maturação 

dos frutos pelo aumento da síntese do etileno, o uso do ethephon visando o 

controle do desenvolvimento vegetativo não tem se mostrado adequado. 

O cloreto de chlormequat, daminozide, paclobutrazol e proexadione cálcio 

são classificados como inibidores da biossíntese de giberelinas, cuja ação 

baseia-se em bloquear uma ou mais etapas da biossíntese que leva à formação 

de giberelinas ativas. O cloreto de chlormequat bloqueia a ação de enzimas 

necessárias para início da síntese de giberelinas, enquanto que o paclobutrazol 

bloqueia a ação de enzimas necessárias em etapas posteriores (BROWN et al., 

1997). O daminozide e proexadione cálcio atuam nas etapas finais da 

biossíntese de giberelinas.       

 Giberelinas ativas como a GA1 desempenham um papel importante no 

alongamento de ramos. Seu precursor imediato é a GA20, que é biologicamente 

inativa. A conversão do GA20 para o GA1 é mediada pela enzima GA20-3 _- 

hidroxilase (RADEMACHER, 2009). O proexadione cálcio regula os estágios 

finais da biossíntese de giberelinas por interferir na 3 _ -hidroxilação (ILIAS e 

RAJAPAKSE, 2005; KIM et al. 2007). O efeito líquido é a redução de giberelinas 

biologicamente ativas (GA1), pelo aumento nos níveis de giberelinas inativas 

(GA20), uma vez que este fitorregulador bloqueia a conversão do GA20 para 

GA1 (RADEMACHER, 2000). 

O cloreto de chlormequat tem sido utilizado principalmente no manejo de 

pereiras e o daminozide em macieiras, mas recentemente ambas as substâncias 

têm seu uso restringido em função dos níveis residuais nos frutos e por riscos à 

saúde humana (WERTHEIM e WEBSTER, 2005). 

O paclobutrazol tem sido amplamente divulgado como inibidor do 

crescimento da parte aérea em pereiras (DHEIM e BROWNING, 1988; 



 24 

SANSAVINI et al., 1988, BROWNING et al., 1992) e em macieiras (CAMILO 

2006). Segundo Camilo (2006), além de seu efeito sobre a supressão do 

crescimento de plantas, o paclobutrazol pode ter efeito adverso, reduzindo o 

tamanho dos frutos no ano de aplicação. De acordo com este autor, o efeito do 

paclobutrazol na supressão do crescimento terminal e lateral dos ramos e na 

redução do tamanho dos frutos pode também se prolongar para o ano seguinte 

a aplicação. 

A redução do conteúdo de giberelinas de crescimento ativo e redução da 

formação de etileno são as principais causas da diminuição do desenvolvimento 

vegetativo e do aumento da frutificação, respectivamente, resultantes de 

tratamentos com proexadione cálcio (RADEMACHER, 2000; RADEMACHER et 

al., 2006). O proexadione cálcio é um inibidor da biossíntese de giberelinas, 

tendo a propriedade de reduzir o desenvolvimento vegetativo (OWENS e 

STOVER, 1999; UNRATH, 1999; BASAK e RADEMACHER, 2000; VILARDELL 

et al., 2000). O proexadione cálcio é menos eficiente em reduzir o 

desenvolvimento vegetativo do que o paclobutrazol (ASÍN et al., 2005). O 

paclobutrazol apresenta como grande desvantagem a sua grande persistência 

nas plantas e alta toxicidade (GREENE, 1986; STEFFENS e WANG, 1986). 

Porém, em função do proexadione apresentar rápido catabolismo metabólico 

(EVANS et al., 1997), baixa toxicidade e persistência limitada (OWENS e 

STOVER, 1999), não representa risco aparente tanto para o consumidor ou para 

o ambiente (RADEMACHER e KOBER, 2003), seu uso mostra-se preferencial 

em relação ao paclobutrazol. Segundo Rademacher et al. (2006), a translocação 

do proexadione cálcio de forma acrópeta no xilema traz como benefício o 

controle efetivo do desenvolvimento vegetativo em distintas partes da planta 

como resultado das pulverizações e, devido a sua baixa persistência e ao tipo 

de movimento dentro das plantas, pouco ou nenhum resíduo é encontrado nos 

frutos. Diferente do paclobutrazol e de outros compostos mais estáveis, a vida 

média do proexadione cálcio em solo com atividade microbiana é menor que 24 

horas (RADEMACHER et al., 2006). 

O proexadione cálcio apresenta bons resultados em macieiras, porém 

quando utilizado em altas concentrações em pereiras, seu uso pode ser menos 

eficiente em função de efeitos negativos sobre o florescimento (DECKERS e 

SCHOOFS, 2004). O efeito mais expressivo da aplicação de altas concentrações 
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de proexadione cálcio é a redução do retorno floral no ano seguinte a aplicação 

do tratamento (SUGAR et al., 2002; MEINTJES et al., 2005; ASIN et al., 2005). 

O proexadione cálcio, na forma de ácido livre, apresenta semelhanças 

estruturais com o ácido 2-oxoglutárico e ácido ascórbico e, consequentemente, 

inibe distintas dioxigenases que requerem estes compostos como co-substratos 

(COSTA et al., 2006; RADEMACHER, 2009). Segundo Rademacher (2009), as 

dioxigenases sendo bloqueadas catalisam reações de biossíntese de giberelinas 

de menor grau de atividade, diminui a síntese de etileno, e altera a biossíntese 

de flavonóides. O etileno é gerado a partir do ácido 1-carboxi-1-amino-

ciclopropano (ACC) em reação catalisada pela ACC oxidase, enzima que requer 

o ácido ascórbico como co-substrato. 

Altas concentrações de proexadione cálcio e compostos relacionados 

podem inibir a formação de antocianinas em flores. Dioxigenases 2-

oxoglutaratodependente, em particular a flavanona 3-hidroxilase, envolvidas na 

biossíntese de antocianidinas foram propostos como alvos bioquímicos para 

estes compostos (RADEMACHER, 2009). A ação do proexadione cálcio levaria 

a modificação do metabolismo de flavonóides, onde alguns dos distintos 

flavonóides formados funcionam como fitoalexinas. A alteração do metabolismo 

de flavonóides aumenta a resistência de muitas espécies de plantas contra 

patógenos (BAZZI et al., 2003; HALBWIRTH et al., 2003, SPINELLI et al., 2005). 

Mais especificamente, o proexadione cálcio promove maior resistência à 

patógenos em pomáceas, induzindo a formação de luteoforol, que normalmente 

apresenta-se nos tecidos em baixas concentrações e que apresenta 

propriedades de fitoalexinas (SPINELLI et al., 2005). Trabalhos de Costa et al. 

(2001), Aldwinckle et al. (2002) e Norelli e Miller (2004) observaram que plantas 

tratadas com proexadione cálcio apresentaram menos infectadas pelo fogo 

bacteriano (Erwinia amylovora), abrindo novos caminhos no controle desta 

doença bacteriana. A redução da incidência de doenças fúngicas também pode 

ser obtida pelo uso deste fitorregulador, como a sarna da macieira (Venturia 

inaequalis) e o oídio (Podosphaera leucotricha) (BAZZI et al., 2003; COSTA et 

al. 2004). Outras pesquisas indicam que a incidência de diversos insetos, como 

o pulgão verde da maçã (Aphis pomi), pulgão lanígero (Eriosoma lanigerum), 

lagarta enroladeira (Bonagota cranaodes) é diminuída quando utilizado o 

proexadione cálcio (KRAWCZYK e GREENE, 2002; PAULSON et al., 2005). 
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2.2.2 Frutificação em pomáceas 

 

 

Para obtenção de adequadas produtividades na produção de pomáceas, 

como a macieira e a pereira, uma proporção suficiente de flores deve frutificar. 

Para tanto, determinada quantidade de flores deve ser polinizada e fertilizada 

(WERTHEIM e SCHMIDT, 2005). 

A transferência do pólen para o estigma, seguida do crescimento do tubo 

polínico e da fertilização do óvulo determina a produção de sementes e frutos. A 

polinização consiste na transferência do pólen das anteras para o estigma, 

enquanto que a fecundação é união dos gametas masculino e feminino, 

resultando na formação do zigoto. A fecundação ocorre quando o pólen, após 

fixado no estigma e desenvolvido o tubo polínico através do estilete, alcança o 

óvulo, fundindo-se e formado o zigoto no interior do óvulo (PETRI, 2006). Assim 

como os óvulos, quando fertilizados, se desenvolvem formando sementes, os 

carpelos que contêm os óvulos e outras partes adjacentes do eixo floral são 

estimulados a diferenciar-se e crescer, produzindo os frutos (IUCHI, 2006).  

A macieira e a pereira requerem polinização cruzada para produção 

comercial, necessitando o plantio de duas ou mais cultivares no mesmo pomar 

com período de floração coincidente. De acordo com Petri (2006), altos 

rendimentos com estas culturas só podem ser esperados se as condições para 

a polinização e fecundação forem favoráveis. Problemas relacionados à 

polinização e fecundação podem reduzir tanto a produção quanto a qualidade de 

frutos, pela diminuição da frutificação efetiva e do número de sementes formados 

por fruto (FREE, 1993; BRAULT e OLIVEIRA, 1995; KEULEMANS et al., 1996). 

A necessidade da polinização cruzada na macieira e na pereira decorre 

da autoincompatibilidade existente em muitas cultivares pertencentes a estas 

espécies (WEIRTHEIM e SCHIMDT, 2005), limitando a autofertilização de flores 

de uma mesma cultivar e, consequentemente, reduzindo a frutificação efetiva. A 

autoincompatibilidade é determinada geneticamente pelos alelos-S, em que 

ocorre inibição do desenvolvimento do tubo polínico quando o alelo-S presente 

no pólen é similar a um dos dois alelos-S expressos no pistilo (OLMSTED, 1989). 

Em pereiras japonesas, o nível de proteína formada nos estiletes sob a 

influência dos dois alelos-S difere entre cultivares. Cultivares com alelos S1, S3 
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e S5 geralmente contém altos níveis de S-RNAses quando comparadas às 

cultivares com os alelos S2, S4, S6 e S7. Quanto maior o valor total de S-RNAses 

no estilete sob ação dos dois alelos, menor será o crescimento do tubo polínico, 

assim como a frutificação efetiva, justificando a ocorrência de cultivares com 

diferenciados níveis de autoincompatibilidade (ZHANG e HIRATSUKA, 1999; 

HIRATSUKA e ZHANG, 2002). 

A autocompatibilidade pode ser obtida através de mutações naturais ou 

induzidas no loco S. Em pereiras japonesas, a exemplo da cultivar ‘Osa-

Nijisseiki’, a autocompatibilidade existe com base na mutação do alelo S4 

(ZHANG e HIRATSUKA, 1999; SASSA et al., 2002). Em contrapartida, a 

autocompatibilidade não precisa ser necessariamente baseada na mutação de 

um alelo-S, sendo um exemplo a macieira autofértil ‘Megumi’ (MATSUMOTO et 

al., 1999), cuja autocompatibilidade pode ter sido causada pela ocorrência de 

mutações no estilete (ALSTON, 1996). Segundo Tao et al. (2000), a tendência 

dos programas de melhoramento é a utilização de genótipos autocompatíveis. 

As cultivares polinizadoras devem apresentar compatibilidade do alelo-S 

com a cultivar produtora, produzir pólen viável, além de apresentar florescimento 

coincidente com a cultivar a ser polinizada (CERTAL et al., 1999) e com 

regularidade do florescimento em todos os anos. Segundo Warmund (2009), 

baixa frutificação efetiva ou baixa produção muitas vezes podem ser decorrentes 

de polinização deficiente, devido a escolha inadequada das polinizadoras e não 

coincidência de floração entre as cultivares utilizadas. 

A época de florescimento das cultivares é fortemente influenciada pelas 

condições ambientais (SOLTÉSZ, 2003). Em condições de inverno ameno, onde 

as exigências em frio não são completamente satisfeitas, cultivares com distintos 

requerimentos em frio apresentam grande variabilidade no período de 

florescimento, de um ano para outro. Segundo Petri et al. (2006), a maioria das 

regiões produtoras de frutíferas de clima temperado apresentam acúmulo de frio 

insuficiente para as principais cultivares de pereira exploradas no Brasil, de 

forma que problemas relacionados a não sincronização de floração de cultivares 

manifestam-se frequentemente. Nestas condições, macieiras e pereiras podem 

apresentar boas florações com baixos índices de frutificação efetiva ou mesmo 

podem apresentar baixa intensidade de floração, repercutindo em baixas 

produções. Segundo Erez (2000) e Petri e Leite (2004), o problema da 

frutificação efetiva tende a ser maximizado em regiões onde a ocorrência de frio 
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durante o período hibernal é insuficiente, visto a falta de coincidência de 

florescimento entre cultivares produtoras e suas respectivas polinizadoras. A 

frutificação pode ser reduzida mesmo em situações de alta coincidência de 

florescimento entre cultivares e alta densidade de floração, devido a ocorrência 

de baixas temperaturas e de elevada precipitação durante o florescimento, que 

diminuem a atividade de insetos polinizadores (SOLTÉSZ, 2003; BREVIS e 

NESMITH, 2005; PETRI, 2006). Segundo Petri (2006), altas temperaturas 

associadas à baixa umidade relativa do ar podem provocar a inviabilidade dos 

grãos de pólen e o dessecamento das substâncias secretoras do estigma, 

impedindo ou dificultando a germinação dos grãos de pólen, diminuindo 

sensivelmente a frutificação. 

O período de florescimento é um dos principais eventos durante o ciclo 

produtivo de espécies frutíferas como a pereira e a macieira, visto que, neste 

momento, será definida a frutificação. Neste período interagem fatores 

ambientais e fisiológicos que definirão as próximas etapas da frutificação e, 

consequentemente, da produção. A floração é o momento em que a planta 

necessita utilizar as reservas acumuladas, sendo que o desenvolvimento 

vegetativo pode ser um competidor de hidratos de carbono com a floração, 

podendo afetar a frutificação efetiva. Os carboidratos requeridos para o 

desenvolvimento dos frutos têm origem na fotossíntese das folhas presentes na 

planta, nas reservas acumuladas no ano anterior e numa pequena fração 

proveniente da fotossíntese nos próprios frutos (TROMP e WERTHEIM, 2005). 

Após a polinização e fertilização, um grande número de frutos pode se formar 

simultaneamente na planta, onde o desenvolvimento dos frutos será limitado 

pela disponibilidade de assimilados (limitação da fonte). Nesta etapa, o 

desenvolvimento foliar é limitado, sendo a fotossíntese inexpressiva, cujas 

reservas produzidas na estação de crescimento anterior constituem a principal 

fonte de carboidratos para o desenvolvimento dos frutos e para o 

desenvolvimento foliar. 

Quando iniciada a abscisão natural de frutos ou realizado o raleio, a 

disponibilidade de carboidratos aumenta pela diminuição de tecidos dreno, 

podendo os frutos remanescentes desenvolver seu potencial de crescimento. 

 

 

2.2.3 Aumento da frutificação pelo uso de fitorreguladores 
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Embora a quantidade de flores fecundadas necessária para uma 

produção plena seja em torno de 0,5 a 10% (DENNIS JUNIOR, 1996), em 

condições adversas a polinização e quando a intensidade de floração for baixa, 

a utilização de fitorreguladores pode ser uma estratégia a ser adotada, de modo 

a garantir a regularidade da produção de pomáceas. 

A fertilização nem sempre é pré-requisito para induzir a frutificação e 

desenvolvimento de frutos (TROMP e WERTHEIM, 2005). Frutos podem ser 

produzidos sem que haja formação de sementes, podendo ou não ter ocorrido a 

fecundação, sendo este processo denominado partenocarpia. O uso de 

fitorreguladores durante a floração pode induzir a formação de frutos 

partenocárpicos, aumentando a frutificação efetiva (PETRI, 2006). De acordo 

com Tromp e Wertheim (2005), a indução da partenocarpia pelos 

fitorreguladores é mais bem sucedida quando há a tendência natural de 

formação de frutos sem fertilização, e quando não existem frutos com sementes 

na mesma inflorescência. A ação de determinados compostos na frutificação 

efetiva parece estar associada ao aumento da capacidade de importação de 

assimilados pelos frutos através alteração do balanço hormonal, diante de 

observações de Bangerth (2006) e Lakso et al. (2006) que verificaram, em frutos 

em abscisão, reduzido transporte polar de auxina do fruto para o pedúnculo 

associado ao reduzido suprimento de carboidratos. 

A maximização e a regularização dos índices produtivos podem ser 

obtidas pelo uso de fitorreguladores efetivos no aumento da frutificação efetiva. 

Entre os fitorreguladores com ação sobre a frutificação, o thidiazuron (TDZ) 

apresenta grande eficiência no aumento da frutificação efetiva da macieira, 

pereira e em algumas cultivares de ameixeira nas condições brasileiras (PETRI 

et al., 2001; PETRI, 2008). 

O ácido giberélico mostra resultados positivos na frutificação de pereiras 

(VERCAMMEN e GOMAND, 2008), embora a resposta seja diferenciada 

entre cultivares. Segundo Deckers e Schoofs (2002), na ausência de 

fitorreguladores eficientes para o controle do desenvolvimento vegetativo, uma 

opção para controlar o vigor é garantir a regularidade em sua produtividade, que 

pode ser realizado com tratamentos com giberelinas para maximizar a 

frutificação. Para Lafer (2008), o aumento da frutificação efetiva com aplicação 
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de giberelinas pode ser considerado uma das melhores maneiras de aumentar 

a produtividade em pereiras. Aplicações com ácido giberélico sobre flores 

danificadas por geadas induzem a formação de frutos partenocárpicos, 

aumentando a frutificação, porém aplicações deste fitorregulador em condições 

favoráveis a frutificação não mostrou nenhum efeito benéfico (LAFER, 2008). De 

acordo com Deckers e Schoofs (2002), o ácido giberélico (GA3) mostra-se mais 

eficiente no aumento da frutificação efetiva em pereiras ‘Conference’ do que o 

GA4+7 quando aplicados na mesma época e na mesma concentração. O ácido 

giberélico é o fitorregulador mais utilizado na indução e formação de frutos 

partenocárpicos (LAFER, 2008). 

Pesquisas realizadas com o proexadione cálcio, um inibidor da 

biossíntese de giberelinas, mostram que sua utilização pode aumentar a 

frutificação efetiva no ano seguinte ou aplicado no início da estação de 

crescimento (RADEMACHER, 2009). 

Resultados obtidos por Sugar et al. (2002) e Meintjes et al. (2005) 

mostram aumento significativo da frutificação de pereiras ‘Williams’ em função 

de aplicações de proexadione cálcio. Lafer (2008) comparando aplicações de 

giberelinas, aminoetoxivinilglicina, mistura de auxinas e proexadione cálcio 

aplicadas na plena floração, observou que aplicações de aminoetoxivinilglicina e 

proexadione de cálcio aumentaram significativamente a frutificação efetiva, 

expressa em número de frutos e produção por planta, onde o proexadione cálcio 

mostrou significativa redução no crescimento de ramos. 

O uso de inibidores da biossíntese do etileno, como a 

aminoetoxivinilglicina, pode trazer benefícios quando a frutificação efetiva. De 

acordo com Wertheim e Webster (2005), os inibidores de etileno, como a 

aminoetoxivinilglicina, aplicados na floração efetivamente suprimem a abscisão 

de frutos em início de desenvolvimento, aumentando o número de sementes por 

fruto em pereiras. O aumento da frutificação pode ser resultante do 

prolongamento do período efetivo de polinização devido aumento da viabilidade 

dos óvulos (SANZOL e HERRERO, 2001). 

Apesar da diversidade de compostos existentes e com ação comprovada 

no aumento da frutificação efetiva, são poucas as informações sobre a utilização 

destes na cultura da macieira e da pereira nas condições sul brasileiras. A 

eficiência de utilização de substâncias reguladoras de crescimento é dependente 

de uma série de fatores, dentre os quais pode ser destacado a espécie ou cultivar 
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estudadas, a época de aplicação e a concentração dos produtos utilizados 

(AMARANTE et al., 2002). A associação destes fatores com outras condições de 

desenvolvimento podem ter impacto substancial na fisiologia das plantas em 

resposta ao uso dos produtos. Diante do sucesso limitado de alguns compostos 

no aumento da frutificação efetiva quando aplicados isoladamente, Werthein e 

Webster (2005) sugerem a utilização de combinações de fitorreguladores 

visando explorar a complementaridade dos efeitos de diferentes substâncias. 
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3. CARACTERIZAÇÃO DO CAMPO DE ESTÁGIO   

 

 

O estágio foi realizado na empresa Panho Ind Com de frutas estabelecido 

na Linha Aparecida no município de Videira-SC, com supervisão do Sr. Vlademir 

Antonio Zonta, técnico agrícola e orientação do Eng. Agrônomo José Luiz Petri. 

O mesmo teve início dia 01 de outubro do ano 2014.  

O experimento foi conduzido em pomar de macieira (Malus domestica), 

da cultivar Fuji Suprema enxertada no filtro ´M9` e porta-enxerto ´Marubakaido`, 

com 11 anos de idade, no espaçamento 4,20 x 1,30m, situado na vila Rio Verde, 

pertencente a empresa Panho Ind Com de frutas, localizada no município de 

Fraiburgo –SC, Latitude 27º 01` 34``, Longitude 50 º55` 17``, com altitude de 

1048 m. Para a realização do trabalho foi aplicado o regulador de crescimento 

Prohexadione cálcio em uma área total de 2,5 hectares da cultivar ´´Fuji 

Suprema`` onde se tem histórico dos anos passados com pouco produção e 

excesso de vigor. Desde a implantação do pomar, as plantas, conduzidas no 

sistema de condução em líder central, foram manejadas de acordo com as 

práticas recomendadas no sistema de produção da macieira (SANHUEZA et 

al., 2006). Para se obter uma observação do regulador foram deixadas na 

mesma área 30 plantas testemunhas (sem a aplicação), representativamente 

foram marcados 10 ramos identificados com uma fita isolante na área tratada e 

10 ramos na plantas testemunha para avaliação do controle de crescimento 

longitudinal dos ramos.       

A primeira aplicação ocorreu no dia 13/10/2015 quando a média da 

brotação se encontrava com 5 a 6 cm de comprimento na dosagem de 600 g/ha, 
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aplicado com pulverizador turbo atomizador em uma vazão de 1000 l/ha, 

acompanhando e monitorando o crescimento ao longo dos dias e como a planta 

se comportava com as condições foram sendo realizadas as medições dos 

ramos, a prohexadione cálcio como inibidor da biossíntese da giberelina foi 

controlando o crescimento dos ramos na área onde foi aplicado e nas plantas 

testemunhas os ramos continuarão crescendo. 

A segunda aplicação ocorreu no dia 14/11/2015, 32 dias após a primeira 

aplicação, com o acompanhamento do crescimento foi observado na área onde 

foi aplicada o início da retomada de crescimento dos ramos, observando a 

estrutura da planta foi aplicado a segunda dose de 600 g/há em uma vazão de 

1000 l/há. 

As avaliações realizadas durante a condução do trabalho foram: medida 

do comprimento dos ramos do ano, no momento da aplicação do produto e 

cinquenta dias após a primeira aplicação. 

 

 

 

 

 

 

3.1 Monitoramento fitossanitário 

 

   Outras práticas como monitoramento fitossanitários de pragas e doenças 

também foram acompanhadas, na safra 2014/2015 houve uma infestação da 

praga Mosca-das-frutas (Anastrepha fraterculus), principal praga na área de 

fruticultura, fazendo monitoramento duas vez por semana, demostrando como 

se deve avaliar a população no pomar, para que se possam tomar as medidas 

de controle mais efetivas. 

  A aplicação do Splat Grafo, uma pasta que contém o feromônio da fêmea, 

são espalhados em pontos no pomar, formando uma nuvem de confusão sexual 

nos machos, impedindo que os mesmos encontrem a fêmea para fazer a cópula 

e continuar o ciclo de reprodução, é usado para controlar as populações de 

Grapholita molesta em pomares de maçã, pêra, ameixa, pêssego, nectarina, 

entre outras rosáceas, causando prejuízos ao produtor. 



 34 

          O acompanhamento e controle da doença Mancha-da-gala 

(Colletotrichum gloeosporioides), doença fúngica que com condições favoráveis 

de calor e umidade se torna difícil de ser controlada com uso de fungicidas. 

 Com base nos dados dos monitoramentos é feito controle no momento 

correto dessas pragas e doenças com tratamentos fitossanitários, evitando o 

desperdício de defensivos agrícolas e minimizando o uso dos mesmos.   

 

 

3.2 Poda de condução 

 

 

A poda de condução se deu na época de pós colheita da macieira das cultivares 

´´Gala´´ e ´´Fujì `, essa poda se dá o nome de poda de abertura, basicamente 

pelo fator de melhorar a entrada de luz no interior da planta, melhorando a 

coloração dos frutos e órgãos de frutificação, retirando ramos com excesso de 

vigor, de baixa frutificação, ramos concorrentes da planta e ramos que estejam 

sombreando a parte mediana e baixa da planta. 

 

 

 

4. METODOLOGIA 

 

 

A aplicação do prohexadione cálcio foi aplicada em uma determinada área com 

excesso de vigor e baixa frutificação efetiva na cultivar Fuji Suprema, onde foi 

deixada plantas testemunhas sem aplicação, para observar o crescimento 

longitudinal dos ramos, formação de unidades de frutificação e visando o 

equilíbrio entre a parte vegetativa e reprodutiva das plantas.  plantas.  
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5. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

5.1 Resultados de crescimentos de ramos 

 

 

 

Foram marcados 10 ramos onde foi aplicado o regulador de crescimento 

Prohexadione cálcio, com acompanhamento e medição de ramos nas datas de 

13 de outubro de 2014 a 04 de dezembro de 2014 pode se observar como mostra 

a tabela 1, que a média inicial dos ramos se encontrava em 6,55 cm de 

comprimento, e no dia 04 de dezembro de 2014 a média final fechou em 15,2 
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cm, obtendo um crescimento de 8,65 cm em 52 dias, reduzindo o crescimento 

longitudinal dos ramos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 1- Medição dos ramos com aplicação do regulador 

Prohexadione cálcio 

Data das avaliações 

R

amo 

13/1

0/2014 

22/1

0/2014 

06/1

1/2014 

20/1

1/2015 

04/1

2/2014 

1 6 12,5 16 16 16 

2 7 11 11 11 12 

3 7,5 8,5 14 18 20 

4 13,5 17,5 23 24 24 

5 3 8,5 8,5 13,5 14 

6 2,5 5 7 7 8 

7 5,5 11 15 15 15 

8 6 11,5 14 15 15 

9 12,5 18 19 19 15 

1

0 

2 5 9 9 9 

M

édia 

6,55 10,8

5 

13,6

5 

14,7

5 

15,2 

Fonte: (ZONTA,2014) 
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Podemos observar na tabela 2, onde foram marcados 10 ramos em 

plantas testemunhas sem aplicação do regulador de crescimento que a média 

inicial dos ramos se encontrava em 6,6 cm de comprimento, chegando no dia 04 

de dezembro de 2014 em uma média final de 39,4 cm, obtendo um crescimento 

longitudinal de ramos de 32,8 cm em 52 dias, quando comparados com o 

crescimento dos ramos com aplicação do Prohexadione cálcio, as testemunhas 

sem aplicação tiveram um crescimento de 26% a mais que a área aplicada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 2- Medição dos ramos testemunhas (sem aplicação)  

Testemunha   

Data das avaliações   

Ramo 13/10/2014 22/10/2014 06/11/2014 20/11/2014 04/12/2014 

1 13 20,5 35 43 44 

2 5,5 13,5 32 45 50 

3 3,5 10,5 25 30 40 

4 6 8,5 10,5 11 11 

5 7 14,5 24 24 24 

6 4,5 11,5 20 20 21 

7 6 10 24 39 47 

8 12 20 31 37 44 

9 6,5 15 41 60 74 

10 2 9 24,5 34 39 

Média 6,6 13,5 26,7 34,3 39,4 

Testemunha  

Data das avaliações  

Ramo 13/10/2014 22/10/2014 06/11/2014 20/11/2014 04/12/2014 

1 13 20,5 35 43 44 

2 5,5 13,5 32 45 50 

3 3,5 10,5 25 30 40 
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4 6 8,5 10,5 11 11 

5 7 14,5 24 24 24 

6 4,5 11,5 20 20 21 

7 6 10 24 39 47 

8 12 20 31 37 44 

9 6,5 15 41 60 74 

10 2 9 24,5 34 39 

Média 6,6 13,5 26,7 34,3 39,4 

Fonte: (ZONTA,2014) 

 

 

 

Como mostra no gráfico 1, até o dia 22 de outubro do ano 2014 não houve 

diferenças significativas no crescimento entre as testemunhas e o Prohexadione 

cálcio, a partir do dia 23 de outubro do ano 2014, as testemunhas sem aplicação 

tiveram seu crescimento constantemente elevado, enquanto com a aplicação do 

regulador, houve um crescimento significativo, se mantendo com um 

crescimento gradualmente moderado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1- observação do crescimento médio dos ramos 
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Fonte: (ZONTA,2014) 

 

 

5.2 Resultados de colheita 

 

Para se obter uma observação entre a diferença das plantas testemunhas 

e as plantas com aplicação do Prohexadione cálcio em termos de qualidade dos 

frutos, foram coletados 100 frutos de determinada área para analisar e fazer um 

comparativo nas seguintes categorias: CAT 1, CAT 2, CAT 3 e Indústria(IND). 

Com a aplicação do Prohexadiona cálcio obteve-se um ganho razoável em 

qualidade dos frutos nas categorias CAT 1 e CAT 2, com relação a testemunha 

obteve-se uma porcentagem maior de frutos nas categorias CAT 3 e IND, como 

podemos observar no gráfico 2: 
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Gráfico 2- Resultados de colheita

Fonte: (ZONTA,2014)

A resposta do Prohexadione cálcio na produção por planta depende do 

equilíbrio do desenvolvimento vegetativo-produtivo proporcionada pelo uso 

deste regulador de crescimento, em que a restrição do desenvolvimento 
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vegetativo aumenta a capacidade produtiva das plantas pela maior 

disponibilidade de fotoassimilados aos frutos. Para se ter uma observação de 

médias de frutos por planta, foram feitas contagens de frutos de 7 plantas 

testemunhas (sem aplicação) e 7 plantas com aplicação de Prohexadione cálcio, 

verificou-se que a média de frutos por planta nas testemunhas (sem aplicação) 

ficou em 118,86 frutos por planta, já nas plantas que receberam a aplicação do 

fitorregulador observou um leve aumento na média de 9,56 frutos por planta em 

relação a testemunha (sem aplicação), como mostra na tabela 3: 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Tabela 3- Média de frutos por planta 

 

 

 

Tabela 3- Média de frutos por planta 

Tabela 3- Média de frutos por planta 
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Fonte:: (ZONTA,2014) 

 

 

 

5.3 Resultados de Poda 

 

 

 

A poda é uma das práticas de manejo mais dispendiosas em tempo e 

mão-de-obra na produção de maças, especialmente quando as plantas são 

Planta Prohexadione 

cálcio  

Testemunha 

1 124 152 

2 102 142 

3 103 106 

4 135 101 

5 175 104 

6 127 103 

7 133 124 

Média 128,43 118,86 
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vigorosas). Neste sentido, o uso de fito reguladores destaca-se como uma das 

técnicas mais eficientes e com menor custo para controlar o crescimento 

vegetativo em pomáceas. Foi escolhido aleatoriamente 10 plantas com aplicação 

do Prohexadione cálcio e 10 plantas testemunhas (sem aplicação), as mesmas 

foram podadas cronometradas separadas o tempo de poda e os ramos podados 

feito a contagem e a medição de cada ramo, se observou com aplicação a 

redução de 56% no tempo em relação a testemunha (sem aplicação), e um 

crescimento de ramos de 44% a mais em relação a testemunha, reduzindo os 

trabalhos de poda, como podemos observar na tabela 4.    

   

 

Tabela 4- Tempo médio para a realização da poda em funçã do 

tratamento e número de ramos podados de acordo com o 

comprimento.Fraiburgo, SC, 2015 

Tratamento Prohexadione 

cálcio 

Testemunha 

Tempo 11 min e 55 

segundos 

20 min e 50 

segundos 

Ramos de 0-40 

cm 

0 0 

Ramos de 41-60 

cm 

20 8 

Ramos > 60 cm 64 146 

Fonte: (ZONTA,2014) 
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6.CONCLUSÃO 

 

 

 

 

 As condições climáticas do Sul do Brasil, caracterizadas pela alta 

precipitação pluvial anual, altas temperaturas no período de crescimento, 

períodos hibernais curtos e com insuficiente acúmulo de frio, favorecem o maior 

desenvolvimento vegetativo de macieiras, sobretudo quando utilizado porta-

enxertos vigorosos, e em anos de baixa frutificação. A utilização de interenxerto 

e porta enxertos de menor vigor é usual no sistema de produção de maçãs no 

Brasil, onde a redução do desenvolvimento vegetativo insere-se como um dos 

principais objetivos de seu uso. No entanto, apesar do uso desta técnica, o 

desenvolvimento vegetativo das cultivares de macieira cultivadas no país não é 

efetivamente controlado. A utilização de fitorreguladores, como o Prohexadione 

cálcio, mostrou-se eficiente no controle do desenvolvimento vegetativo de 

macieira ‘Fuji Suprema’ enxertadas sobre Marubakaido/M9, reduzindo a massa 

total e a massa média de ramos, assim como o comprimento médio dos ramos, 

reduzindo custo de mão d obra de poda e melhorando a qualidade do fruto nas 

condições climáticas do Sul do Brasil. 
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