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Anais do III Simpósio Paranaense de Fruticultura

 A fruticultura paranaense apresenta elevada competitividade e 
diversificação, devido aptidão para diversas espécies frutíferas, pois o estado 
apresenta regiões com clima subtropical e tropical. As várias especificidades 
edafoclimáticas regionais ao longo do estado determinam que não seja 
possível padronizar sistemas de produção. Além disso, uma vez que o estado 
ainda não e autossuficiente na produção de frutas, importando de outros 
estados do Brasil e de outros países do Mercosul, há uma grande 
oportunidade para fruticultores que querem expandir a produção e 
agricultores ou empresários que querem entrar na fruticultura. Para isso, o 
aprendizado de técnicas modernas de manejo e novas variedades de fruteiras 
é essencial para ter boa rentabilidade, segurança alimentar e ambiental.
 O Simpósio Paranaense de Fruticultura é um evento itinerante, 
organizado pelas instituições estaduais e federais de ensino superior do 
Paraná. Nesta terceira edição, o Simpósio foi realizado na cidade de Pato 
Branco, de 21 a 23 de novembro de 2017, promovido pela Universidade 
Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR). Os temas das palestras foram 
direcionados às inovações para a fruticultura, destacando-se o uso de 
espécies frutíferas não convencionais e a apresentação de novos cultivares e 
técnicas de cultivo de espécies frutíferas tradicionais. Os principais objetivos 
foram fornecer conhecimento para Agrônomos, Fruticultores, Docentes, 
Discentes e Extensionistas, visando superar os problemas enfrentados, 
ampliar a oferta e consolidar a produção de frutas de alta qualidade no Paraná.
 Neste documento apresentamos os resumos das palestras e os resumos 
de trabalhos científicos apesentados no III Simpósio Paranaense de 
Fruticultura, de forma a manter a memória dos temas debatidos e difundir de 
forma permanente os conhecimentos apresentados no evento. 

Prof. Dr. Moeses Andrigo Danner
Presidente da comissão organizadora



COMISSÃO ORGANIZADORA

Ÿ Moeses Andrigo Danner – UTFPR – Pato Branco – Presidente
Ÿ Américo Wagner Júnior – UTFPR – Dois Vizinhos
Ÿ Gilmar Antônio Meneghetti – EMBRAPA/UMIPTT
Ÿ Gilmar Antonio Nava – UTFPR – Dois Vizinhos
Ÿ Idemir Citadin – UTFPR – Pato Branco
Ÿ Joel Donazzolo – UTFPR – Dois Vizinhos
Ÿ Lari Maroli – EMATER-PR
Ÿ Wilson Itamar Godoy - UTFPR - Pato Branco

COMISSÃO TÉCNICA CIENTÍFICA

Ÿ Américo Wagner Júnior – UTFPR – Dois Vizinhos – Presidente
Ÿ Fabíola Villa – UNIOESTE
Ÿ Gilmar Antonio Nava – UTFPR – Dois Vizinhos
Ÿ Joel Donazzolo – UTFPR – Dois Vizinhos
Ÿ Luciano Lucchetta – UTFPR – Francisco Beltrão
Ÿ Luiz Antonio Biasi – UFPR
Ÿ Renato Vasconcelos Botelho – UNICENTRO
Ÿ Ricardo Antonio Ayub – UEPG
Ÿ Sérgio Miguel Mazaro – UTFPR – Dois Vizinhos
Ÿ Marcos Robson Sachet
Ÿ Juliana Cristina Radaelli
Ÿ Karina Guollo



PALESTRAS........................................................................................................................................01
ESTRUTURAÇÃO DA CADEIA PRODUTIVA DAS FRUTAS NATIVAS A EXPERIÊNCIA DO  
ENCONTRO DE SABORES - ALVIR LONGHI......................................................................................02
PRODUÇÃO DE VIDEIRA MUSCADÍNEA - LUIZ ANTONIO BIASI.......................................................06
NOVAS FERRAMENTAS PARA MONITORAMENTO E CONTROLE MASSAL DE MOSCA-DAS-
FRUTAS - CRISTIANO JOÃO ARIOLI...................................................................................................10
TECNOLOGIAS DE ARMAZENAMENTO DE FRUTAS DE CLIMA TEMPERADO - DANIEL 
ALEXANDRE NEUWAL.......................................................................................................................14
A BRIEF INTRODUCTION OF PEACH CULTIVATION IN CHINA - GUO JI-YING.................................19
NOVAS CULTIVARES BRASILEIRAS DE UVAS PARA MESA E PARA ELABORAÇÃO DE SUCOS - 
JOÃO DIMAS GARCIA MAIA................................................................................................................25
CULTIVARES DE DURAZNERO DE ESTACIÓN Y TARDÍOS - JORGE SORIA Y JULIO PISANO........28
CULTIVARES DE PESSEGUEIRO DE BAIXA NECESSIDADE EM FRIO - MARIA DO CARMO 
BASSOLS RASEIRA............................................................................................................................31
NOVAS CULTIVARES DE CITROS - .............................................................37RUI PEREIRA LEITE JUNIOR

ARAUCÁRIA ANGUSTIFÓLIA: UMA FRUTEIRA NATIVA - .....................................40FLÁVIO ZANETTE
RESUMOS...........................................................................................................................................42
BIOFILME NA CONSERVAÇÃO PÓS-COLHEITA DE AMORA-PRETA..............................................43
CONSERVAÇÃO DA QUALIDADE DE LICHIAS ‘BENGAL’ COM USO DE TRATAMENTO 
HIDROTÉRMICO E ÁCIDO CLORÍDRICO..........................................................................................44
AVALIAÇÃO DO TEOR DE COMPOSTOS FENÓLICOS PRESENTES NA POLPA DA SERIGUELA 
(SPONDIAS PURPUREA)...................................................................................................................45
CAPACIDADE ANTIOXIDANTE DE FRUTOS DE FISÁLIS SUBMETIDOS A DIFERENTES 
CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO................................................................................................46
ÁREA FOLIAR DE MIRTILEIRO INOCULADO OU NÃO COM AZOSPIRILLUM BRASILENSE........47
AVALIAÇÃO DE SUBSTRATOS NA PRODUÇÃO DE MUDAS DE ARAUCARIA ANGUSTIFOLIA 
(BERTOL.) KUNTZE EM AGROPODE................................................................................................48
 BORO E SACAROSE PARA GERMINAÇÃO IN VITRO DE PÓLEN DE UVAIEIRA..........................49
‘BRS CARMEM’ CUTIVADA EM Y E ESPALDEIRA............................................................................45
CORTE NO TEGUMENTO E TEMPO DE IMERSÃO EM ÁGUA NA EMERGÊNCIA DE SEMENTES DE 
MARACUJAZEIRO AMARELO......................................................................................................51
ESTRATIFICAÇÃO NA SUPERAÇÃO DE DORMÊNCIA DE SEMENTES DE MARACUJAZEIRO 
AMARELO............................................................................................................................................52
CARACTERIZAÇÃO DE GENÓTIPOS PROMISSORES DE MACIEIRA DO BANCO DE 
GERMOPLASMA DO IAPAR...............................................................................................................53
CINÉTICA DE SECAGEM DE PINHÃO...............................................................................................54
RESPOSTA DA VIDEIRA (VITIS VINIFERA L.) À ADUBAÇÃO NITROGENADA NA SERRA 
CATARINENSE....................................................................................................................................55
TEMPO DE DESSECAÇÃO E SACAROSE NA GERMINAÇÃO IN VITRO DE GRÃOS DE PÓLEN DE 
UVAIEIRA.......................................................................................................................................56
COLONIZAÇÃO DE MICORRIZAS ARBUSCULARES EM SUBSTRATOS COMERCIAIS NA 
PRODUÇÃO DE MUDAS DE ARAUCÁRIA.........................................................................................57
COMPOSIÇÃO CENTESIMAL DE UVA BRS VIOLETA (VITIS LABRUSCA)......................................58
CONCENTRAÇÕES DE 6-BENZILAMINOPURINA NA MULTIPLICAÇÃO IN VITRO DE AMOREIRA-
PRETA ‘XINGU’....................................................................................................................................59
SACAROSE EM MEIO DE CULTURA PARA TESTAR A VIABILIDADE DE PÓLEN DE CEREJEIRA-DA-
MATA..............................................................................................................................................60
QUALIDADE PÓS-COLHEITA DE FRUTOS DE ROMÃ SUBMETIDOS A DIFERENTES MÉTODOS DE 
ARMAZENAMENTO.......................................................................................................................61
ADUBAÇÃO ORGÂNICA E MINERAL NO ENRAIZAMENTO DE ESTACAS DE AMOREIRA-
PRETA..................................................................................................................................................62
ARMAZENAMENTOS DE LICHIAS ‘BENGAL’ SOB ATMOSFERA CONTROLADA COM DIFERENTES 
CONCENTRAÇÕES DE CO2......................................................................................63
CRESCIMENTO INICIAL DE MUDAS DE ARAUCÁRIA SUBMETIDAS A DIFERENTES NÍVEIS DE 
SOMBREAMENTO..............................................................................................................................64

ÍNDICE



DESENVOLVIMENTO INICIAL DE FEIJOA SOB DIFERENTES NÍVEIS DE SOMBREAMENTO......65
DETERMINAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO ÓTIMA DE CACL2 NA MULTIPLICAÇÃO IN VITRO  DE 
FRAMBOESEIRA ‘WILLAMETTE’.......................................................................................................66
DETERMINAÇÃO DE ÁCIDOS GRAXOS EM ÓLEO DE SEMENTE DE UVA BRS VIOLETA 
(VITISLABRUSCA)..............................................................................................................................67
DOSES DE FUNGICIDA NA FORMAÇÃO DO PORTA-ENXERTO ‘‘OKINAWA’’................................68
ANÁLISE DAS PROPRIEDADES MECÂNICAS DE DUREZA DE DRAGEADO DE UVA PASSA COM 
COBERTURA DE CHOCOLATE..........................................................................................................69
CENÁRIO DA PRODUÇÃO DE MAÇÃ NO MUNICÍPIO DE PALMAS-PR ENTRE OS ANOS DE 1990 E 
2017..................................................................................................................................................70
EFICIÊNCIA DE CONTROLE BIOLÓGICO DA LAGARTA-DA-OLIVEIRA..........................................71
ENRAIZAMENTO DE ESTACAS HERBÁCEAS DE MIRTILEIRO ‘BLUEGEM’..................................72
ESTABILIDADE DA VITAMINA C EM FRUTOS DE FISÁLIS SUBMETIDOS À DIFERENTES 
CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO................................................................................................73
CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS DA PLANTA DO MARACUJÁ-MIRIM (PASSIFLORA 
EDULIS)...............................................................................................................................................74
CARACTERIZAÇÃO PRODUTIVA DE FRAMBOESEIRA NO OESTE DO PARANÁ..........................75
GERMINAÇÃO DE SEMENTES DE MARACUJÁ AMARELO EM FUNÇÃO DE TÉCNICAS DE 
QUEBRA DE DORMÊNCIA FÍSICA.....................................................................................................76
VIABILIDADE GERMINATIVA DE SEMENTES DE FISÁLIS ARMAZENADAS EM ANOS 
DISTINTOS..........................................................................................................................................77
OCORRÊNCIA E DANOS DE BESOURO DESFOLHADOR EM FEIJOA..........................................78
HETEROGENEIDADE DA BROTAÇÃO DE PESSEGUEIROS ‘BRS KAMPAI’ E ‘BRS MANDINHO’ 
UTILIZANDO O MÉTODO DE UMA SÓ GEMA...................................................................................79
IDENTIFICAÇÃO DOS PRINCIPAIS INSETOS PRAGAS EM LARANJEIRAS APÓS 
TRANSPLANTE...................................................................................................................................80
IDENTIF ICAÇÃO DOS PRINCIPA IS  INSETOS PRAGAS EM L IMOEIROS APÓS 
TRANSPLANTES.................................................................................................................................81
IMPACTO DE DANOS POR PÁSSAROS E INSETOS EM PRODUÇÃO DE FIGOS.........................82
INDICADOR DO FIM DA ENDODORMÊNCIA DE PESSEGUEIROS ‘BRS KAMPAI’ E ‘BRS 
MANDINHO’ UTILIZANDO O MÉTODO DE TABUENCA....................................................................83
INDUÇÃO ARTIFICIAL DA BROTAÇÃO DA VIDEIRA ‘BRS CARMEM’ EM PALOTINA - PARANÁ....84
INCIDÊNCIA DE INSETOS-PRAGA EM CEREJEIRA-DO-RIO-GRANDE (EUGENIA INVOLUCRATA) 
DEVIDO A DIFERENTES ÉPOCAS DE TRANSPLANTE....................................................................85
INTENSIDADE DE PODA NO DESENVOLVIMENTO DE UVAS CV. NIAGARA ROSADA.................86
LEVANTAMENTO DE FITONEMATOIDES DA CULTURA DE CITROS NO MUNICÍPIO DE PINHÃO - 
PR........................................................................................................................................................87
PATÓGENOS INCIDENTES EM FLORES DE MACIEIRA DAS CULTIVARES EVA, GALA E FUJI...88
COMPARAÇÃO NUTRICIONAL DE FRUTOS DE DIFERENTES ESPÉCIES DE FISÁLIS...............89
ÓLEO VEGETAL E MINERAL NA PROMOÇÃO DA BROTAÇÃO DA VIDEIRA ‘BORDÔ’ EM SISTEMA 
ORGÂNICA.........................................................................................................................90
ÓLEOS ESSENCIAIS NA CONSERVAÇÃO PÓS-COLHEITA E NO CONTROLE DE PENICILLIUM SP. 
EM FRUTOS DE ‘LARANJA PERA’...............................................................................................91
ATIVIDADE ANTIOXIDANTE DE FRUTAS NATIVAS E EXÓTICAS AVALIADAS ATRAVÉS DO 
MÉTODO DPPH...................................................................................................................................92
CARACTERIZAÇÃO DO MORANGO CULTIVADO EM PALOTINA - PR............................................93
ESTUDO DA PODA SECA NA VIDEIRA VOLTADA PARA A PRODUÇÃO DE UVA DE MESA...........94
PRINCIPAIS DOENÇAS EM PESSEGUEIROS APÓS TRANSPLANTE............................................95
PRODUÇÃO DA BRS CARMEM SOB DIFERENTES INTENSIDADES DE DESFOLHA...................96
PRODUÇÃO PRECOCE DE GENÓTIPOS DE AMOREIRA-PRETA EM PATO BRANCO - PR.........97
QUALIDADE FISIOLÓGICA DE SEMENTES DE EUGENIA UNIFLORA CRIOPRESERVADAS.......98
SECAGEM DE FRUTAS NATIVAS E OBTENÇÃO DE FARINHAS: AVALIAÇÃO DOS COMPOSTOS 
FENÓLICOS E ATIVIDADE ANTIOXIDANTE......................................................................................99
QUALIDADE DOS COMPOSTOS FENÓLICOS DE UVAS CV. MALBEC EM FUNÇÃO DA DESFOLHA, 
APLICAÇÃO DE ÁCIDO ABSCISICO E DE EXTRATOS VEGETAIS............................100
POSICIONAMENTO DO POMAR DE ROMÃ E SUA INFLUÊNCIA NO DESENVOLVIMENTO DE 
FRUTOS.............................................................................................................................................101



QUEBRA DE DORMÊNCIA EM AMEIXEIRA CV. LAETITIA COM O USO DE ÓLEO MINERAL E 
VEGETAL...........................................................................................................................................102
BIOFILMES NA MANUTENÇÃO DE MASSA PÓS-COLHEITA DE AMORA-PRETA........................103
CONCENTRAÇÃO DE ÁCIDO INDOLBUTÍRICO NO ENRAIZAMENTO EX VITRO DE AMOREIRA-
PRETA ‘XINGU’..................................................................................................................................104
CONGELAMENTO DE SEMENTES DE ARAUCARIA ANGUSTIFOLIA VISANDO A 
PRESERVAÇÃO................................................................................................................................105
TIOSULFATO DE AMÔNIA NO RALEIO QUÍMICO DE FRUTOS DE AMEIXEIRA JAPONESA.......106
CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS DO MOSTO DAS UVAS ‘BRS VIOLETA’ E ‘ISABEL’ APÓS INDUÇÃO 
ARTIFICIAL DA BROTAÇÃO............................................................................................107
I D E N T I F I C A Ç Ã O  D A S  P R I N C I PA I S  D O E N Ç A S  E M  C A Q U I Z E I R O S  F U Y U  A P Ó S 
TRANSPLANTE.................................................................................................................................108
EFEITO DO USO DO ETHEPHON NO RALEIO DE FRUTOS DE PÊSSEGO DA CULTIVAR ‘CHIRAPA-
II’.......................................................................................................................................109
CONSERVAÇÃO E PROCESSAMENTO DE FRUTAS NATIVAS E SUPLEMENTAÇÃO DE PRODUTOS 
ALIMENTÍCIOS.............................................................................................................110
COMPORTAMENTO DE MATRIZEIRO DE PITAIAS (SELENICEREUS SETACEUS) EM CULTIVO 
PROTEGIDO......................................................................................................................................111
DIFERENCIAÇÃO ENTRE PLÂNTULAS DE SEMENTES POLIOEMBRIÔNICAS DE 
JABUTICABEIRA...............................................................................................................................112
DETERMINAÇÃO DA TEXTURA DE DRAGEADOS DE BANANA PASSA COM COBERTURA DE 
CHOCOLATE.....................................................................................................................................113
ENRAIZAMENTO DE ESTACAS HERBÁCEAS DE MIRTILEIRO ‘CLIMAX’ COM ÁCIDO 
INDOLBUTÍRICO...............................................................................................................................114
IDENTIFICAÇÃO DAS PRINCIPAIS DOENÇAS EM PLANTAS DE FIGUEIRA APÓS 
TRANSPLANTE.................................................................................................................................115
CONTROLE PÓS-COLHEITA DA ANTRACNOSE EM BANANA TRATADAS COM ÓLEOS 
ESSENCIAIS......................................................................................................................................116
CARACTERIZAÇÃO FÍSICA DE FRUTOS DE FEIJOA (ACCA SELLOWIANA) CULTIVAR 
ALCÂNTARA......................................................................................................................................117
CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA DE FRUTOS DE PHYSALIS...............................................118
ESTUDO PRELIMINAR SOBRE A ESTRUTURA POPULACIONAL DE GUABIROBEIRA 
[CAMPOMANESIA XANTHOCARPA BERG. (MYRTACEAE) NA FLORESTA NACIONAL DE CHAPECÓ-
SC....................................................................................................................................119
AVALIAÇÃO DA FIRMEZA DE FRUTOS DE FEIJOA (ACCA SELLOWIANA) CULTIVAR 
ALCÂNTARA......................................................................................................................................120
EFEITO DO ENSACAMENTO NA QUALIDADE DE GOIABA NA REGIÃO NOROESTE DO 
PARANÁ.............................................................................................................................................121
IDENTIFICAÇÃO DE LESÕES EM PLANTAS DE PITAIAS (SELENICEREUS SETACEUS) APÓS 
TRANSPLANTE A CAMPO................................................................................................................122
INFLUÊNCIA DA IRRIGAÇÃO E FERTIRRIGAÇÃO NOS ATRIBUTOS FÍSICO-QUÍMICOS DE FRUTOS 
DE MACIEIRAS ‘KINKAS’..................................................................................................123
OTIMIZAÇÃO DO PROTOCOLO DE EXTRAÇÃO DE DNA DA JABUTICABEIRA..........................124
ANÁLISE DO PERFIL DE COR E TEXTURA DE FRUTOS DE JABUTICABEIRA...........................125
CARACTERIZAÇÃO BIOMÉTRICA DE PLÂNTULAS DE LITCHI CHINESIS  SONN. SOBRE EFEITO DE 
MATRICONDICIONAMENTO......................................................................................................126
PRODUÇÃO DE MUDAS DE CITRUS LIMONIA O. COM APLICAÇÃO DE FERTILIZANTE DE 
LIBERAÇÃO LENTA..........................................................................................................................1 27
QUALIDADE PÓS-COLHEITA E SEVERIDADE DE PODRIDÃO AMARGA EM MAÇÃS CV. TRATADAS 
COM ÓLEO ESSENCIAL DE ALECRIM........................................................................128
INFLUENCIA DO SULFATO DE MAGNÉSIO NA MULTIPLICAÇÃO IN VITRO DE FRAMBOESEIRA 
‘SCHÖNEMANN’................................................................................................................................129
AÇÃO DE FUNGOS MICORRÍZICOS NA QUALIDADE PÓS-COLHEITA EM DIFERENTES 
CULTIVARES DE MORANGO...........................................................................................................130
TEMPO DE EMBEBIÇÃO E SECAGEM PÓS-EMBEBIÇÃO NA QUEBRA DE DORMÊNCIA DE SEMENTES 
DE MARACUJAZEIRO AMARELO...............................................................................131



PRODUÇÃO E QUALIDADE DE FRUTOS DE DOVIÁLIS EM REGIÃO SUBTROPICAL EM FUNÇÃO DO 
NÚMERO DE HASTES...............................................................................................................132
PRODUÇÃO DE MUDAS DE FISÁLIS EM NÍVEIS DE SOMBREAMENTO E LEVADAS A 
CAMPO..............................................................................................................................................133
INFLUÊNCIA DA COLABORAÇÃO DA AMEIXA NA INCIDÊNCIA DE MOSCA DAS FRUTAS (DIPTERA: 
TEPHRITIDAE)................................................................................................................134
SECAGEM DE PÊSSEGO (PRUNUS PÉRSICA L BATSCH) CULTIVAR SPRINGCREST..............135
QUALIDADE PÓS-COLHEITA DE FRUTOS DE MAÇÃ CV. GALA TRATADOS COM ÓLEO
ESSENCIAL DE ALECRIM NO CONTROLE DE PODRIDÃO AMARGA..........................................136
CARACTERÍSTICAS AGRONÔMICAS DE CULTIVARES DE MORANGUEIRO DE DIAS NEUTROS 
SOBRE MULCHINGS........................................................................................................................137
DETERMINAÇÃO DA ESTRUTURA POPULACIONAL EM SEIS POPULAÇÕES DE JABUTICABEIRAS 
NATIVAS NO SUDOESTE DO PARANÁ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .138
QUALIDADE DOS COMPOSTOS FENÓLICOS DE UVAS CV. MALBEC EM FUNÇÃO DA DESFOLHA, 
APLICAÇÃO DE ÁCIDO ABSCÍSICO E DE EXTRATOS VEGETAIS..........................139
DIVERSIDADE GENÉTICA EM SEIS POPULAÇÕES DE JABUTICABEIRAS NATIVAS NO SUDOESTE 
DO PARANÁ..................................................................................................................140
FENOLOGIA REPRODUTIVA DE JABUTICABEIRA EM DIFERENTES LOCAIS.............................141
AVALIAÇÃO DO PH E VITAMINA C EM FRUTOS DE MORANGO COM E SEM APLICAÇÃO DE 
FUNGOS MICORRÍZICOS................................................................................................................1 42
ÉPOCA, AIB, COMPRIMENTO DE MINI-ESTACAS NA PROGRAMAÇÃO DO ARAÇAZEIRO AMARELO 
‘YA-CY’............................................................................................................................143
ENRAIZAMENTO DE MINI-ESTACAS DE SETE CAPOTEIRO........................................................144
IMPLANTAÇÃO DE ESTUFAS SOLARES PARA DESIDRATAÇÃO DE FRUTAS EM PEQUENAS 
PROPRIEDADES RURAIS DO SUDOESTE DO PARANÁ...............................................................145
ESTÁDIO DE COLETA E SACAROSE NA GERMINAÇÃO IN VITRO DE GRÃOS DE PÓLEN DE 
UVAIEIRA...........................................................................................................................................146
CRESCIMENTO INICIAL DE MUDAS DE JABUTICABEIRA SUBMETIDAS A DIFERENTES NÍVEIS DE 
SOMBREAMENTO......................................................................................................................147
SOBREVIVÊNCIA DE CEREJEIRA-DO-RIO-GRANDE (EUGENIA INVOLUCRATA) EM DIFERENTES 
PERÍODOS DE TRANSPLANTE...............................................................................148
TESTE DE VIABILIDADE DE PÓLEN DE EUGENIA PYRIFORMIS.................................................149
DENSIDADE DE GEMAS VEGETATIVAS E FLORAIS EM PESSEGUEIRO ‘BRS KAMPAI’ SOBRE 
DIFERENTES PORTA-ENXERTOS...................................................................................................150
CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS DE SOLO CULTIVADO COM OLIVEIRA SOB DIFERENTES FONTES 
DE CALCÁRIO...................................................................................................................151
CRESCIMENTO INICIAL DE OLIVEIRA COM UTILIZAÇÃO DE DIFERENTES FONTES DE 
CALCÁRIO.........................................................................................................................................152
ENDODORMÊNCIA EM PESSEGUEIROS ‘TROPIC’BEAUTY’ E ‘SANTA ÁUREA’ UTILIZANDO 
MÉTODO BIOLÓGICO DE TABUENCA............................................................................................153
CARACTERIZAÇÃO FLORAL DE CAMPOMANESIA XANTHOCARPA...........................................154
ESTÁDIO DE DESENVOLVIMENTO DO BALÃO FLORAL E CONCENTRAÇÃO DE SACAROSE NA 
GERMINAÇÃO DE PÓLEN DE GUABIROBEIRA (CAMPOMANESIA XANTHOCARPA)................155
PROTEÇÃO DE FRUTOS DE GOIABA CV. TAILANDESA NA REGIÃO DE ALNTÔNIA-PR...........156
EXTRATO ETANÓLICO DE PRÓPOLIS NA QUALIDADE PÓS-COLHEITA E NO CONTROLE DE 
BOTRYYIS CINEREA EM UVA..........................................................................................................157
VIABILIDADE DE GRÃOS DE PÓLEN DE GENÓTIPOS DE MACIEIRA.........................................158
RALEIO DE FOLHAS NA PRODUÇÃO DE MORANGO ‘ALBION’...................................................159
ENSACAMENTO DE CACHOS DA ‘BRS CARMEM’ NO OESTE DO PARANÁ...............................160
USO DE INDUTORES DE BROTAÇÃO EM VIDEIRA ‘BRS VIOLETA’ CULTIVADA NO OESTE DO 
PARANÁ.............................................................................................................................................161
TIPOS E CONCENTRAÇÕES DE CITOCININAS NO ESTABELECIMENTO IN VITRO DE MIRTILEIRO 
‘DELITE’........................................................................................................................162
DIFERENTES NÍVEIS DE SOMBREAMENTO NO CRESCIMENTO INICIAL DE PITANGUEIRA...163
REGULADOR VEGETAL NO CRESCIMENTO DE MUDAS DA VIDEIRA ‘BRS CARMEM’.............164
SUPERAÇÃO ARTIFICIAL DA DORMÊNCIA HIBERNAL DA VIDEIRA ‘ISABEL’.............................165



01

PALESTRAS

anais do anais do 
III SIMPÓSIO PARANAENSEIII SIMPÓSIO PARANAENSE

DE FRUTICULTURADE FRUTICULTURA

anais do 
III SIMPÓSIO PARANAENSE

DE FRUTICULTURA



PALESTRA

Estruturação da Cadeia Produtiva das Frutas Nativas a Experiência do  Encontro de Sabores

 Alvir Longhi - Membro da Equipe técnica do CETAP onde desempenha a função de coordenador 
do Programa de Promoção dos Sistemas Agroflorestais Valorização e Uso das Espécies Nativas, 
Assessor e Sócio Fundador do Encontro de Sabores, Membro da Coordenação Geral da Cadeia 
Solidária das Frutas Nativas do RS. 

Vacaria, RS  primavera de 2017

Introdução

 A construção de cadeias produtivas discutidas, articuladas e dinamizadas entre diferentes 
atores/segmentos, orientados pelos princípios da Economia Solidária, é algo fundamental. Para tanto, 
fortalecer e estimular os empreendimentos da Economia Solidária, rurais e urbanos, existentes e/ou o 
surgimento de novos, a fim de construirmos e consolidarmos novos formatos de produção, 
processamento e distribuição de produtos promotores de Justiça Social, Soberania Alimentar e Cuidado 
com o Meio Ambiente, é algo de extrema importância dentro do contexto (social, ambiental e econômico) 
que se vive nos dias atuais.
 Reconhecer a importância e o potencial do que temos ao nosso redor, ao alcance de nossas 
mãos, ainda é um grande desafio. O sentimento que ainda predomina em nosso meio é que as coisas 
boas, as soluções para os nossas dificuldades, são as de difícil acesso e se encontram longe de nós, 
fora do nosso local. Este sentimento faz com que, na grande maioria das vezes, não percebamos o 
potencial das coisas que fazem parte da nossa “casa”. No que se refere às plantas, isto não é diferente. 
Temos tantas espécies e variedades nativas ou crioulas com grandes potenciais, mas que, na maioria 
dos casos estão sendo  negligenciadas e/ou subutilizadas. Este sentimento associado obviamente com 
outros elementos faz com que estas espécies não estejam presentes em nossos sistemas de produção 
de alimentos e muito menos em nossa cultura alimentar.
 A Floresta Possui diversas funções, o que justifica a sua importância, como, por exemplo, a de 
“controlar” a água da chuva, dos rios e infiltração para os reservatórios subterrâneos. Além disso, 
desempenha um papel fundamental na manutenção e melhoria da qualidade do ar. Oferece abrigo e 
alimento para animais, como pássaros, peixes, insetos e ainda contribui para regular a temperatura.  
Todos estes aspectos associados resulta em um grande organismos vivo, em uma relação de 
interdependência entre todas as partes.
 “ A Floresta não são só as arvores, a Floresta é tudo, plantas, animais, insetos, peixes, 
raízes,minhoca. Tudo é floresta por que um esta diretamente ligado ao  outro”
 Se isso tudo já não bastasse, ela ainda é uma grande “despensa” para os seres humanos, ou seja 
nos oferece uma diversidade de produtos, inclusive alimentos de elevado potencial alimentar e 
nutricional. Quanta coisa que se “perde”, por não termos exercitado a capacidade de perceber o 
potencial do que esta ao nosso entorno, no nosso quintal, nos potreiros, nos campos, restingas e na 
nossa floresta. Se pararmos um pouco para refletir e analisar com mais cuidado, nos daremos conta de 
que os elementos para enfrentar a grande parte das nossas dificuldades, está bem perto de nós. 
 É com este objetivo que diversas organizações da sociedade civil organizada (ONg`s, 
Cooperativas, FREPS, Entidades de Apoio e Assessoria, etc), apoiadas pela  Secretaria da Economia 
Solidária e Apoio à Micro e Pequena Empresa, especialmente através o Departamento de Incentivo e 
Fomento à Economia Solidária, vem estimulando a estruturação e dinamização Cadeia Produtiva das 
Frutas Nativas.
 “Cadeia produtiva é um conjunto de etapas consecutivas, ao longo das quais os diversos insumos 
sofrem algum tipo de transformação, até a constituição de um produto final (bem ou serviço) e sua 
colocação no mercado”.
 Neste texto iremos tratar da proposta que pretende estruturar a cadeia produtiva das frutas 
nativas no Estado do RS, em especial na  região Norte e Nordeste. Este plano vem sendo construído a 
partir de uma metodologia estruturada em diferentes  etapas desde o mapeamento de experiências 
existente no estado dentro desta perspectiva, discussão junto aos fóruns e articulações locais/regionais 
de economia solidária e agroecologia, a fim de torná-la conhecida e discutida, realização de seminários 
regionais com o propósito de aprofundar a reflexão em torno do tema bem como apontar elementos 
centrais que venham a dar embasamento a constituição dos polos regionais, elaboração estadual do 
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Justificativa

 Ao longo da história, a humanidade vem manipulando os diversos sistemas naturais, para a 
obtenção de alimentos e de outras necessidades materiais (Smith 1995). Tal intervenção deliberada 
vem alterando e redesenhando o meio ambiente, num permanente processo de reconhecimento e uso 
dos potenciais da natureza (Seeland 1997).
 Entretanto, o atual modelo de desenvolvimento e, sobretudo, o padrão agrícola largamente 
adotado nos últimos cinqüenta anos, tem contribuído para um cenário de degradação ambiental. A 
agricultura, que em última instância, é a manipulação humana do fluxo de energia para a obtenção de 
alimentos e de outros produtos de interesse humano (Gliessman, 1998), tornou-se sinônimo de 
destruição e de poluição. 
 A forma de nos alimentarmos está baseada em questões muito mais profundas e relevantes para 
o convívio humano em sociedade e com a natureza do que a mera geração de lucros. A alimentação 
compõe parte importante da cultura de uma sociedade, muitas das nossas referências de infância, 
nossas lembranças estão associadas a alimentos que consumimos. 
 Muitas, se não a maioria de nossas reuniões familiares e festividades estão associadas a 
presença e elaboração de alimentos. A preservação de nossos ecossistemas e nossa biodiversidade 
dependem, em grande parte, de resgatarmos e mantermos nossas culturas alimentares, associadas as 
formas de produção, processamento e distribuição de alimentos.  Apesar da alimentação ser algo 
presente no nosso cotidiano, poucas vezes nos perguntamos sobre o que estamos colocando à nossa 
mesa, ou seja, de onde vem os alimentos que comemos diariamente? Como e por quem foram 
produzidos? Quem e como beneficiou este produto? Que distâncias ele percorreu e como foi 
transportado até chegar à minha casa? Estas são questões que por mais simples que pareçam, 
revelam um mundo hoje, um tanto quanto obscuro sobre o grande negócio em que se transformou o ato 
de “comer”. O setor agroalimentar corresponde hoje a um dos mais estruturados e lucrativos negócios 
para as grandes empresas. 
 A produção local e regional, feita por agricultores familiares e camponeses, ainda responde pela 
grande maioria dos alimentos que consumimos no Brasil. Historicamente, as famílias agricultoras se 
preocuparam em ter a produção para o seu consumo, portanto, diversificada e adaptada à realidade 
local; os excedentes desta produção são comercializados no mercado local e regional.
 Apesar da agricultura familiar ser responsável pela maior parte da produção dos alimentos 
consumidos no Brasil, cada vez mais as grandes empresas e corporações controlam esse processo de 
produção e também as demais “etapas” do sistema agroalimentar, ou seja, o armazenamento, 
beneficiamento e comercialização dos alimentos.
 Por citar alguns exemplos, as dez maiores processadoras de alimentos controlam mais de um 
quarto do mercado mundial, entre elas estão nomes conhecidos nossos como Nestlé, Kraft, Pepsi e 
Coca-cola. Por fim, quando chegamos à questão da distribuição, é onde podemos observar de forma 
mais clara como está se dando esse processo de concentração. A cada dia, principalmente nas grandes 
e médias cidades, vemos uma proliferação de supermercados de grandes redes, que terminam por 
eliminar muitos dos comércios locais.
 Isto quer dizer que o sistema agroalimentar cada vez mais vai se tornando um importante e 
lucrativo negócio, onde os princípios e objetivos das empresas envolvidas, de longe passam pela 
produção de alimentos de qualidade ou que respeitem a cultura, os hábitos alimentares locais e 
regionais.
 A proposta de estruturação da cadeia produtiva das Frutas Nativas busca implementar um outro 
formato de produção, processamento e distribuição de alimentos, dentro de uma lógica de estimulo a 
conservação da biodiversidade local, a partir do estimulo ao surgimento e o fortalecimento de 
empreendimentos (rurais e urbanos) Integrando a Agroecologia com a Economia Solidária. Desta forma 
poderemos gradativamente reverter este quadro atual de monopólio e controle por parte de grandes 
empresas no setor dos alimentos, e implementar uma dinâmica onde os trabalhadores seja os 
protagonistas das diferentes fases deste “sistema”, se relacionando de forma integrada numa 
perspectiva de complementaridade entre uma fase e outra.  Além do que, este trabalho nos da a 
oportunidade de desenvolvermos um processo de valorização e uso das espécies vegetais nativas 
historicamente negligenciadas e/ou subutilizadas – PNS, permitindo assim a conservação das mesmas, 
estejam estas em seus ambientes naturais ou sejam cultivadas em Sistemas Agroflorestais. Da mesma 
forma estaremos criando e potencializando iniciativas para que  agricultores familiares e camponeses 
posam reconstituir suas áreas de reserva legal e APP`s a fim de atender a legislação ambiental e ao 
mesmo tempo diversificar suas fontes de geração de emprego e renda.
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 Portanto o que buscamos com este trabalho é promover a estruturação de uma cadeia produtiva 
das frutas nativas, articulada e dinamizada entre atores da economia solidária estejam estes no 
universo rural ou urbano, e criar alternativas que concilie uso e conservação dos recursos naturais.
 “A Economia Solidária se constrói em Sintonia Campo e Cidade, gerando desta forma uma 
sinergia na perspectiva da complementaridade das ações entre rurais e urbanos, promotoras de uma 
nova forma de Produção, processamento e distribuição de alimentos”.
 Portanto o que buscamos com este trabalho é promover a estruturação de uma cadeia produtiva 
das frutas nativas, articulada e dinamizada entre atores da economia solidária estejam estes no 
universo rural ou urbano, e criar alternativas que concilie uso e conservação dos recursos naturais.
 “ A Economia Solidária se constrói em Sintonia Campo e Cidade, gerando desta forma uma 
sinergia na perspectiva da complementaridade das ações entre rurais e urbanos, promotoras de uma 
nova forma de Produção, processamento e distribuição de alimentos”.

Estruturação da cadeia produtiva

 Entendemos que a estruturação da cadeia produtiva das frutas nativas na região Norte e 
Nordeste do RS assessoradas pelo CETAP e gestada do ponto de vista de dinâmica de comercialização 
pelo Encontro de Sabores, atualmente esta organizada basicamente em 4  etapas, sendo elas:

Ÿ Primeira etapa: grupos de produção e unidades comunitárias de pré-processamento

 A primeira etapa corresponde aos grupos de produção (colheita) e primeiro beneficiamento do 
produto e/ou pré-processamento (lavagem, armazenamento, despolpa, descasque...), deixando-o 
pronto para o processamento final. Estes grupos estão organizados em unidades comunitárias, que se 
localizam em: uma em Vacaria, uma em Pinhal da Serra, uma em Sananduva, uma em Ibiraiaras, uma 
em Erexim,  uma em Coxilha. É importante chamar a atenção para o fato de que, por ser esta a primeira 
etapa de toda a cadeia e portanto sua base, de sua correta organização e funcionamento depende o 
sucesso de todas as subsequentes etapas. Ainda, por se tratar de uma etapa que envolve diferentes 
atores localizados em diferentes regiões, com peculiaridades, limitações e potencialidades inerentes à 
sua organicidade, o acompanhamento e monitoramento através da assistência técnica, é de grande 
importância. Isto se dá não apenas pela necessidade de acompanhamento nos processos de colheita e 
produção, mas também pela necessidade de se orientar a gestão, disponibilizando um ator que serve 
de ponte entre as diferentes etapas envolvidas e atua como um facilitador dos processos envolvidos 
nessa etapa e desta para as demais. 

Ÿ Segunda etapa: empreendimento de processamento, armazenamento e distribuição

 O trabalho na região conta com dois atores neste etapa da cadeia produtiva, um  localizado em 
Passo Fundo (Encontro de Sabores) e outro em Erechim  tem como finalidade facilitar a 
comercialização dos produtos oriundos da primeira etapa. As ações se dão na seguinte sequencia: 
recolhimento dos produtos oriundos da primeira etapa, diretamente nas unidades comunitárias (e desta 
forma este empreendimento também é responsável pelos pagamentos para essas unidades); 
armazenamento e processamento dos produtos; distribuição para os grupos e empreendimentos da 
economia solidária, evolvidos na terceira etapa.  

Ÿ Terceira etapa: Um circuito de distribuição de produtos entre os diferentes atores

 Esta quarta etapa consiste em organizar e operacionalizar  uma dinâmica de distribuição de 
produtos interligado os diferentes atores que compõem esta cadeia produtiva e as casas de economia 
solidaria em diferentes municípios do RS. 
 Esta etapa é contudo uma das mais desafiadoras na construção da cadeia das frutas nativas, por 
que é nesta etapa que se concretiza a relação entre os diferentes atores bem como a sintonia existentes 
entre eles no sentindo de trabalhar orientados por um objetivo comum.
 Atualmente este circuito de distribuição vem sendo operado especialmente pelo Encontro de 
Sabores, no qual  articula a região de Passo Fundo, Alto Uruguai e a região dos Campos de cima da 
Serra, com o Litoral Norte do RS e Porto Alegre. Dentro desta dinâmica estão participando cooperativas 
de agricultores agroecologistas e de consumidores, casas de produtos naturais, feiras ecológicas, 
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pequenos mercados, sorveterias, eco-condomínios, restaurantes representantes de vendas 
autônomos. 
 O Circuito é dinâmica que interliga este processo todo portanto é onde efetivamente se concretiza 
e visualiza a rede.

Ÿ Quarta etapa: empreendimentos urbanos de comercialização 

 Esta etapa se refere à ponta final desta cadeia, ou seja, corresponde a comercialização ao 
consumidor final. Nesta fase estão envolvidos empreendimentos da economia solidária como 
sorveterias, agroindústrias familiares de iogurt, bebida láctea, sorveterias, geleias, doces e licores, 
restaurantes, cooperativas de alimentação, padarias, etc.

Abaixo  a imagem tenta ilustrar esta dinâmica:

Encontro de Sabores 

 O Encontro de Sabores é um empreendimento caracterizado como da economia solidária, o 
mesmo tem o certificado estadual de empreendimento de economia solidária, foi fundado em 2007 com 
o principal objetivo de potencializar os processos de valorização e uso da sociobiodiversidade com 
ênfase nos produtos agroecológicos em especial das frutas nativas, atuando especialmente no 
processamento e comercialização destes produtos, dando apoio de infraestrutura e logísticas as demais 
famílias e unidades de processamento envolvidas na cadeia solidária das Frutas Nativas. Atualmente 
conta com sua sede em Passo Fundo, onde tem uma unidade de processamento associada a um 
entreposto regional de produtos onde recebe e armazena produtos de diferentes famílias e unidades de 
processamento da região, conta também com um entreposto em Vacaria e um outro em Porto Alegre, 
estes dois por sua vez operacionalizados/gestados por pessoas colaboradoras do empreendimento.
 Além disto nos últimos anos o Encontro de Sabores tem também prestado o serviço de servir 
eventos (coquetéis, almoços e lanches) com produtos das frutas nativas, além de participar em eventos 
e feiras a nível estadual e Nacional, sempre divulgando as potencialidades alimentares das frutas 
nativas e seus sabores.
 Atualmente a partir das discussões geradas pelo Projeto Ecoforte o Encontro de sabores tem 
assumido a função de ser uma das unidades de processamento do pinhão e seus derivados, além dos 
picolés das frutas nativas, é um dos atores que tem a função de organizar dinamizar a circulação de 
produtos entre as diferentes regiões do estado potencializando a comercialização em rede.
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PALESTRA

Produção de videira muscadínea

Luiz Antonio Biasi

1.Introdução

 As videiras muscadíneas pertencem ao subgênero Muscadinia, que possui 3 espécies: Vitis 
rotundifolia, Vitis munsoniana e Vitis popenoei. Destas espécies, apenas V. rotundifolia é cultivada 
comercialmente. O gênero Vitis possui dois subgêneros, Muscadinia e Euvitis. As muscadíneas 
apresentam características diferentes das videiras do subgênero Euvitis. As muscadíneas possuem 
vários cachos por ramo, os cachos possuem poucas bagas e estas apresentam casca grossa e 
sementes grandes. A cor da casca varia desde bronze até preta, passando por rosa e vermelha e 
tonalidades intermediárias. Os frutos apresentam camada de abscisão ocasionando a sua queda 
quando estão maduros e em decorrência disto, as bagas são comercializadas soltas e não na forma de 
cachos. As muscadíneas também diferem por apresentarem gavinhas simples, enquanto as gavinhas 
das espécies Euvitis são ramificadas. Este foi um marcador morfológico importante para identificar os 
híbridos obtidos entre o cruzamento dos subgêneros, mas atualmente com o uso dos marcadores 
moleculares, é possível identificar os híbridos com grande precisão, sem levar em conta se as gavinhas 
são simples ou ramificadas.
 As muscadíneas apresentam três tipos de flores: femininas, masculinas e hermafroditas. O 
número de grãos de pólen produzido por flor é elevado, mas a germinação é baixa. Apesar da elevada 
viabilidade dos grãos de pólen, grande parte deles não germina, pois não apresentam poros. As flores 
femininas também produzem grãos de pólen, mas estes não possuem poros e não germinam (BIASI e 
CONNER, 2016).
 As muscadíneas são nativas da região sudeste dos Estados Unidos, onde são cultivadas por 
mais de 400 anos (OLIEN, 1990). As formas mais comuns de comercialização são como fruta fresca e na 
forma processada como sucos, geleias e vinho. Por apresentarem normalmente bom teor de açúcares e 
baixa acidez, são importantes para o consumo de mesa. 

2.Cultivares

 Cultivares femininas e hermafroditas são cultivadas. As cultivares femininas normalmente 
possuem bagas maiores do que as hermafroditas, mas os programas de melhoramento tem procurado 
criar novas cultivares hermafroditas com bagas tão grandes quanto as femininas (CONNER, 2014a). 
 No Brasil as cultivares que foram introduzidas são antigas e apresentam bagas pequenas e 
pouca qualidade para o mercado de uvas de mesa. Algumas cultivares bronzes e pretas foram avaliadas 
em Pinhais (PR), sendo observado desuniformidade de maturação dos cachos e ciclo longo (DENEGA 
et al., 2010a), e por apresentaram bagas pequenas e baixo teor de açúcar concluiu-se que não são 
recomendadas para consumo in natura, mas apresentam potencial para o processamento de sucos e 
geleias (DENEGA et al., 2010b). Já nos Estados Unidos, diversas cultivares modernas são cultivadas 
para o mercado de mesa, como as cultivares femininas Early Fry, Fry, Summit e Supreme, sendo 
recomendadas as cultivares Triumph, Tara e Granny Val como polinizadoras (CONNER, 2009). 
Recentemente também foram lançadas outras cultivares pela Universidade da Flórida, como 'Delicious', 
uma cultivar hermafrodita de bagas ovais de cor preta e maturação precoce (GRAY et al., 2009a), 
'Southern Jewel', uma cultivar hermafrodita de bagas ovais pretas, com uma rara característica para as 
muscadíneas, que é produz em cachos (GRAY et al., 2009b) e 'Eudora', uma cultivar feminina de bagas 
ovais, grandes e pretas (STRINGER et al., 2011). A cultivar Majesty foi lançada pela Florida A&M 
University em 2011, que é uma cultivar feminina de bagas pretas grandes e pela Universidade da 
Georgia foram lançadas duas cultivares precoces, 'Hall' (CONNER, 2013) de cor bronze e 'Lane' de cor 
preta (CONNER, 2014b), que são hermafroditas e com bagas grandes.

3.Propagação

 As videiras muscadíneas são conhecidas por serem plantas de difícil enraizamento por estacas 
lenhosas (DENEGA et al., 2007). Uma das causas prováveis desta dificuldade é a existência de 
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barreiras anatômicas (MAYER et al., 2006). Portanto, para a formação de mudas, deve-se utilizar 
estacas semilenhosas com folhas mantidas em câmara de nebulização. A aplicação de auxinas nas 
estacas não é necessária, pois não promove aumentos significativos na formação e qualidade do 
sistema de raízes (BIASI e BOSZCZOWSKI, 2005; DENEGA et al., 2009). As cultivares também 
apresentam diferença na habilidade de formação de raízes. Denega et al. (2007) observaram que as 
cultivares Magnolia e Noble foram as mais fáceis de enraizar entre nove cultivares avaliadas.
 A enxertia não é necessária para a produção de mudas de muscadíneas, pois a espécie V. 
rotundifolia apresenta grande resistência a pragas e doenças de solo e as raízes adventícias formadas 
nas estacas são bem vigorosas. 

4.Plantio

 As muscadíneas possuem uma preferência por solos mais arenosos e bem drenados. Os solos 
mal drenados ou com baixa permeabilidade devem ser evitados. Locais que permanecem encharcados 
por várias horas após chuvas fortes são inadequados ou necessitam da construção de canais de 
drenagem subterrâneos para o plantio. Apesar dos solos arenosos serem preferidos, a menor retenção 
de água exige que os parreirais sejam irrigados para evitar o estresse hídrico.
 O pH considerado ideal para o plantio é de 6,5, sendo necessária a calagem quando for inferior. O 
plantio em covas previamente preparadas com adubo orgânico e químico resulta em maior crescimento 
inicial das mudas. O espaçamento é normalmente de 4 a 6m entre plantas e de 3 a 3,5m entre linhas, 
quando as plantas são conduzidas em espaldeiras. 
 Os parreirais formados por cultivares femininas necessitam de cultivares polinizadoras para o 
fornecimento do pólen. Neste caso são plantadas cultivares hermafroditas distribuídas numa proporção 
de 10% do total de plantas da área. Outra opção utilizada pelos produtores americanos é o plantio de 
linhas inteiras de cultivares femininas e hermafroditas de forma alternada.

5.Sistema de condução e poda

 As muscadíneas apresentam boa fertilidade de gemas e se adaptam a podas curtas. A sistema de 
condução mais utilizado é o cordão esporonado e as plantas são normalmente sustentadas em 
espaldeiras com um fio de arame ou em GDC (Geneva Double Curtain). A espaldeira é um sistema mais 
barato para a instalação e bem adaptado para a colheita mecanizada. Apesar de ser possível utilizar 
mais de um fio de arame, não é recomendada a condução com dois cordões esporonados sobrepostos, 
pois as muscadíneas são muito vigorosas e o grande crescimento vegetativo do cordão superior 
ocasiona muito sombreamento no cordão inferior, reduzindo gradativamente a produtividade deste. 
 Na espaldeira com um fio de arame, este é colocado na parte mais alta da estrutura geralmente 
passando sobre os palanques de madeira a uma altura de 1,5m do solo. A brotação mais vigorosa da 
muda é conduzida verticalmente com um tutor até atingir este arame, recebendo uma poda cerca de 15 a 
20 cm abaixo do mesmo para causar a bifurcação e formação do cordão duplo. Cada cordão é 
conduzido sobre o arame para lados opostos até atingir o palanque. Nos Estados Unidos é comum 
colocar apenas uma planta entre os palanques espaçados de 6m.
 Na GDC são formados dois cordões duplos paralelos à mesma altura do solo e distanciados 
cerca de 1m. Para isso normalmente é construída uma estrutura formada por um palanque de madeira 
com uma travessa em forma de T na parte superior, onde nas extremidades do T são passados os dois 
fios de arame. A altura dos cordões também é mantida com cerca de 1,5m do solo como na espaldeira. 
Algumas variações na construção da GDC são encontradas, como a utilização de palanques individuais 
para a sustentação de cada fio de arame, mas a disposição dos cordões duplos permanece a mesma. 
Para a formação da planta, a brotação é conduzida até atingir a altura dos arames e podada para 
bifurcar. Os dois ramos provenientes da poda são conduzidos lateralmente até encontrarem os arames 
e podados novamente originando dois novos ramos que são conduzidos em sentidos opostos sobre o 
arame, formando assim o cordão duplo. Nesta condução a planta terá um cordão inteiro a mais do que 
na espaldeira, reduzindo assim o vigor da planta, o que é interessante quando o parreiral for instalado 
em locais que favorecem o crescimento vegetativo. Desta forma são obtidas plantas com maior 
equilíbrio entre vegetação e frutificação.
 A poda de formação das plantas consiste basicamente na eliminação de brotações laterais da 
muda, para permitir o crescimento de apenas uma única brotação que formará o tronco da planta. 
Durante o crescimento do ramo que formará o cordão, brotações laterais devem surgir e não devem ser 
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eliminadas, pois estas brotações serão podadas no inverno para a formação dos esporões. Entretanto, 
se as brotações laterais forem muito vigorosas e o cordão não estiver completo, elas devem ser 
encurtadas deixando-as com cerca de 30cm para permitir o crescimento do ramo que formará o cordão. 
As gavinhas que estiverem se enrolando na brotação que está formando o cordão, devem ser podadas 
para evitar o estrangulamento do ramo, pois as gavinhas das muscadíneas são muito fortes e podem 
impedir o crescimento do ramo.
 A poda de inverno consiste no encurtamento dos ramos que se formaram na estação de 
crescimento do ano anterior, como é feito nas videiras conhecidas. O que mais difere destas, é que nas 
muscadíneas o número de ramos tende a crescer ao longo dos anos e se não forem eliminados os mais 
fracos, a quantidade de gemas remanescentes na planta tende a aumentar e formar um maior número 
de ramos fracos e com pouca produção. Por isso na poda de frutificação devem ser eliminados os ramos 
muito fracos e podados os ramos mais vigorosos com cerca de 10 a 15cm, que ficarão com 2 a 4 gemas. 
O ideal é deixar os esporões afastados cerca de 20 a 25cm. Nos Estados Unidos é muito frequente a 
execução da poda mecânica, o que facilita muito esta operação e aumenta o rendimento, mas como 
desvantagem não é feita a seleção dos ramos, a menos que após a passagem do equipamento seja feito 
um repasse manual.

6.Pragas e doenças

 As muscadíneas apresentam elevada resistência a pragas e doenças e constituem uma fonte de 
genes de resistência para o melhoramento da videira. Mas devido a diferença no número de 
cromossomos entre as espécies de cada subgênero, Euvitis possui 38 cromossomos e Muscadinia 
possui 40 cromossomos, os cruzamentos entre as espécies de subgêneros diferentes é muito difícil e 
normalmente resulta em híbridos inférteis ou com baixa qualidade de cachos. Por isso os híbridos 
interespecíficos mais comuns deste tipo de cruzamento são porta-enxertos, como o VR043-43 e o 
VR039-16.
O melhoramento de muscadíneas para obter novas cultivares com melhores características de baga e o 
aumento das áreas de cultivo nos Estados Unidos, conduziu a formação de um senário mais favorável a 
problemas fitossanitários e as cultivares modernas de muscadíneas apresentam algumas doenças. No 
Brasil, como o cultivo de muscadíneas ainda é muito restrito e as cultivares disponíveis são muito 
antigas, não há relato da ocorrência de pragas e doenças. Entretanto, com a introdução de novas 
cultivares é muito provável que algumas dificuldades serão encontradas, mas o manejo será muito mais 
fácil do que o utilizado para as uvas finas e rústicas.
 A característica de resistência que mais se destaca em muscadíneas é em relação a doença 
“Pierce's Disease”, causada pela bactéria Xylella fastidiosa transmitida por cigarrinhas. É uma doença 
gravíssima nos Estados Unidos e muito destrutiva para as cultivares das espécies V. vinifera e V. 
labrusca, mas as muscadíneas são resistentes. Felizmente esta doença não encontrada no Brasil. As 
muscadíneas também são resistestes ao míldio, uma doença muito grave para as videiras europeias.
 As doenças de ocorrência mais comum nos Estados Unidos em muscadíneas são as seguintes 
(CHEN et al., 2001): mancha angular (Mycospharella angulata), podridão amarga (Greeneria uvicola), 
podridão negra (Guignardia bidwelli), podridão da uva madura (Colletotrichum gloeosporioides) e oídio 
(Uncinula necator).
 Não há relatos de pragas no Brasil, mas nos Estados Unidos diversos insetos são considerados 
pragas, principalmente cigarrinhas (Erythroneura vulnerata), besouros (Altica chalybea, Colapsis 
brunnea, Popillia japonica, Cotonis nitidia), larva minadora de folhas (Phyllocnistis vitegenella), lagarta 
enroladora de folha (Desmia funerallis) e percevejos (Nezara viridula, Euschistus servus, Acrosternum 
hilare) (DUTCHER, 2001).

7.Considerações finais

 Devido a elevada resistência e pragas e doenças, as videiras muscadíneas apresentam um 
grande potencial para o cultivo no Brasil, principalmente em regiões de clima menos favorável ao cultivo 
de uvas finas e rústicas. As muscadíneas são um ótima opção para a diversificação de espécies na 
produção orgânica. Entretanto, para confirmar esta potencialidade, ainda são necessários estudos para 
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avaliar a adaptação das cultivares modernas de muscadíneas nas condições edafoclimáticas 
brasileiras. 
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PALESTRA

Novas ferramentas para monitoramento e controle massal de mosca-das-frutas

Cristiano João Arioli, Marcos Botton, Ruben Machota Jr., Marcelo Zanelato Nunes, Joatan Machado da 
Rosa5

Introdução

 A mosca-das-frutas sulamericana, Anastrepha fraterculus (Wiedemann, 1830) (Diptera: 
Tephritidae) é a principal praga das frutíferas de clima temperado no Brasil (Nava & Botton, 2010). A. 
fraterculus é uma espécie polífaga e a sua distribuição geográfica está intimamente relacionada a 
ocorrência de frutos hospedeiros nativos que propiciam condições de sobrevivência durante todo o ano. 
Assim, o inseto possui distribuição Neotropical ocorrendo do Sul dos EUA ao Norte da Argentina 
(Malavasi et al., 2000).
 Na cultura da macieira, principal frutífera de clima temperado produzida no sul do Brasil, os danos 
decorrem da oviposição realizada pelas fêmeas nos frutos em desenvolvimento, que causa a sua 
depreciação para o consumo in natura (Nunes et al, 2013). As fêmeas perfuram os frutos causando a 
morte das células adjacentes ao local da punctura acarretando malformações nos frutos em 
desenvolvimento. Em frutos próximo a maturação, as larvas alimentam-se da polpa provocando o 
apodrecimento e queda prematura (Kovaleski et al., 2000).
 O controle químico por meio de aplicações de inseticidas organofosforados em pulverizações de 
cobertura para a contenção de adultos e ou larvas presentes nos frutos é o método de manejo mais 
utilizado (Kovaleski et al., 2000; Botton et al., 2016). Essa estratégia de controle tem sido utilizada por 
mais de 40 anos sem a ocorrência de populações resistentes (Nava & Botton, 2010). Essa pulverização 
é uma prática que apresenta as vantagens de ser rápida e prevenir o ataque das fêmeas e o 
desenvolvimento larval (Nava & Botton, 2010). Entretanto, os custos ecológicos associados são 
elevados e estão relacionados a baixa seletividade aos inimigos naturais e insetos polinizadores, além 
de grande período de carência dos principais inseticidas (Scoz et al., 2004; Nava & Botton, 2010).  Neste 
contexto, a nova tendência do mercado mundial por frutas frescas com baixos níveis de resíduos de 
agrotóxicos e as preocupações com os impactos dos organofosforados sobre os insetos benéficos e a 
saúde humana tem levado a busca de alternativas para redução desse problema (Vargas et al., 2008).
 Dentre as estratégias utilizadas para reduzir a utilização de inseticidas em cobertura estão os 
métodos de manipulação do comportamento dos insetos (Tan et al, 2014). Para mosca-das-frutas, 
podemos destacar o uso de formulações de atrativos alimentares que, através do emprego de iscas 
tóxicas e captura massal apresentam grande potencial para o controle de adultos da espécie. 

Monitoramento de Anastrepha fraterculus

 Os adultos das mosca-das-frutas são incapazes de apresentar alta fecundidade e sobrevivência 
caso água, carboidratos, aminoácidos, vitamina B e sais não estejam disponibilizados (Christenson & 
Foote, 1960). Em regiões de clima temperado, a principal fonte de alimento desses insetos é o 
honeydew secretado por pulgões, cochonilhas e outros insetos sugadores. Já em regiões tropicais ou 
subtropicais com ocorrência frequente de chuvas, fezes de pássaros bem como frutos danificados por 
outros animais ou em estado de deterioração são as principais fontes de nutrientes (Prokopy & Roitberg, 
1984). A partir de início do século XX foram desenvolvidos estudos buscando avaliar produtos com 
potencial atrativo para adultos de moscas-das-frutas. Assim, foram identificados açúcares, sais de 
amônio, levedura de cerveja e uma variedade de proteínas hidrolisadas.
 A detecção e a quantificação de populações da mosca-das-frutas nos pomares são etapas 
fundamentais para a implementação de estratégias de controle nos programas de manejo integrado de 
pragas (MIP) (Scoz et al., 2006; Aluja et al. 2012). A estimativa populacional obtida pelo monitoramento é 
usada como informação-chave para a tomada de decisão de controle, a qual é interpretada pelo nível de 
dano econômico (Hickel, 2008). 
 O controle químico da moscas-das-frutas por meio de pulverização de inseticidas nas frutíferas 
de clima temperado é iniciado quando a população, avaliada através de armadilhas McPhail, atinge 0,5 
moscas/armadilha/dia (Kovaleski & Ribeiro, 2002). Com a retirada do mercado e restrição do uso de 
inseticidas organofosforados, o monitoramento da praga passou a ser ainda mais importante, pois as 
novas estratégias de controle têm como base principal a supressão populacional de adultos. Por isso, 
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ferramentas confiáveis de monitoramento permitem melhorias nas práticas de controle da praga com 
redução significativa dos custos, uma vez que permite reduzir as aplicações de inseticidas em área total.
No Brasil, o monitoramento de adultos de moscas-das-frutas do gênero Anastrepha em pomares 
comerciais tem sido realizado com armadilhas contendo atrativos alimentares, com destaque para o 
suco de uva integral diluído a 25% (Kovaleski & Ribeiro, 2002) e produtos à base de proteína hidrolisada 
de origem vegetal, animal e a levedura Torula® (Scoz et al., 2006; Teixeira et al, 2010; Jahnke et al. 
2014). Mesmo com a grande disponibilidade de atrativos no mercado, falhas significativas no 
monitoramento e, consequentemente, no controle da mosca-das-frutas sulamericana já foram 
observadas (Nava & Botton 2010). Algumas hipóteses são sugeridas para explicar essa inconsistência 
de resultados, dentre elas: a) dificuldade de padronizar os atrativos derivados de insumos de origem 
vegetal (milho e frutas) os quais apresentam variações na composição em função da safra (Scoz et al., 
2006; Teixeira et al., 2010); b) idade do atrativo que altera a produção de voláteis e, consequentemente, 
os índices de captura (Mangan & Thomas, 2014) e c) competição dos atrativos com os odores dos frutos 
verdes/maduros nos pomares (Arioli et al., 2016). Essas falhas de controle oriundas das falhas no 
monitoramento provocam consequências negativas para o avanço do MIP, pois, dentre outros efeitos, 
causam a desconfiança dos agricultores, uma vez que o monitoramento não informa o comportamento 
da população de A. fraterculus em cada cultivo. 
 Por essa razão, com base nos resultados de pesquisa dos últimos cinco anos, foi verificado que a 
proteína hidrolisada CeraTrap® foi o atrativo mais eficiente para o monitoramento populacional de A. 
fraterculus nos cultivos de ameixeira, macieira, pereira e goiabeira serrana. Herrera et al (2015) e Lasa 
et al (2015) no México, também confirmaram a melhor eficiência do CeraTrap® para o monitoramento de 
A. ludens em citros e de A. obliqua e A. serpentina em mangueira. Estes autores destacam também a sua 
seletividade a organismos não alvo e a estabilidade do CeraTrap®, apresentando durabilidade a campo 
de até três meses (Lasa et al., 2014). Com a introdução dessa nova proteína hidrolisada no mercado 
brasileiro, os produtores da região Sul do Brasil têm a sua disposição uma nova opção de atrativo para o 
monitoramento de A. fraterculus nos pomares. Pela maior eficácia demonstrada em atrair adultos de A. 
fraterculus, além de disponibilizar um monitoramento mais preciso da praga, o atrativo também abre a 
possibilidade de melhorar a eficiência de iscas tóxicas (atrai e mata) e de ser empregado como forma de 
controle através da captura massal, a qual é pouco explorada nos pomares brasileiros. 

Iscas tóxicas

 Uma alternativa ao controle dos adultos da praga é o emprego de iscas tóxicas. Essa tecnologia 
tem por princípio a associação de um atrativo alimentar com um inseticida que, quando aplicado em 
faixas (principalmente na borda dos pomares ou pontos de entrada da praga) gera uma “barreira 
química”, reduzindo a quantidade de adultos de A. fraterculus que se deslocam de áreas externas para a 
área de produção.
 Embora eficiente, a isca tóxica não tem sido utilizada de forma rotineira pelos fruticultores, 
especialmente nas pequenas propriedades. Entre as principais restrições ao uso de iscas tóxicas 
destacam-se: a) a baixa persistência de formulações à base de açúcares e proteína com necessidade 
de reaplicações após a ocorrência de chuvas; b) a demanda adicional por mão-de-obra e equipamentos 
para aplicação e c) possíveis efeitos deletérios da mistura de um atrativo (açúcar e/ou proteína) com 
inseticidas sobre organismos benéficos (inimigos naturais e insetos polinizadores). 
 Atualmente, o uso de iscas tóxicas tem sido preconizado como um dos métodos de MIP para o 
controle de mosca-das-frutas em diferentes regiões do mundo e no Brasil (Ruiz et al., 2008; Borges et 
al., 2015; Botton et al., 2016). Dentre os atrativos utilizados nas formulações de iscas tóxicas no Brasil 
destacam-se o melaço de cana-de-açúcar e as proteínas hidrolisadas (Borges et al., 2015; Raga & Sato, 
2016). Na maioria das vezes, as iscas tóxicas são formuladas na propriedade misturando com 
inseticidas, geralmente organofosforados (Botton et al., 2016). 
 Novas formulações de iscas tóxicas estão em desenvolvimento. Nesse sentido, merece 
destaque as proteínas hidrolisadas (Biofruit®, Isca Samaritá® e Flyral®, por exemplo) e o Anamed® 
além da formulação de pronto uso, Gelsura®. Experimentos conduzidos em laboratório e casa de 
vegetação tem demonstrado um excelente controle de adultos da mosca-das-frutas sulamericana com o 
emprego desses atrativos com destaque para o Anamed® e o Gelsura®, os quais apresentam maior 
resistência à lavagem pelas chuvas em comparação às demais formulações. Experimentos de campo 
estão em andamento com o objetivo de validar essas formulações permitindo definir o potencial de 
controle da praga com o emprego de iscas tóxicas. 
 Outro ponto importante com relação ao emprego destas iscas é a seletividade das formulações 
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ao polinizador Apis mellifera L..Resultados de pesquisa conduzidos demonstraram que as mesmas não 
são atrativas às abelhas campeiras incluindo as que utilizam melaço até a concentração de 7% como 
atrativo (Rosa, 2016). Acredita-se que, em função das características da tecnologia (aplicações em 
baixo volume e em áreas restritas dos pomares, como bordas e fileiras alternadas; disponibilidade de 
inseticidas de baixa toxicidade com efeito sobre os adultos de moscas-das-frutas), haverá um 
incremento no emprego dessa tecnologia nos pomares nos próximos anos.

Captura massal 

 A elevada capacidade de atração de adultos de A. fraterculus em condições de campo e a 
estabilidade da proteína hidrolisada de origem animal CeraTrap® (atratividade por um período de até 60 
dias sem necessidade de troca e/ou reposição) pode viabilizar o emprego da técnica de captura massal 
nas frutíferas de clima temperado (Machota Jr. et al., 2013). O emprego de elevadas densidades de 
armadilhas (100 a 120 por hectare) construídas com garrafas PET de 0,6 a 2 litros contendo o atrativo, 
está sendo avaliado em pomares de diferentes espécies frutíferas. Os resultados mais promissores até 
o momento foram obtidos em uva de mesa cultivada sob cobertura plástica na região da Serra Gaúcha, 
RS (Machota Jr. et al., 2013). A tecnologia permite ajustar a densidade de armadilhas para cada local 
(condições de presença ou ausência de hospedeiros alternativos e bordas de mata nativa, por exemplo) 
de modo que, as primeiras moscas-das-frutas, oriundas de populações incursoras sejam capturadas, 
reduzindo a infestação da praga no pomar. Outra formulação de captura massal em teste no Brasil é a 
tecnologia Decis Trap®. Esta consiste em uma armadilha de coloração amarela impregnada com 
inseticida (deltametrina) que, juntamente com um atrativo proteico, promove grande atração e, 
consequentemente, eliminação dos insetos.  
 O emprego da captura massal em determinada região, de forma ampla, é uma estratégia que 
permitirá a redução significativa de populações de moscas-das-frutas ao longo das safras e, por 
consequência, os prejuízos causados aos fruticultores (Botton et al., 2014). Ajustes na tecnologia devem 
ser feitos como a complementação do controle por barreiras físicas (telas de nylon), aplicação de iscas 
tóxicas nas bordas e, em últimos casos, aplicação complementar de inseticidas em altas infestações. 

Considerações Finais

 Com a retirada dos principais inseticidas organofosforados eficazes no controle das moscas-das-
frutas do mercado e a pressão cada vez maior pela ausência de resíduos de produtos fitossanitários nos 
frutos, a supressão populacional de adultos da espécie é fundamental para reduzir a infestação da praga 
nos pomares. O emprego de iscas tóxicas e da captura massal, são ferramentas de manejo que, 
associadas ao controle biológico, manejo cultural (destruição de frutos e raleio) e a Técnica do Inseto 
Estéril, permitirão aos fruticultores manejar a praga de forma sustentável nas diferentes regiões 
produtoras.
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Introdução

 As formas de armazenamento visam prolongar a vida pós-colheita dos frutos bem como a 

conservabilidade dos mesmos, assim mantendo a qualidade dos frutos por um longo período. A 

manutenção da qualidade do fruto e conservabilidade dependem de vários fatores pré- e pós-colheita, 

que geralmente estão relacionados um com o outro em uma complexa interação. Os fatores pré colheita 

como espécie, variedade, condições climáticas, manejo do pomar (poda, adubação, manejo 

fitossanitário) são importantes fatores para a conservabilidade dos frutos, logicamente junto com a 

escolha do ponto ideal de colheita e das condições de armazenamento. Os dois principais fatores pós-

colheita para prolongar o armazenamento são a temperatura e a umidade relativa, essas técnicas já são 

usadas a séculos de forma empírica para prolongar o período de pós-colheita de frutas. Um avanço 

considerável no armazenamento de frutas ocorreu por volta do ano de 1965, quando se desenvolveu a 

atmosfera controlada (AC), que primeiramente se baseou na AC 21 (em que a soma da concentração 

gasosa deveria resultar em 21), posteriormente, com o desenvolvimento de absorvedores de CO2, 

surgiu a possibilidade de redução concentração de O2 (2 a 3%), com o desenvolvimento de separadores 

de N2 e controladores automaticos de câmaras de armazenamento, a concentração de O2 pode baixar 

ainda mais entre 0,8 a 1,5% e mais recentemente à atmosfera controlada dinâmica (ACD), na qual a 

pressão parcial de O2 varia de acordo com o metabolismo do fruto, proporcionaram um avanço 

considerável na área de pós-colheita e uma melhor manutenção da qualidade dos produtos vegetais 

armazenados, proporcionando o consumo dos produtos na entressafra. Desde 1990 com o surgimento 

de formas mais aprimoradas de armazenamento, como a AC-ULO 'ultra low oxygen', a ACD e a 

descoberta do 1-Metilciclopropeno (1-MCP), proporcionam frutos de qualidade similar à colheita após 

praticamente um ano de armazenamento, para frutas como maçãs e peras e muitos outros frutos 

climatéricos. Em contra partida, frutos não climatéricos, como pequenos frutos, a vida pós colheita é 

extremamente curta. O período de armazenamento de framboesa não passa de alguns dias, sendo que 

a do morango pode chegar a algumas semanas, o que é relativamente curto quando comparando com 

maçãs e peras que se pode armazenar economicamente por 8 a 10 meses utilizando as tecnologias 

modernas.

Ponto ideal de colheita

 O ponto ideal de colheita é um fator crucial, que influencia a conservabilidade e a manutenção da 

qualidade dos frutos, bem como as condições de armazenamento que devem ser empregadas. Em 

determinados pontos de maturação, os frutos ficam mais sensíveis as condições de armazenamento 

utilizadas, geralmente frutos com maturação mais avançada são mais sensíveis, e, consequentemente, 

perdem rapidamente a qualidade durante o armazenamento. O ponto ideal de colheita geralmente é um 

compromisso entre duas linhas antagônicas (Figura 1). A qualidade do fruto aumenta com o avanço da 

maturação, enquanto a conservabilidade reduz, assim, o ponto de colheita deve ser definido de acordo 
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com o destino pós-colheita da fruta. Os frutos climatéricos apresentam uma vantagem em relação aos 

não climatéricos, pois tem a capacidade de amadurecer fora da planta mãe, ou seja, há uma maturação 

fisiológica, em que os frutos podem ser colhidos, e uma maturação de consumo, que pode ocorrer fora 

da planta mãe. O ponto de colheita ideal ocorre quando os frutos apresentam uma boa qualidade interna 

e externa, bem como um bom potencial de armazenamento. Os parâmetros que geralmente são 

utilizados para determinar o ponto ideal de colheita dependem da espécie, mas no geral são firmeza de 

polpa, sólidos solúveis totais, cor da epiderme, conteúdo de amido. 

Temperatura e umidade relativa durante o armazenamento

 A temperatura é o fator mais importante para estender e manter a qualidade pós-colheita de 

produtos vegetais armazenados. A redução da temperatura (armazenamento refrigerado, AR) reduz os 

processos metabólicos e catabólicos, assim reduzindo o processo de amadurecimento e, 

consequentemente, a senescência dos frutos. 
 Um efeito indireto da temperatura sobre a qualidade do fruto, é a sua relação com perda de água 

(transpiração). A perda de água no fruto depende, principalmente, da diferença de pressão de vapor 

entre a fruta e o ar do ambiente, que por sua vez está relacionado à temperatura e umidade relativa (UR). 

A UR é fortemente influenciada pelo delta (Δ) T (temperaura) utilizado nos evaporadores da câmaras 

frias, quanto menor o ΔT menor será a diferença de pressão de vapor, e desta forma menor será a perda 

de água induzida pelo ambiente nos frutos (evaporadores). Como o ar mais frio no estado saturado pode 

conter menos vapor de água, o aquecimento do ar pela retirada do calor dos frutos tem maior 

capacidade de conter água, a qual é retirada dos frutos, e depositada nos evaporadores, podendo 

obstruir o fluxo de ar pelo evaporador, caso não seja feito o degelo na frequência adequada. Portanto, a 

transpiração (perda de massa da fruta), é menor em baixas temperaturas, desde que o gradiente de 

temperatura dos frutos, e ou, ar com o evaporador seja pequeno (ΔT pequeno). Se a UR durante o 

armazenamento for muito alta, pode induzir o surgimento de desordens fisiológicas e doenças, por outro 

lado, a perda excessiva de água causa frutos murchos o que também resulta na perda de qualidade. Em 

geral se almeja uma perda de massa de 2 a 3,5% durante 8 meses de armazenamento dependendo da 

variedade de maçã. Essa perda de massa ocorre principalemente durante o resfriamento dos frutos.
 Outro fator importante que deve ser levado em consideração quando da determinação da 

temperatura de armazenamento, além da manutenção da qualidade dos frutos, é o consumo de energia 

elétrica, pois os compressores de refrigeração e os ventiladores são os componentes técnicos com 

maior consumo de energia durante o período de armazenamento. O simples aumento de 1 a 3°C na 

temperatura pode proporcionar uma economia de energia de mais de 30%, sem causar prejuízos na 

manutenção da qualidade dos frutos, se as técnicas de armazenamentos forem as ideais para as frutas.

Figura 1                                .

Determinação do ponto de colheita levando em
consideracao as curvas de capacidade de
armazenamento e qualidade dos frutos bem
como o destito pós colheita que se dará para
as frutas.
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Condições de atmosfera controlada (AC)

 Para o armazenamento prolongado das frutas, além da utilização do AR, pode-se lançar mão da 

AC, ou mesmo suas variações como por exemplo ULO. Essas levam a uma inibição ainda maior dos 

processos metabólicos e catabólicos dos frutos, como a taxa respiratória, produção de etileno, redução 

da atividade das enzimas responsáveis pela degradação da parede celular, pela redução da 

disponibilidade de O2 no ambiente de armazenamento. Assim, a AC apresenta uma redução da perda 

de firmeza de polpa, bem como da acidez, por outro lado apresenta uma redução de compostos 

aromáticos, compostos que são desejáveis pelo consumidor. Outro efeito considerável da AC na 

manutenção da qualidade dos frutos, é o retardo na degradação da clorofila, mantendo os frutos por 

mais tempo em uma coloração mais verde, deixando o fruto aparentemente mais fresco por um longo 

periodo.

Atmosfera controlada dinâmica (ACD) 

 Nas últimas décadas o desenvolvimento da atmosfera controlada dinâmica (etanol “Eth”, 

fluorescência de clorofila “CF” ou quociente respiratório “RQ”) tem levado a entender melhor os 

metabolismo dos frutos, mas ao mesmo tempo, ainda há espaço para avanços nas formas de 

armazenamento, monitorando o metabolismo dos frutos direta ou indiretamente. Talvez essa seja a 

grande diferença entre a AC e a ACD. Na AC, o controle da atmosfera é feito por resultados obtidos ao 

longo dos anos “experiência”, já na ACD se busca o acompanhamento da situação de “estresse” do fruto 

em um dado momento e uma determinada condição de atmosfera, sendo que a pressão parcial de O2 

pode variar, dependendo da capacidade de adaptação dos frutos durante o armazenamento e das 

condições estipuladas. As condições de armazenamento, principalmente o O2 é estipulado levando em 

consideracao o limite mínimo de oxigênio (LMO), que pode ser um pouco acima ou abaixo do ponto de 

compensação anaeróbico (PCA) que pode ser visualizado na (figura 2). A redução do O2 reduz a 

produção de CO2 até um limite mínimo, a partir do qual a produção de CO2 começa a aumentar devido a 

respiração anaeróbica. Já a conservabilidade do fruto aumenta com a redução dos níveis de O2, 

geralmente até o nível próximo que apresentou a maior redução da produção de CO2. A partir desse 

nível há uma redução na consevabilidade do fruto, pois começam a ocorrer danos fisiológicos nos frutos 

causados por um estresse excessivo. Dessa forma, pode-se detectar uma produção de etanol, maior 

reflectância da clorofila, bem como, um aumento no quociente respiratório dos frutos (linha tracejada 

preta). Se por um lado esses métodos proporcionam uma melhor manutenção da qualidade dos frutos, 

tanto físico-químicas, como fisiológicas e parasitaria. Essas técnicas são utilizadas com uma margem 

de risco muito menor que a AC, assim sendo os responsáveis pelas câmaras de armazenamento de 

frutas tem uma margem menor de segurança e uma decisão falsa pode proporcionar grandes perdas. 

Se esses métodos por um lado reduzem as desordens fisiológicas relacionadas ao amadurecimento, 

por outro lado, podem aumentar o risco do surgimento de desordens fisiológicas causas por estresses 

nos frutos (metabolismo anaeróbico). Para que essas técnicas tenham sucesso, é necessário que nas 

câmaras de ACD sejam colocados apenas lotes homogêneos (variedade e ponto de maturação) de 

frutos, hermeticidade das câmaras, uso de separadores de nitrogênio eficientes, adequados 

absorvedores de CO2 e controle rígido das condições de armazenamento.
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Etileno

 Em frutos climatéricos o etileno desempenha um papel importantíssimo na inibição ou indução do 
amadurecimento e/ou senescência, já que a maioria dos processos relacionados ao amadurecimento, 
como o amolecimento, redução da acidez, são regulados pelo etileno. A maioria dos parâmetros de 
armazenamento como a baixa temperatura, redução de O2, elevação do CO2 reduzem a biossíntese e 
ação do etileno e assim retardam a maturação e a senescência de frutas.

Aplicação de 1-MCP

 O 1-MCP é um bloqueador dos receptors de etileno, o 1-MCP se liga de forma irreversivel aos 
receptores do etileno na membrana do retículo endoplasmático rugoso e assim inibe ou bloqueia o efeito 
do etileno (Figura 3). O 1-MCP tem mostrado um forte efeito na inibição do amadurecimento, bem como 
na redução da perda de qualidade dos frutos principalmente durante a comercialização ('shelf-life' ou 
vida de prateleira). Apesar do 1-MCP reduzir a perda de qualidade, por outro lado assim como a AC, esse 
reduz a produção de compostos voláteis pelos frutos. Por essas razões tanto a menor produção de 
aromas, como o forte efeito na redução da perda de qualidade se recomenda que frutos que passaram 
pela aplicação do 1-MCP sejam colhidos em torno de uma semana mais tarde para permitir maior 
desenvolvimento de qualidades sensoriais. No entanto, o atraso na  colheita não deve ser 
demasiadamente grande, pois o efeito da aplicação do 1-MCP vai reduzindo com o avanço da 
maturação dos frutos, na mesma linha de raciocínio, a aplicação do 1-MCP deve acontecer 
prefenrencialmente após no máximo de uma semana após a colheita, evitando que o processo de 
amadurecimento já tenha sido desencadeado. O 1-MCP reduz as desordens fisiológicas relacionadas 
com o amadurecimento e senescência de frutos, mas por outro lado pode induzir o surgimento de 
desordens causadas por estresse, que tem como etileno um silalizador que avisa do estresse que o fruto 
terá que passar.
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Figura 2

Representação esquemática do príncipio do

moniroramento da AC e ACD pelos três métodos (etanol,

fluorescência de clorofila e quoeficiente respiratório). 

Adaptado de Brackmann & Thewes, 2015

Figura 3 

Modo de ação do etileno e 1-MCP nos receptores de
etileno na membrana do retículo endoplasmático rugoso. 

Fonte: adaptado de Bower, citado por Blankenship, 2001.
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Economia de energia usando modernas tecnologias de armazenamento

 O resfriamento rápido das frutas no início do armazenamento é um fator essencial para um 

armazenamento bem sucedido. Este processo precisa de alta demanda de energia. A eficácia da 

remoção de calor da fruta é altamente dependente do volume de fluxo de ar dos ventiladores dos 

evaporadores, da geometria das câmaras e da unidade de refrigeração. No entanto, durante o período 

de armazenamento, a demanda de energia diminui para aproximadamente 10% em relação às 

necessidades de refrigeração inicial de armazenamento. A investigação do plano de empilhamento em 

uma câmara de armazenamento de maçã mostrou economia de energia de 10 a 15% com distância de 

10 cm entre os bins em comparação com o empilhamento em blocos (sem espaçamento) durante o 

período de resfriamento inicial, onde o calor do campo é removido. Após o resfriamento inicial, o efeito do 

plano de empilhamento no consumo de energia não é mais significativo. 
 O desenvolvimento de novas tecnologias de armazenamento, como o ULO, a ACD e o tratamento 

com 1-MCP em combinação com elevadas temperaturas de armazenamento, permitem economia de 

energia significativa durante o armazenamento. Essas estratégias garantem a manutenção da 

qualidade da fruta, mesmo com o aumento da temperatura de armazenamento (1 a 3° C). O aumento da 

temperatura de armazenamento pode permitir uma redução do consumo de energia na ordem de 20 a 

40%. Somado a esse efeito da economia de energia, no caso da maçã 'Pinova', o uso de elevadas 

temperaturas de armazenamento também reduz a ocorrência podridões pós-colheita de Gloeosporium 

spp.
 A otimização do fluxo de ar com defletor de ar e vedação do evaporador não mostram um efeito 

significativo na redução do consumo de energia durante o armazenamento de frutas, mesmo alterando a 

distribuição e velocidade do ar em diferentes posições das câmaras frias.
 O uso de ventiladores nos evaporadores com motores de corrente alternada (CA) e comutados 

eletronicamente (CE) apresentou redução de mais de 20% no consumo de energia elétrica, quando 

comparamos CE com CA em plena potência (100%). Essa diferença aumentou para 27% de economia 

de energia quando os ventiladores operarem a carga parcial (50%). Isso sem contar a energia gasta 

pelos equipamentos de regulação da potência dos ventiladores.
 Algumas investigações futuras ainda são necessárias quanto as interações de isolamento das 

câmaras e posição das câmaras dentro do sistema de armazenamento. Esperamos que, devido à 

aplicação de material de isolamento avançado para paredes e portas de câmaras de armazenamento, 

bem como utilização de espessuras adequadas, esses aspectos possam apresentar maior economia de 

energia. 
A mudança na legislação de meios refrigerantes nos sistemas de refrigeramento das câmaras, 

considerando os esforços mundiais para proteger o meio ambiente, leva a novos desafios científicos. 

Assim, torna-se necessário mais pesquisas para encontrar refrigerantes e sistemas de resfriamento 

adequados, sem que isso comprometa a manutenção da qualidade dos frutos durante o 

armazenamento.
 Finalmente, ainda mais importante, as investigações sobre economia de energia, devem levar 

em conta à otimização do sistema de resfriamento em relação ao controle eficiente de energia e 

regulação das instalações operacionais em instalações de armazenamento comercial, o que 

planejamos investigar nos próximos anos. Esse pode ser um sistema complexos, mas que pode ser o 

mais promissor na economia de energia, bem como uso mais eficiente da energia disponível.
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 Abstract This paper introduces the general information, varieties, cultivation techniques, 
installation cultivation, cost and benefits for peach.

1 General Information

 Peach originated from China and has a 3000 years' history of cultivation. It is a kind of fruit much-
loved by Chinese people. Therefore some famous peach production areas were formed in modern 
China. Feichengtao, Shenzhoumitao, Fenghuayulu and Wuxishuimi become four most famous 
traditional peaches in China. Since the founding of People's Republic of China in 1949, China peach 
production has experienced the stages of restoration(1949-1955), the first development(1956-1965), 
stagnation(1966-1978), the second development(1978-1989) and market regulation(after 1990). Total 
peach area and production of China has been in the first place of the world since 1993. In 2014, the total 
area harvested of China were 728,354 ha, accounting for 48.7% of the world. The total production of 
China were 12.5 million tones, accounting for 54.6% of the world. Peach are cultivated almost in all the 
provinces of China except Hong Kong and Macau (Table 1).

Table 1  Peach Area Harvested for Different Province of China in 2014（kha）

2 Varieties

 There are more than 160 main cultivated peach varieties in the present production in China, of 
which domestic varieties account for more than 80%. Introduced varieties of other countries mainly came 
from Japan and the USA. Japanese varieties e.g. Okubo, Kurakato wase are mainly used for fresh 
market and the USA varieties are mainly used for the canning peaches, e.g. Frederic, Baby Gold 5, Baby 
Gold 6, Baby Gold 7, Baby Gold 8 etc. There are also some USA nectarines and peaches are used in the 
breeding program, but few in the production.
 Cultivated peach varieties present the diversification in China. They are used for the fresh fruit, 
processing, ornamental, and root stock purpose.
 Fresh peach dominates in the production for the area harvested, and the canning yellow peach 
accounts only 3% in China. Among the fresh fruit, peach accounts for 73.1% with the absolute 
dominance, nectarine for 25.3%, and flat peach only for 1.6%. With the development of breeding and the 
renovation of variety, nectarine and flat peach go up rapidly. Flat nectarine becomes the new favorite type 
of peach. Peach market supply can last for six months from May to October in the open field cultivation. 
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Early ripening varieties, mid-ripening varieties and late ripening varieties account for 38.6%, 37.2%, 
24.2% respectively. In general, early ripening varieties dominated in south China, and mid-ripening and 
late ripening varieties dominate in north China. Chinese people like sweet peach with low acid and high 
sugar. Free-stone varieties are very popular in the market, yellow fleshed peach and nectarine can make 
a good profit in recent years. 
 China started peach breeding program at the end of 1950s. The national cooperative group of 
yellow-fleshed canning peach breeding were established in 1978. Nectarine breeding program started at 
the beginning of 1980s. Flat peach breeding program started in the middle 1980s. In recent 20 years, a 
great progress have taken place in peach breeding. More than 200 varieties were released and some of 
them are widely used in the peach production. 

3 Cultivation techniques

3.1 Training system and planting density

 There are three main peach tree shapes in the production, including open 'Y' shape with two main 
branches, open center shape with three main branches, and central leader shape with one branch. 'Y' 
type is strongly recommended in new planting orchards. Central leader shape is used in some areas in 
recent years because of higher yields in the early years after planting. Open center shape with three main 
branches is widely used in the production.
 Planting density is associated with a tree shape (Table 2).

Table 2  Training system and planting density in China

3.2 Nursery stock cultivation

 Wild peach (Prunus persica (L.) Batsch.) is the most widely used rootstock in the whole China, 
Mountain peach (Prunus davidiana), Prunus kansuensis and Prunus potaninii are also used for the 
rootstock in north or north west China. These rootstock seedlings are propagated with seed. Rootstock 
GF677 can be propagated by using tissue culture and cutting methods plants, but few used in the 
production.
 Budding is the main method of nursery stock propagation, scion grafting is also applied in spring. 
Nursery stock can be one year (budding in June) or two year (budding in August) plants.
 It is estimated that there are more than180 nursery stock companies which can propagate 92 
millions young plants every year.
3.3 Soil Management

3.3.1 Tillage, weeding and grassing

 As a traditional soil management, clean tillage is still common in most peach orchards. As some 
herbicides are forbidden by the government, now farmers gradually realize the advantage of grassing, 
they start to practice artificial grassing or natural grassing, especially in some large scale orchards 
managed by the companies or farmers' cooperative. By using the mechanical cutting on regular, they 
reduce the cost of weed control greatly. 
 They also consciously choose some biennial weed like horehound ( Lagopsis supine Benth), 
China spotseed (Bothriospermum chinense Bunge) and make them to be the advantage grass in the 
orchards. These weed wither away in June and begin to grow in August, and cover the field in other time. 
Therefore, weed control can be done only twice a year between July and August.
 Ryegrass (Lolium perenne L.), Vicia villosa Roth are often applied for the artificial grassing.
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3.3.2 Coverage in rows

 Coverage in the field can reduce the soil water evaporation, control weeds, enrich the soil, and 
improve root microenvironment. Coverage in rows is applied more than in the whole field. There are 
many types of cover materials like straw, organic materials, plastic sheeting, horticultural field cloth etc.
 Grassing between rows and coverage in rows often comes together in orchard management.

3.3.3 Ridging cultivation

 Ridging cultivation increases the thickness of the soil, improves the microenvironment of water, 
temperature and oxygen etc. in the root zone, promotes to grow more absorbing roots, and helps to drain 
water logging in the rain season. The ridge is normally 1 to 2 meters' wide and 20 to 50 centimeters' high.

3.4 Fertilization

3.4.1 Traditional fertilization

 There are three crucial periods in traditional fertilization in a year. Base manure application is 
considered to be the first time about one month before leaf falling. The second time application of 
additional chemical fertilizer is before the stage of stone hardening and nitrogen is given priority to 
phosphate and potash. The third time application of additional chemical fertilizer is one month before the 
harvest and potash is given priority to nitrogen. Recommended amount of manure, nitrogen, phosphate 
and potash is given by some scientists and their books. Microbial manure, medium elements, 
microelement like Ca, Mg, Fe, Zn, B are also used in the production.

3.4.2 Bag-Controlled Fertilizer

 Bag-Controlled Fertilizer contains nitrogen, phosphate and potash and is applied once a year. 
They are applied according to the amount of 30 to 40 bags (95g per bag) per 100 kilogram yield and no 
less than 9000 bags for one hectare. Bag-controlled fertilizer can provide stable nutrient and increase the 
utilization ratio. It saves the amount of fertilizer and decreases labor time.

3.4.3 Fertigation

 Fertigation is applied only in some big scale orchards. This technique has been being extended in 
China.

3.5 Water management

3.5.1 Irrigation regimes

 There are some crucial periods of irrigation. They are before sprouting, after blooming, at the 
beginning of stone hardening, 20 to 30 days before harvest, and after leaf fall (often called frozen water). 
Irrigate according to soil moisture at any time.

3.5.2 Irrigation methods

3.5.2.1 Free flooding irrigation

 Free flooding irrigation is still widely used in the production. It results in water waste, soil 
compacted, nutrient loss etc. One hectare field often needs 1800 tons of water. 

3.5.2.2 Water-saving irrigation

 Water-saving irrigation techniques can save 75% of water. Chinese government strongly 
promotes water-saving irrigation and provides some relative projects.
 There are several kinds of methods of water-saving irrigation like drip irrigation, micro spray 
irrigation, and small ditch irrigation.

21



3.5.3 Irrigation amount

 Keep the soil water content 60%-80% of field capacity. The soil water content in spring can be 
more than in summer and autumn. Irrigate when soil water content is less than 60% of field capacity, and 
stop to irrigate when soil water content is more than 80% of field capacity.

3.5.4 Preservation of soil moisture

 Preserve soil moisture by using tillage, coverage, natural snow.

3.5.5 Drainage

 First of all, good drainage system should be established like ditch, channel, main canal. Use 
ridging cultivation in rows to prevent water-logging damage.

3.6 Training and Pruning

 Different tree shapes have different training ways. It will take 4 years training to be the expected 
tree shape for Y type or open center shape with three main branches, but for central leader shape with 
one branch only 2-3 years. List below is the Y shape pruning index (Table 3). 

Table 3  Index of Y shape pruning

 Prune the trees in summer and winter. Summer pruning is very important for shaping. Two main 
branches should be chosen and bound at a suitable angle when the shoots reach 60 cm long after 
planting in the first year. Control other shoots at the same time. Cut short the main branch in winter 
pruning. At the same time of developing the main branches, the first lateral branch is chosen and 
developed in the second year, the second or third lateral branch developed in third or forth year.
 In winter pruning, traditional pruning way of cutting back has been changed into long flower shoot 
pruning method in China.

3.7 Flower and fruit management

 Flower bud thinning, flower thinning and Fruit thinning are all used in the production, but the main 
measure is fruit thinning after blooming by hand. Thin fruits to 15-20 cm apart. Thinning will produce 
larger fruits.
 Pollinate with other variety pollen when pollen of the variety is sterile, and plant pollination tree.
 Fruit bagging is widely used in the main production areas of China. The purpose of fruit bagging is 
to prevent insects and diseases, increase the surface finish and good color. Cover bags on the fruits after 
fruit thinning and open bags to make the fruit blush one week before harvest. In recent years, yellow 

22



fleshed varieties with fruit bag not open are very popular and have higher price.

3.8 Harvesting, packing, and storage

 Judge the maturity and harvest in batches according to the variety characteristics, market, and 
usage. 
 Artificial grading is the main way of grading. Grade according to fruit size after removing the fruits 
overripe, bruised, and harmed by the insects and diseases. Mechanical grading only has a small scale 
application in some big peach production base.
 Packing materials include plastic case, wooden case, and paper box (carton) etc. Plastic case is 
the widely used container for turnover. Paper boxes are usually used for high-quality fruit packaging and 
the fruit is wrapped by paper or EPE (expandable polyethylene) bubble net material one by one.
In order to extend the shelf life, short time storage is sometimes applied in the refrigerator room for 2 to 3 
weeks. Keep the temperature 1℃°to 5℃ , relative humidity 80%-95% in the refrigerator room. 
Refrigerator wagons are also used for long distance transportation.

3.9 Processing

 Peach processed products include canned peach, juice, sauce, preserved fruit, and frozen slices 
etc. Shandong, Hebei, Dalian, and Anhui are the main provinces of canning peach base in China. The 
canned yellow peach production is 2.5 million tons in 2016. In addition to supply the domestic market, 
foreign trade of the processing products especially canned peach is very active compared to the fresh 
peach market. Canned peaches export 127.7 kt. in 2009.
 Prune the trees in summer and winter. Summer pruning is very important for shaping. Two main 
branches should be chosen and bound at a suitable angle when the shoots reach 60 cm long after 
planting in the first year. Control other shoots at the same time. Cut short the main branch in winter 
pruning. At the same time of developing the main branches, the first lateral branch is chosen and 
developed in the second year, the second or third lateral branch developed in third or forth year.
 In winter pruning, traditional pruning way of cutting back has been changed into long flower shoot 
pruning method in China.

4 Installation cultivation

 Peach Installation cultivation started in China in the beginning of 1990s. Through twenty years' 
development, it is one of the most successful fruit trees of installation cultivation. Total installation area 
harvested is 22.7 kilo hectares accounting for 3% of total peach area, and total installation production is 
500 kilo tons.
 Peach installation cultivation includes forwarding early maturing cultivation, delaying late 
maturing cultivation, rain-shelter cultivation etc. Forwarding early maturing cultivation is the main model 
of it. There are three main types of forwarding early maturing cultivation. They are single slope 
greenhouse, double slope plastic house, and multi-span greenhouse. Single slope greenhouse 
accounts for 75% of them.
 Normally fruits will ripe 2 to 3 months earlier than in the open fields if the early ripening varieties are 
planted in the green house. Low chill varieties can be the better choice in the future.
 'Y' shape and central leader shape is the main tree shape. Tree height should be controlled less than 2 
meters.
 Temperature management is crucial to the greenhouse cultivation. Cooling measures should be 
done before the end of natural dormancy and heating after natural dormancy.
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5 Cost and benefits

 In recent years, production cost increased fast, of which labor cost contributes the most 
accounting for 70%. In 2016, total cost, labor cost, and material cost of one hectare are 117,165 yuan, 
81,435 yuan, and 34,440 yuan respectively.
 Gross income reached 250,560 yuan per hectare and net profit was 133,395 yuan in 2016.
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Novas cultivares brasileiras de uvas para mesa e para elaboração de sucos.

Patrícia Silva Ritschel
João Dimas Garcia Maia

Reginaldo Teodoro de Souza2

Introdução

 O Programa de Melhoramento da Videira tem como objetivo o desenvolvimento de uvas para 
diversas finalidades, (incluindo mesa e elaboração de sucos), que apresentem maior resistência a 
doenças e ampla adaptação climática. Informações complementares sobre as novas cultivares 
brasileiras de uvas para elaboração de sucos e para mesa podem ser consultadas em EMBRAPA, 2017.
 
Cultivares de uvas de mesa
 
 Até recentemente, o cultivo de uvas de mesa no Brasil tinha como base as uvas finas com 
sementes, do grupo 'Itália' e 'Red Globe'; as rústicas ('Niágara' e 'Isabel'); e as finas sem sementes 
('Thompson', 'Crimson' e 'Sugraone'). Com exceção das rústicas, as demais apresentam elevado custo 
de produção em função do uso intensivo de mão de obra e de defensivos, além da instabilidade de 
produção. Neste cenário, a Embrapa Uva e Vinho desenvolveu novas cultivares híbridas, com alta 
fertilidade, mais tolerantes às doenças, que resultam em uvas saborosas e doces. Em 2012 e 2013, 
foram lançadas três cultivares que, além de produtivas, são mais tolerantes ao míldio, a principal doença 
da videira.

'BRS Vitória’

 É uma uva preta sem sementes, selecionada pela alta fertilidade de gemas, alto conteúdo de 
açúcares (SS), sabor especial aframboesado e apirenia. Posteriormente, verificou-se média tolerância 
ao míldio, porém susceptibilidade à podridão da uva madura, à antracnose e ao oídio; além de ampla 
adaptação climática. 

 'BRS Núbia’

 É uma uva preta com sementes, com ampla adaptação climática, que se destaca pela aparência, 
com uma cor preta bem definida; e com bagas grandes, apresentando, em média, 24 mm x 32 mm. Mais 
recentemente, os produtores têm relatado a tolerância ao míldio.  

'BRS Isis' 

 É uma uva vermelha, apirênica, tardia, que foi selecionada pela fertilidade de gemas, textura 
crocante, cor e tamanho das bagas e, posteriormente, pela tolerância ao míldio. Os produtores também 
têm relatado a tolerância ao oídio. Apresenta aderência excepcional. Expressa melhor a cor vermelha 
do que a cultivar 'Crimson Seedless' nas mesmas condições de elevada temperatura e produtividade. 
 Na região oeste do Paraná, o manejo das novas cultivares de uvas de mesa, está sendo ajustado 
em área de produtor, no município de Santa Tereza do Oeste. O experimento foi instalado em 2016; as 
plantas apresentam boa formação e sanidade compatível como os níveis de tolerância a míldio destas 
cultivares. Espera-se a primeira colheita em dezembro de 2017.

Cultivares de uvas para elaboração de sucos 

 A indústria de sucos de uvas no Brasil, predominantemente instalada na região sul do Brasil, até 
poucas décadas atrás era baseada nas cultivares tradicionais: Isabel, Concord e Bordô. O baixo SS 
destas cultivares eleva o custo da matéria prima pela necessidade de maior volume de uvas para 
elaboração de 1 kg de suco concentrado. Como 'Bordô' e 'Concord' não se adaptam a climas quentes, a 
implantação de indústrias em regiões tropicais inicialmente foi baseada nas uvas da 'Isabel'. Diante 
deste contexto, ficou evidente a necessidade da criação de novas cultivares com mais atributos de 
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qualidades (produtividade, cor, aroma, sabor e adaptação) para as condições de clima temperado e 
tropical.  
'BRS Rúbea' 

 É uma uva tintureira, selecionada pela coloração violácea das bagas. Apresenta SS 15°Brix e 
acidez total titulável (ATT) de 60 meq.L-1. É recomendada para cultivo na Região Sul, para elaboração 
de suco de uva com boa cor, em cortes com outras cultivares, e de vinhos tintos de mesa. 
'Concord Clone 30'
 É resultado da seleção clonal da tradicional cultivar 'Concord'. O comportamento agronômico é 
similar à 'Concord' tradicional, diferindo quanto ao ciclo produtivo, antecipado em 15 dias. Apresenta alta 
rusticidade, vigor médio e alta produtividade; com SS, 13-16 °Brix e ATT, 60 meq.L-1. Representa uma 
alternativa para ampliação do período de produção e processamento na região sul; também 
recomendada para regiões de clima ameno de altitudes elevadas em condições tropicais.
'Isabel Precoce'
 Foi obtida pela mutação somática de 'Isabel', e apresenta ciclo antecipado em 35 dias, o que 
contribui para a ampliação do período de colheita e de processamento da uva na Região Sul. Com ampla 
adaptação climática, em regiões tropicais pode ser cultivada em sistema de duas colheitas, no período 
seco. Apresenta deficiência de cor violácea.

'BRS Cora' 

 É uma cultivar tintureira, selecionada pela fertilidade de gemas, potencial glucométrico e 
coloração do mosto. O sabor é aframboesado, o mosto alcança SS 19 ºBrix, ATT 100 meq.L-1 e pH 3,45. 
Em relação às doenças comporta-se de forma similar a 'Isabel'. Com ampla adaptação climática, é 
indicada para compor o suco com outras uvas que não apresentem coloração intensa.

'BRS Violeta' 

 Foi selecionada pela fertilidade de gemas, coloração violácea e SS. As bagas apresentam polpa 
colorida e fundente, SS 20°Brix, ATT  60 meq.L-1 e pH 3,75. Apresenta dupla finalidade, tanto para suco, 
quanto para vinhos de mesa, em corte com produtos elaborados de 'Isabel' ou de 'Concord'.

'BRS Carmem' 

 É uma uva de ciclo tardio, com bagas preta azuladas com sabor aframboesado e o suco pode 
alcançar 19°Brix, com ATT 70 meq.L-1 e pH 3,60. Apresenta boa tolerância ao míldio, ao oídio e à 
podridão cinzenta do cacho. É recomendada para a Serra Gaúcha e no Norte do Paraná, para suco 
varietal ou em corte para melhoria da cor. 

'BRS Magna'

 É uma cultivar com ampla adaptação climática, lançada como uma alternativa para a melhoria da 
cor, da doçura e do sabor dos sucos de uva brasileiros. Foi selecionada com base na fertilidade de 
gemas, tamanho de cachos, sabor aframboesado, e SS e matéria corante. Constitui uma nova opção de 
uvas tintureiras para compor com o suco de uvas com deficiência de cor; apresentando SS 18ºBrix, ATT 
90 meq/L, e pH 3,60. O suco pode ser consumido puro ou em corte com outras cultivares conferindo-lhes 
cor, doçura, aroma e sabor.
 Experimentos visando a avaliação diferentes sistemas de condução e porta-enxertos da cultivar 
tradicional para elaboração de suco, 'Concord', e também das novas cultivares brasileiras, 'BRS Rúbea', 
'BRS Cora', 'BRS Violeta', 'BRS Carmem', 'Concord Clone 30' e 'Isabel Precoce', estão sendo 
conduzidos no oeste do Paraná. A 'BRS Magna' está sendo testada apenas sobre 'IAC 766'.
 Com exceção de 'BRS Rúbea' e 'BRS Cora', as demais têm apresentado boa performance 
agronômica na região, indiferente do porta-enxerto testado ('IAC 766', 'Paulsen 1103', 'Kolber 5bb' e '420 
A') e do sistema de sustentação utilizado (espaldeira, GDC e Y) .   

Considerações Finais

 A rápida expansão das novas cultivares brasileiras de uvas de mesa se deve a boa aceitação dos 
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produtores em função da alta produtividade e facilidade de manejo. A tolerância ao míldio possibilita a 
redução nas aplicações de fungicidas, no custo de produção e nos riscos ao produtor e ao meio 
ambiente. A grande aceitação dos consumidores, resultado do sabor e da doçura, contribui para o 
sucesso das novas cultivares. O cultivo encontra-se em plena expansão; em 2017 estima-se uma área 
plantada ao redor de 700 hectares, já em produção. 
 Com o desenvolvimento de novas cultivares brasileiras de uvas para suco, com ciclos 
diferenciados, e com cor violácea intensa, observou-se grandes avanços na cadeia produtiva: 
ampliação do período de colheita e processamento na região sul, obtenção de 2,3 ciclos produtivos por 
ano nas condições tropicais do semiárido. As novas cultivares tintureiras, altamente produtivas e com 
alto SS, estão viabilizando a produção do suco integral e concentrado nas diferentes regiões brasileiras. 
Em regiões como no Vale do Submédio São Francisco, o custo da matéria prima já equivale ao das 
regiões tradicionais. Em 2015, a produção de uvas tintureiras desenvolvidas pela Embrapa alcançou 
26.000 t. 

Referências

EMBRAPA. Embrapa Uva e Vinho. Cultivares de uva e porta-enxertos de alta sanidade. Disponível em: 
<https://www.embrapa.br/uva-e-vinho/cultivares-e-porta-enxertos>. Acesso em: 30 nov. 2017.
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INTRODUCCIÓN 

 La producción uruguaya de durazno comprende 1388 hectáreas (92% en el sur Lat. 34º50, Alt. 29 
m, 8% en el norte Lat. 31º23, Alt. 48 m). En el sur se plantan cultivares que maduran de inicios noviembre 
a fin de marzo, y en el norte los que lo hacen hasta mediados de noviembre. En el norte, existe adelanto 
de maduración de 15 a 20 días entre la cosecha del mismo cultivar, respecto al sur del país. El duraznero 
es la segunda especie frutal luego del manzano, su promedio de producción es 12 kg por planta y 10 t/ha 
(DIEA-MGAP, 2016). 
 Son 550 los productores de durazno, en general asociando duraznero a otros frutales. El 100% 
de la producción se comercializa en el mercado interno, existiendo pequeños lotes destinados a 
industria. 

 La acumulación de frío invernal promedio en el sur es 904 UF (unidades de frío por el método 
Utah, Richardson et al. (1974) y permite el plantío de cultivares para todo el período de maduración. En 
el norte, la acumulación respectiva (500 UF) sólo da condiciones para el cultivo de los cultivares muy 
tempranos.

 Históricamente y antes de la investigación llevada a cabo en la EE Las Brujas, la cosecha se 
concentraba casi únicamente en cultivares de estación y tardíos. La situación se modificó luego con la 
incorporación de cvs muy tempranos y tempranos, provenientes de programas de mejora genética para 
menores requerimientos de frío
 ________________________________________________________________________________

 (*) En Uruguay, se nombra a los cultivares de duraznero como muy tempranos y tempranos 
cuando maduran en octubre y noviembre, tempranos a los de diciembre, de estación a los de enero, 
siendo los tardíos son los de febrero y marzo.
 y diferentes momentos de cosecha. Ejemplos son 'EarliGrande' (originado en University of 
Florida, y evaluado en Texas A&M University, USA) presentando bajas necesidades de frío, y 'Junegold' 
y 'Elegant Lady' (originados en California, USA), con mayores requerimientos. 
  Hoy en Uruguay el 21% del área es ocupada con cvs muy tempranos, 38% con tempranos, 29% 
son de estación y 12% con cvs tardíos. 
 Agrupando por fecha de madurez, los muy tempranos cubren 294 ha (EarliGrande (221), 
Flordaking (29), EarliGrande precoz (53), Opedepe (22), los tempranos ocupan 525 ha (Junegold (160), 
Flavorcrest (108), Las Brujas Don Alberto (56), Forastero (40), Ginart (44) y Southland (8). 
 Los cvs de estación alcanzan 407 ha (Dixiland (202), Rey del Monte (102), Merrill Elegant Lady 
(75) y los tardíos presentan162 hectáreas plantadas (Pavía Canario (92), Pavía Moscatel (33) Pavía 
Manteca (24) 

CONDICIONES PARA EL CULTIVO DE DURAZNEROS DE ESTACIÓN Y TARDÌOS.

 Estudiando el mejor ambiente para producir para consumo en fresco de duraznos de estación y 
en la época tardía, resalta la estabilidad climática, incluyendo las características de un invierno definido 
(inicio y fin), buena acumulación de frío y sin altibajos térmicos. También la baja pluviometría (baja 
humedad relativa del aire), alta heliofanía en la estación de crecimiento, así como temperatura 
adecuada para el crecimiento vegetativo. 
 Ese ambiente requiere alta disponibilidad de agua de riego. Asimismo conduce a la casi nula a 
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menor presión de enfermedades a hongos y algunas plagas, típicas de ambientes más húmedos, como 
algunos de nuestra región.
 Ejemplo típico es el cv de duraznero Merrill O'Henry, originado en California, muy productivo, con 
promedios de 30-40 tt/ha en esas condiciones, comportándose casi igual en ambientes de Chile y 
Argentina)  La vida postcosecha de los cvs de estación y tardíos es en general es buena: (15-40 días en 
atmósfera regular). 

 Del punto de vista productivo, las limitantes del empleo de cvs de estación o tardíos incluyen el 
extenso período de tiempo en que el fruto está sobre la planta hasta su cosecha. Ello lo hace propenso a 
ocurrencia de accidentes climáticos, problemas derivados en la disponibilidad de agua de riego, 
presencia de plagas y enfermedades, y sus costos de producción y tiempos de recuperación de la 
inversión  mayores.

 Si bien no es exclusivo de los cvs de estación y tardíos, se observa mucho más en éstos la 
presencia de rajado de frutos (cracking). El estudio de la curva de crecimiento del fruto de los cvs muy 
tempranos y tempranos permite observar la mayor importancia en asegurar en estos cvs el aporte 
hídrico en la fase III, la cual es mucho más corta que en las respectivas curvas de crecimiento de fruto de 
los cvs de estación y tardíos. 

 En Uruguay, el déficit hídrico promedio (zona sur, a partir de mediados de diciembre) ocurre en la 
etapa III del crecimiento del fruto de los cvs de estación 
 En general si se comparan los cvs agrupándolos en muy tempranos, tempranos y de estación, 
con respecto a los cvs tardíos, de ocurrir déficit hídrico en éstos produce un menor efecto productivo. 
 A su vez, en el sur del país, y relacionado al balance hídrico negativo en la segunda quincena de 
diciembre y en enero, en los cvs de estación el riego es más decisivo en su carácter de riego 
complementario, que en los cvs tardíos.

 A efectos de manejar en parte la interacción entre el suministro hídrico y la presencia de rajado de 
fruto, surge la importancia de la decisión del número de frutos a dejar sobre el árbol luego del raleo, los 
momentos de riego complementario y fertilización, y la previsión de aporte hídrico por lluvia. 

MEJORA GENÉTICA EN DURAZNERO EN URUGUAY

 Desde los inicios de la investigación en 1965 hasta nuestros días se evalúan en la actual INIA Las 
Brujas selecciones y cultivares introducidos ya desde el exterior así como de Uruguay. En 1996 se 
concretó entre la DIGEGRA-MGAP (Dirección General de la Granja del Ministerio de Ganadería, 
Agricultura y Pesca y el INIA (Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, Uruguay) el Programa de 
recuperación y mejoramiento de recursos genéticos locales en frutales. 
 Su objetivo fue estudiar en duraznero la variabilidad genética local, buscando adaptación 
climática, la mejora de las características de la planta y la calidad del fruto. Se emplearon dos vías: La 
selección clonal y la creación de variabilidad genética 

 Selección clonal. Se estudiaron desde 1994 en el sur de Uruguay, materiales autóctonos 
pertenecientes a la variedad-población derivada del antiguo cv Pavía Manteca (carozo adherido a la 
pulpa, muy buena calidad interna, sabor “amoscatelado”, maduración en febrero) Los objetivos fueron 
mejorar aspectos productivos de la planta (vigor, tamaño, mejor sanidad) y de calidad de fruto (forma 
homogénea redondeada, mayor sobrecoloración y menor pilosidad). A partir de 58 clones candidatos se 
seleccionó el clon 26, al que se denominó 'Pavía Sauce', siendo el primer cultivar de frutales protegido en 
Uruguay (Instituto Nacional de Semillas INASE, 2004).

 Creación de variabilidad genética. A partir de 1996 se iniciaron los cruzamientos dirigidos y 
posteriormente se utilizó la polinización abierta. Para los primeros se emplearon como madres a los cvs 
Pavía Manteca y Pavía Moscatel, y los padres fueron 'EarliGrande' y 'Flordaking'. 
 En el caso de 'Pavía Manteca' se empleó un clon preseleccionado de los ensayos de selección 
clonal.
 El cv Pavía Moscatel, de posible origen español, ya se empleaba en la década de 1940 
fundamentalmente para proveer a la industria. Sus carozos se emplean para portainjerto hasta nuestros 
días. Su cosecha es la primera quincena de marzo, posee carozo adherido a la pulpa, la cual es de gran 
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calidad interna tanto en sabor como aroma inconfundible. Actualmente su superficie ha disminuido. 

 A partir de las plantas generadas por las polinizaciones dirigidas (F1), al no reunir éstas 
totalmente las condiciones buscadas en sus frutos, se integró una F2 con plantas provenientes de 
carozos de aquellas plantas que relativamente sobresalían por sus frutos. 
 A partir de la F2 fue posible preseleccionar plantas, las que una vez clonadas y evaluadas en 
diferentes situaciones, dieron lugar a la liberación de cinco cultivares de duraznero de la Serie Moscato, 
en propiedad a nombre de DIGREGRA-INIA URUGUAY. En escala de maduración, 'Moscato Blanco' 
madura del 25 enero a 15 de febrero, 'Moscato del Monte' del 20 de enero al 5 de febrero, 'Moscato 
Largo' del 28 de enero al 15 de febrero, 'Moscato Delicia' del 28 de febrero al 15 de marzo, y 'Moscato 
Tardío' del 15 al 25 de marzo.

 A su vez, 'Pavía Moscatel', por el aceptable desempeño de las plantas injertadas sobre él, en los 
suelos arcillosos dominantes del sur de Uruguay, ha dado lugar en INIA Las Brujas a la mejora de este cv 
para su uso como portainjerto, buscando plantas con alto número de frutos y alto porcentaje de 
germinación de carozos en vivero. 
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PALESTRA

Cultivares de pessegueiro de baixa necessidade em frio.

Raseira, M.C.B. e Franzon, R. C.

 A necessidade em frio de uma cultivar refere-se à quantidade de frio desde a indução da 
dormência até a sua adequada superação, com consequente satisfatórias brotação e floração das 
gemas (HAWERROTH et al, 2010). Esta necessidade, ou exigência em frio, é variável para as diferentes 
espécies frutíferas de clima temperado e diferentes cultivares. Acredita-se que o primeiro modelo 
apresentado para calcular horas de frio acumuladas foi proposto por Weimberger (1950), considerando 
o somatório de horas abaixo de 45ºF, o que corresponde a 7,2ºC.  Hoje  que outras temperaturas são 
também efetivas (OU e CHEN, 2000; LINSLEY-NOAKES et al., 1994; GILREATH E BUCHANAN, 1981), 
principalmente, para cultivares de baixa necessidade em frio (CHAVARRIA e RASEIRA, 2000). Com 
isso, surgiu o cálculo de horas de frio ponderadas, sendo chamado de unidades de frio (UF) (EREZ; 
LAVEE, 1971). Desde então, foram desenvolvidos diversos modelos (EREZ e LAVEE, 1971; GILREATH 
e BUCHANAN, 1981;  Erez e FISHMAN, 1998; OU e CHEN, 2000, entre outros),  e há grande 
divergências nos resultados de um modelo para outro. Trabalhos realizados sob condições sul 
brasileiras mostraram uma grande variabilidade entre modelos e entre anos, quando as unidades de frio 
foram computadas para um mesmo modelo em diversos anos. Além disso, há sem dúvida uma interação 
genótipo x ambiente, que torna as estimativas ainda mais complicadas.
 Sabe-se também que há um efeito negativo de temperaturas acima de 18ºC (EREZ,1995) ou 
16ºC (RICHARDSON et al.,1974) e oscilações térmicas durante o período de dormência podem 
prolongar o período de dormência das plantas e causar brotação e floração desuniformes (PETRI et al., 
1996). Assim, as estimativas referidas a seguir serão em horas de frio e dão apenas uma idéia 
aproximada da necessidade em frio de cada cultivar com base no seu desempenho em uma ou outra 
região produtora.
 O programa de melhoramento genético do pessegueiro começou em Pelotas, na então Estação 
experimental de Pelotas, Ministério da Agricultura, ao final da década de 50 e, quando da criação da 
Embrapa, foi transferido para essa. Desde seu início, teve como objetivo prioritário o desenvolvimento 
de cultivares e seleções adaptadas a condições de inverno ameno, mais especificamente, cultivares 
que tivessem necessidade em frio hibernal em torno de 200 a 300 horas, em média, mas com uma gama 
variável de 100 a menos de 500 horas. Desnecessário mencionar que, apesar deste objetivo ser 
imprescindível, outras características como aparência e qualidade dos frutos, produtividade e 
resistência a doenças não poderiam ser descuidadas. Dezenas de cultivares foram lançadas por esse 
programa, várias são até hoje plantadas. Podem ser citadas: BR1; BR3; Charme; Chimarrita; Coral; 
Pampeano; Sulina, entre outras. Há ainda cultivares americanas como San Pedro; Tropic Beauty e 
Tropic Prince. Aqui serão apresentadas, brevemente, apenas aquelas lançadas pela Embrapa, nos 
últimos 10 anos.
 Outros programas foram iniciados buscando cultivares de baixa necessidade em frio, como o 
programa da Universidade Federal de Viçosa, em MG, e da Universidade Tecnólogica Federal do 
Paraná (muito recentes para terem disponibilizado novas cultivares), e outros tiveram continuidade, 
como o da EPAGRI - Estação Experimental de Urussanga,  e do Instituto Agronômico de Campinas 
(IAC), que foi o primeiro iniciado no Brasil. Dentre as cultivares do IAC destacam-se Aurora 1 e 
Douradão, este último com ótimo tamanho, cor e aparência dos frutos. A Estação de Urussanga lançou 
as cvs. de pessegueiro Mondardo, Bonora e Fortunato, e a nectarineira Julema. Todas adaptadas a 
condições de muito baixo acúmulo de frio.
 As figuras 1 a 4 mostram as datas de floração e maturação das principais cultivares tipo mesa e 
tipo indústria, plantadas no sul do Brasil.
 
Cultivares lançadas pela Embrapa Clima Temperado, a partir de 2007, cujos frutos destinam-se 
ao mercado in natura: 

Cultivar: BRS Kampai

 É uma cultivar de necessidade em frio em torno de 200 h. Mas com uso de quebra de dormência 
química produz muito bem em áreas com menos de 50 horas. Produz frutas de polpa semi-livre, sabor 
doce, e com massa superior a 100-120g . Em geral tem mais de 50% de vermelho, como cor de 
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cobertura, na película. Na maioria dos anos, o teor de sólidos solúveis totais varia entre 11 e 14°Brix. As 
principais qualidades da 'BRS Kampai' são precocidade de maturação, aparência e sabor, firmeza da 
fruta superior à maioria das cultivares de polpa branca, e boa conservação pós-colheita.

Cultivar: BRS Rubimel

Estima-se a necessidade de frio hibernal desta cultivar entre 200 a 300 horas de temperatura abaixo de 
7,2ºC, para que haja uma boa superação da dormência.
'BRS Rubimel' é bem adaptada às condições de inverno ameno do Sul do Brasil. Produz frutos de 
formato redondo a redondo cônico, com película que apresenta 50 a 80% de vermelho sobre fundo 
amarelo, resultando em muito boa aparência. A polpa é amarela, fundente, firme e semiaderente ao 
caroço. O sabor é doce e com acidez baixa. O tamanho é médio a grande, ficando frequentemente entre 
6 cm e 7 cm. Os frutos pesam em média 110g a 120g, no entanto, na região produtora de São Paulo, os 
frutos atingem mais de 150g em face do manejo utilizado, entre eles, o uso da irrigação. 

Cultivar: BRS Fascínio

A planta é vigorosa, de crescimento semi vertical e muito produtiva. Adapta-se a regiões com 200 a 300 
horas de acúmulo de frio hibernal. Adapta-se, também, a áreas do Sudeste, com condições subtropicais, 
desde que com altitude de cerca de 600m. Em outras situações poderá necessitar de tratamento 
químico para a superação da dormência e uniformização da floração e brotação. As frutas, de forma 
cônica, apresentam película creme, geralmente com mais de 40% de vermelho, no padrão 
marmorizado. São grandes, com polpa branca esverdeada com traços de vermelho. A polpa é muito 
firme (favorecendo o transporte e reduzindo perdas) e semiaderente ao caroço, que é pequeno em 
relação ao tamanho da fruta. O sabor é doce, com baixa acidez.

Cultivar: BRS Regalo

A cv. Regalo adapta-se melhor a áreas com acúmulo de frio em torno de 300 horas. Produz frutas de 
forma redonda-cônica e cujo diâmetro tem variado, ao longo de vários anos de observação, entre 5 cm e 
7 cm. A polpa é branca,  com endocarpo (caroço) vermelho, aderente ou, quando bem maduras, 
semiaderente. O endocarpo é praticamente  sem ponta ou, se ela for presente, é muito pequena. A polpa 
é doce, com baixa acidez. A firmeza é média (6 a 9 lb·cm-2) quando os frutos estão maduros. A película é 
branco creme, podendo ter algum esverdeado na cor de fundo, e com cobertura de mais de 80% de 
vermelho. O principal ponto positivo dessa cultivar é a estabilidade de produção.

Cultivar: BRS Mandinho

Esta é a primeira cultivar brasileira produtora de frutas com forma platicarpa (achatada). As plantas de 
BRS Mandinho são de necessidade em acúmulo de frio hibernal estimada em 100 a 150h, o que a 
diferencia das principais cultivares desse tipo de pêssego cultivadas na Europa e Estados Unidos. Seus 
frutos são de polpa amarela, firme, com bom sabor, doce ácido, mas com predominância do sabor doce. 
O teor de sólidos solúveis totais tem variado entre 11 e 16° Brix. A película é amarela com 40 a 80% 
coberta por vermelho vivo, dependendo da insolação e tipo de adubação. O tamanho é pequeno, 
variando de 4,5 cm a 6,5 cm de diâmetro. A frutificação efetiva é alta, entretanto devido ao tamanho das 
frutas, sua produtividade é relativamente baixa, dificilmente passando de 10 ton·ha-1 em pomar adulto, 
embora se tenha notícia de 14 ton·ha-1 em plantas jovens, em pomar de observação, em Santa 
Catarina.

Cultivar: BRS RubraMoore

Estima-se que a necessidade em frio da BRS RubraMoore seja de 200 a 300 h igual ou inferior a 7,2°C.  
Produz frutos de forma redonda, às vezes tendendo à redonda-ovalada, sem ponta, isto é, com ápice no 
plano, e sutura levemente desenvolvida. A película é de coloração de fundo branca esverdeada, com até 
80% de vermelho de cobertura. A polpa é fundente, firmeza média a firme, branca com vermelho ao 
redor do endocarpo. É doce, com baixa acidez e semilivre do endocarpo (caroço), o qual é de cor 
vermelha. O diâmetro dos frutos varia de 5,5 cm a 7,7 cm, conforme os tratos culturais e as condições 
climáticas do ano.
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Cultivares para processamento

Todas as cultivares cujos frutos destinam-se ao processamento, principalmente sob forma de metades 

das frutas em calda, têm polpa amarela, do tipo não fundente. Embora existam diversas com baixa 

necessidade em frio, serão mencionadas aqui apenas as lançadas nos últimos 10 anos.

Cultivar: BRS Bonão

A necessidade de frio desta cultivar é inferior a 200 horas. 'BRS Bonão' é uma das cultivares, cujos frutos 

destinam-se à industrialização, bastante plantada, no Sul do RS. Sua necessidade em frio é inferior a 

200 horas. Seus frutos aliam como pontos positivos a época de maturação precoce e o tamanho grande. 

É uma cultivar de baixa necessidade em frio e sua floração precoce faz com que corra riscos com 

geadas, em várias áreas da região produtora de frutas para processamento. 
Os frutos são de forma redonda-cônica, podendo apresentar sutura levemente desenvolvida. A polpa é 

amarela, assim como a película, a qual, em alguns anos, pode apresentar até 5% de vermelho. A firmeza 

é média, estando entre 5 e 6 lbs nas frutas maduras e 7 a 9 lbs nas frutas de vez. O sabor é doce-ácido, 

sendo o teor de sólidos solúveis variável entre 8 e 12° Brix,

Cultivar: BRS Libra

Adapta-se a áreas com inverno ameno, uma vez que sua necessidade de frio é inferior a 200 horas. 'BRS 

Libra' é a cultivar mais precoce dentre as produtoras de frutos tipo indústria (com maturação em meados 

de outubro), com muito boa forma, aroma e firmeza de polpa. Apesar de sua precocidade, produz frutas 

com bom sabor, na maioria dos anos (sólidos solúveis totais em torno de 10º Brix). Os frutos são de 

tamanho médio, com diâmetro variando mais comumente, entre 4,7 e 6.5cm. São circulares e com ápice 

no plano A película é totalmente amarela, com pubescência baixa a muito baixa. A polpa é firme, de cor 

amarela, sem pigmentação vermelha. Esta cultivar não é resistente à antracnose ou podridão parda, 

necessitando tratamento com fungicida.

Cultivar: BRS Citrino

É uma cultivar com necessidade em frio hibernal inferior a 200h abaixo de 7,2°C. Não deve ser plantada 

em locais onde é comum a ocorrência de geadas. As frutas de BRS Citrino são de forma redonda a 

redonda cônica, mas, geralmente, redondas sem ápice proeminente. O tamanho tem variado ao longo 

dos anos, entre 5,4 cm e 7,4 cm, dependendo do manejo e das condições do ano. A película é amarela, 

com cor de cobertura vermelha sólida, estendendo-se por 30% da área e não raro, cobrindo até 60-70%. 

O sabor é doce-ácido, predominando a acidez.

Cultivar: BRS Âmbar

As plantas da cv. BRS Âmbar são vigorosas, produtivas, com flores campanuladas. Têm hábito de 

crescimento semi-vertical e muito boa adaptação a condições de inverno ameno. Os frutos são de forma 

redonda com sutura muito levemente desenvolvida e ápice levemente saliente ou no plano. A polpa e 

película são amarelo-alaranjadas. A firmeza é média. O sabor é doce-ácido, às vezes com leve 

adstringência. O teor de sólidos solúveis tem variado, ao longo dos anos, entre 10° e 15° Brix, com 

exceção em alguns anos. O tamanho das frutas é, geralmente, médio a grande, com diâmetro superior a 
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6 cm.
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Fig 1:Período de floração, assinalando a plena floração,  das principais cultivares de pessegueiro, 
destinadas ao consumo in natura. Dados médios de Pelotas.

Fig. 2. Data de maturação das cultivares produtoras de frutos para mercado fresco. Dados médios de 
Pelotas, RS.
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Fig 3:Periodo de floração, assinalando a plena floração,  das principais cultivares de pessegueiro, 
produtoras de frutos tipo indústria. Dados médios de Pelotas.

Figura 4. Periodo de maturação das principais cultivares de pessegueiro, produtoras de frutos tipo 
indústria. Dados médios de Pelotas.
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PALESTRA

NOVAS CULTIVARES DE CITROS

ZULEIDE HISSANO TAZIMA1; RUI PEREIRA LEITE JUNIOR2

 As plantas cítricas são originárias do sudeste asiático, porém apresentando ampla faixa de 
adaptação, o seu cultivo se estendeu a todos os continentes entre os paralelos 44o N e 41º S. Além 
disso, a produção citrícola mundial é de aproximadamente 140 milhões de toneladas, incluindo 
principalmente laranjas, tangerinas, limas ácidas, limões e pomelos (FAOSTAT, 2017). O Brasil é um dos 
principais produtores de citros, com produções de 17.251.291, 1.262.353 e 997.993 toneladas de 
laranjas limas ácidas e tangerinas, respectivamente (IBGE, 2016).
 O estado do Paraná ocupa posição de destaque na citricultura nacional, principalmente na 
produção de laranjas e tangerinas (IBGE, 2016). Os frutos cítricos produzidos no Paraná atendem aos 
mercados de frutas frescas tanto interno como externo, e também são destinados ao processamento 
industrial para produção de sucos “frozen concentrated orange juice” (FCOJ) e “not from concentrate” 
(NFC). O Valor Bruto da Produção (VBP) de laranja e tangerina do Estado está em torno de R$ 400,00 
milhões, tendo uma participação relativa de 27% na produção da fruticultura paranaense (DERAL, 
2015). A área citrícola colhida no Paraná foi de 24.585, 9.469 e 808 hectares, com produção de 741.381, 
166.946 e 14.095 toneladas de laranjas, tangerinas e limas ácidas, respectivamente (IBGE, 2016).
 A produção comercial de citros não era permitida nas regiões Norte e Noroeste do Paraná até a 
década de 1980 devido à ocorrência da doença cancro cítrico, causada pela bactéria Xanthomonas citri 
subsp. citri. Além do Paraná, essa doença bacteriana também tem sido reportada nos estados do Rio 
Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, 
Goiás, Maranhão, Ceará e Roraima e nos países vizinhos, Argentina, Paraguai, Uruguai e Bolívia.
 Ao longo das décadas de 1970 e 1980 foram feitas diversas introduções de variedades e híbridos 
de citros pelo Instituto Agronômico do Paraná (IAPAR) com o objetivo de estudar o comportamento 
desses acessos em relação ao seu comportamento agronômico e à reação ao cancro cítrico. Com base 
nos resultados obtidos nesses estudos, foi estabelecido um programa de manejo integrado do cancro 
cítrico onde o emprego de cultivares de citros de elevado valor agronômico e com menor 
susceptibilidade à doença era um dos pontos chaves para o estabelecimento de uma citricultura em 
bases comerciais (IAPAR, 1992; LEITE JR, 1990). Esse programa possibilitou que a citricultura, com 
ações do governo estadual e participações do setor privado, principalmente de cooperativas, 
começasse a se desenvolver nas regiões Norte e Noroeste do Estado no final da década de 1980. 
Nestas regiões anteriormente interditadas ao plantio de citros foram estabelecidos pomares 
principalmente de laranjas (Citrus sinensis (L.) Osbeck). Já em relação às tangerinas, a região do Vale 
do Ribeira é tradicional na produção de tangerina Ponkan (Citrus reticulata Blanco), cujas 
características dos frutos são de grande aceitação pelos consumidores brasileiros e, além disso, 
apresenta resistência ao cancro cítrico (Tabelas 1 e 2). No município de Altônia está se desenvolvendo 
um polo de cultivo da lima ácida 'Tahiti' (Citrus latifolia Tanaka).
 A laranja 'Pêra', com os clones 'IPR 158', 'IPR 159' e 'IPR 153', de dupla finalidade, mercado de 
frutas frescas e indústria, e moderadamente resistente ao cancro-cítrico, é a principal cultivar cultivada 
comercialmente no Paraná com aproximadamente 45% da área cultivada (AULER et al., 2014). A 
laranja 'Valência', incluindo os clones 'IPR 156' e 'IPR 157' participam com 25%, enquanto que a 'IPR 172 
Folha Murcha' e a 'IAPAR 73', ocupam 22% e 7% da área cultivada com laranjas no Estado, 
respectivamente (AULER et al., 2014). Por outro lado, no estado do Paraná não é permitido o plantio de 
cultivares altamente suscetíveis ao cancro cítrico, como a lima ácida 'Galego', laranjas 'Hamlin', 'Bahia', 
'Westin' e outras, e pomelos e limões verdadeiros (IAPAR, 1992; LEITE JR, 1990).
 Além das cultivares acima citadas, há indicação de cultivo de mais de 20 cultivares de citros, 
incluindo as laranjas doces Navelina, Lima Verde, Sanguínea de Mombuca, Salustiana, 'IPR Cadenera', 
Shamouti 'IPR 154', 'IPR 174 Guilherme Spagnol' e 'IPR Jaffa'; a tangerina Satsuma Okitsu 'IPR 173' (C. 
unshiu Marc.); as mexeriqueiras (C. deliciosa Tenore) Emperor 'IPR 149', do Rio 'IPR 167' e 
Montenegrina  'IPR 171' e mais recentemente a laranja Natal, o tangor Murcott [Citrus reticulata Blanco × 
C. sinensis (L.) Osb.] e a tangerina Cravo. Os porta-enxertos indicados para o Paraná incluem os limões 
Cravo 'IPR 162' (Citrus limonia Osbeck) e Volkameriano 'IPR169' (Citrus volkameriana V. Ten. & Pasq.), 
citranges [Citrus sinensis × Poncirus trifoliata (L.) Raf.] Troyer 'IPR 160' e Carrizo 'IPR 161', citrumelo 
Swingle 'IPR 168' [Citrus sinensis × Poncirus trifoliata (L.) Raf.], trifoliata 'IPR 155' [Poncirus trifoliata (L.) 
Raf.], tangerinas Cleópatra 'IPR 176' (Citrus reshni hort. ex Tanaka) e Sunki 'IPR 175' (Citrus sunki hort. 
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ex Tanaka). 
 A introdução e a seleção de novos materiais de citros que possuam elevado valor agronômico e 
que produzam frutos com características físico-químicas desejáveis é um processo contínuo para a 
manutenção da competitividade do setor citrícola. O Banco Ativo de Germoplasma de Citros (BAG 
Citros) estabelecido na Estação Experimental do Instituto Agronômico do Paraná em Londrina, a partir 
da década de 1970, conta com 434 introduções, constituído por 216 laranjeiras doces Citrus sinensis 
(L.) Osbeck; 117 tangerineiras Citrus reticulata Blanco e mexeriqueiras Citrus deliciosa Tenore; 19 
limoeiros Citrus limon (L.) Burmann; 9 pomeleiros Citrus paradisi Macfadyen; 4 Poncirus trifoliata;  33  
híbridos Citrus spp.; e 36 materiais incluindo limeiras  Citrus limettioides Tanaka, Citrus aurantifolia 
Swingle, Citrus latifolia Tanaka, outros citros e afins Citrus spp. A introdução desses acessos foi 
realizada a partir de instituições de pesquisa nacionais e internacionais e também pela coleta de 
material propagativo em pomares comerciais e não comerciais em diferentes regiões do Paraná. 
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Tabela 1. Dados médios de massa (g), quantidade de suco (%), sólidos solúveis (oBrix), acidez e ratio de 
frutos de cultivares de citros enxertadas sobre o limoeiro Cravo, período de cinco anos, na Estação 
Experimental de Londrina do IAPAR, Londrina, PR.

38



Tabela 2. Susceptibilidade relativa ao cancro cítrico causado por Xanthomonas citri subsp. citri de 
cultivares de citros recomendadas para o estado do Paraná.
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PALESTRA

ARAUCÁRIA ANGUSTIFÓLIA: UMA FRUTEIRA NATIVA.

 Nas últimas décadas, procurou-se conter a redução drástica da mata nativa de Araucária na 
região Sul com uma legislação ambiental que proíbe o corte dessas árvores e exige uma série de 
certificações para aprovar o corte das espécies plantadas pelos produtores rurais. No entanto, isso 
gerou a prática do corte antecipado de mudas, para evitar a perda de áreas que poderiam ser exploradas 
economicamente. 
 É necessário manter a proibição da retirada indiscriminada da araucária, mas também é preciso 
que a legislação garanta uma política de incentivo ao plantio. Nossas pesquisas na área indicam que a 
preservação das araucárias em mata fechada não garante sua preservação, mesmo porque a sombra 
da mata dificulta o desenvolvimento de novas plantas. Florestas preservadas se tornarão museus, se 
não houver o replantio. 
 As araucárias estão envelhecendo e a cada ano produzem safras menores de pinhões. Isto está 
acontecendo porque diminuem os galhos da planta. Sabe-se já que não são formados novos galhos na 
araucária depois que a planta atinge 60 anos: os últimos galhos só crescerão na ponta dos ramos já 
formados, mas, obviamente, a cada um ou dois anos os ramos vão caindo e não se formam novos. 
Portanto, diminuirá o número de pinhas, pois o pinhão não é jabuticaba; ele só se forma onde houver 
crescimento dos ramos. Assim, o plantio não deve ocorrer porque a araucária é bonita ou simbólica, ou 
somente para preservá-la, mas porque ela é um grande bem econômico desses territórios. Além de 
fornecer madeira de qualidade incomparável a qualquer outra espécie, ela produz pinhões, algo que é 
de altíssimo interesse e rendimento para as propriedades. 
 Desenvolvemos, juntamente com a Embrapa Florestas, a tecnologia para fazer pomares com 
plantas selecionadas de alta produtividade  enxertados. Com esse pomar será possível colher, depois 
de 30 anos de plantio, pinhões por no mínimo 90 anos,  com rendimento em torno de R$ 32 mil por 
hectare/ano. Embora outros produtos agrícolas possam gerar renda similar, eles têm um custo 
operacional e  ambiental, que a araucária não gera. 
 Para se ter uma ideia, o pinhão normal tem em média 7 ou 8 gramas, enquanto o pinhão 
produzido a partir de matrizes  selecionadas pode ter entre 14 e 16 gramas. Portanto, constatamos a 
possibilidade de produzir pinhões de alta qualidade clonando matrizes selecionadas. 
 As araucárias, para produzirem e terem muitos galhos, necessitam estar de 8 a 10 metros de 
distância uma da outra. É por isso que em um hectare são plantadas somente entre 100 e 120 plantas, e 
após 10 anos da araucária enxertada começa a produção de pinhões. A araucária produz poucas pinhas 
em plantios adensados. Considerando essa distância entre uma planta e outra, sobra espaço na faixa 
do meio para plantar trigo, soja ou qualquer outra cultura anual, ou ainda uma linha de erva-mate, que é o 
binômio natural, pois a erva-mate faz parte da  floresta ombrófila mista. Na verdade, a terra será usada 
somente para o pinhão quando a araucária começar a produzi-lo. Portanto, é possível perceber como 
esse processo é economicamente interessante. 
 É por isso que deve haver pressão geral e urgente para que a legislação mude e para incentivar o 
plantio de araucária, porque a legislação de hoje autoriza o corte da araucária que o produtor plantou, 
mas a dificuldade é provar que foi ele quem plantou. 
 Para provar isso, é preciso vencer uma burocracia muito grande e complicada. Mas o pequeno 
produtor, que é quem tem o grande interesse – porque quem preserva é o pequeno e não o grande – não 
tem condições de fazer tudo que a legislação determina.  
  O que o público não especializado sabe sobre as araucárias é alimentado periodicamente pela 
mídia – que não se deve cortá-las, porque estão à beira da extinção.
 Ao contrário de endossar a proibição de corte, somente, propomos a conservação baseada em técnicas 
de seleção e de plantio – que aumentam a produtividade, favorecem o consumo e a comercialização do 
pinhão e tornam o seu cultivo uma ótima opção de atividade econômica.

1. Só com a legislação atual, o pinheiro do Paraná poderá ser extinto – porque não adianta apenas 
proibir o corte, um dia as araucárias  também vão morrer – de velhas! 

2. A araucária jovem não se desenvolve dentro da floresta, precisa de luminosidade. 

3. Esse experimento demonstra a diferença de crescimento entre araucárias sombreadas e araucárias 
em plena luz – o crescimento é mais rápido se há mais luminosidade. 
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4. O plantio adequado, com um bom manejo, pode render bons lucros ao proprietário e, com isso, 
preservar a espécie pelo uso. 

5. Algumas araucárias podem ser selecionadas pelo potencial produtivo de pinhas, porque há 
possibilidade de aumentar, pela seleção, o tamanho das pinhas e dos pinhões. 

6. Pode-se aumentar a produção e a qualidade dos pinhões com a seleção de sementes para a 
produção de mudas. 

7. Uma nova técnica desenvolvida na UFPR permite clonar a araucária, por enxertia, e assim propagar 
matrizes selecionadas. 

8. Produção de pinhões por hectare em pomar de araucárias enxertadas: 
Com 20 anos: 80 x 50 kg = 4.000 kg x R$ 4,00 = R$ 16.000,00 
Com 30 anos: 80 x 70 kg = 5.600 kg x R$ 4,00 = 
R$ 22.400,00 ou x R$ 6,00 = R$ 33.600,00/ha/ano 

9. A araucária precisa de uso econômico e legislação adequada.  
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Características Agronômicas de Cultivares de Morangueiro de Dias 
Neutros Sobre Mulchings (1). 
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Fabíola Villa (6). 
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A escolha da cultivar, bem como a utilização de mulching adequado, são fatores que 
interferem diretamente no sucesso da produção de morangos. Diante do exposto, 
objetivou-se avaliar as características agronômicas de cinco cultivares de morangueiro de 
dias neutros em função de três colorações de mulchings, no município de Dois Vizinhos, 
Paraná. O experimento foi realizado no período de junho à janeiro 2015/2016 conduzido 
em ambiente protegido em propriedade particular. O delineamento experimental utilizado 
foi blocos casualizados, com parcelas subdivididas, sendo as parcelas constituídas pelos 
mulchings branco, prata e preto, e as subparcelas pelas cultivares de morangueiro 
(Monterey, Albion, San Andreas, Portola e Aromas), com três repetições. As colheitas 
foram realizadas a cada dois dias, sendo os frutos colhidos quando apresentaram 75% da 
coloração da epiderme vermelha. Os valores obtidos nas colheitas para biomassa de 
frutos e número de frutos foram somados dentro de cada unidade experimental e divididos 
pelo número de plantas que constituíram cada unidade experimental, obtendo-se assim a 
produção por planta, número de frutos por planta e biomassa fresca média dos frutos. 
Para a qualidade de frutos avaliaram-se o pH, sólidos solúveis, acidez titulável, relação 
SS/AT. A cultivar Aromas obteve maior produção por planta (892,06 g). A cultivar Portola 
apresentou menor valor para biomassa de fruto (10,62 g). Plantas cultivadas sobre 
mulching branco apresentaram bons resultados de produção. Para qualidade de frutos as 
cultivares Albion e Monterey foram superiores as demais. Os mulchings utilizados não 
tiveram influência sobre a qualidade dos frutos. 
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Determinação Da Estrutura Populacional em Seis Populações 
de Jabuticabeiras Nativas no Sudoeste do Paraná (1) 

 
Vanessa Padilha Salla2; Amanda Pacheco Cardoso Moura2; Moeses Andrigo Danner3; 
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Resumo Simples 
 

A jabuticabeira (Plinia cauliflora) pertence à família Myrtaceae é nativa do Brasil. 
O objetivo foi determinar a estrutura populacional de seis população de P. 
cauliflora na região Sudoeste do Paraná. Foram identificadas, mapeadas e 
coletadas folhas de jabuticabeiras adultas nos municípios de Coronel Vivida 
(n=30), Pato Branco (n=25), Clevêlandia1 (n=40) e Clevêlandia2 (n=25), 
Chopinzinho (n=40) e Vitorino (n=30), totalizando 190 jabuticabeiras adultas. 
Realizou-se a extração de DNA e genotipagem dos indivíduos com uso de dez 
marcadores microssatélites. A AMOVA revelou que 19% da variação está entre 
as populações, 7% entre os indivíduos e 74% entre os indivíduos dentro das 
populações. A análise de PCoA (Analise de coordenadas principais), baseada 
na distância genética de Nei, mostram que as populações se dividiram em três 
grupos: Clevelândia2/Coronel Vivida/Pato Branco, Clevelândia1/Chopinzinho e 
a população de Vitorino, isolada das demais. A população de Vitorino apresentou 
alelos privados fixados com alta frequência. Alelos com baixa frequência são 
originados de mutações recentes que ainda estão aumentando sua frequência 
ou serão eliminados por não aumentarem o fitness da população. Para que se 
garanta o fitness das populações, é importante desenvolver políticas 
conservacionistas que mantenham uma alta diversidade alélica.  

 

Termos de indexação: Plinia cauliflora, Genética de Populações, Distancia 
Genética de Nei. 
 



Qualidade dos Compostos Fenólicos de Uvas cv. Malbec em 
Função da Desfolha, Aplicação de Ácido Abscísico e de 

Extratos Vegetais¹ 

 

Isabela Leticia Pessenti²; Renato V. Botelho³; Ricardo Antonio Ayub4 
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A desfolha e o uso de reguladores vegetais, como o ácido abscisico (ABA), vem 

sendo estudado visando antecipar a época de colheita e aumentar as 
concentrações de compostos fenólicos na casca de uvas tratadas, melhorando 

sua coloração. O uso de extratos vegetais Cymbopogon citratus e 
Stachytarpheta jamaicensis são pouco utilizados sobre caracteres na qualidade 

de uvas. Dessa forma, o objetivo de verificar o efeito da desfolha, da aplicação 
do ABA e de extratos vegetais no teor de flavonoides e de índice de coloração 
para uvas vermelhas (CIRG), em vinhedo comercial da cv. Malbec (Vitis vinifera 

L), em Água Doce, SC, durante dois ciclos consecutivos. Os tratamentos foram 
os seguintes: 1) testemunha (TEST); 2) desfolha no início da maturação (DIM); 

3) desfolha 15 dias após a primeira (D15); 4) ABA 200 mg L-1 (ABA200); 5) ABA 
400 mg L-1 (ABA400); 6) ABA 600 mg L-1 (ABA600); 7) extrato vegetal gervão 

10% (GERVÃO) e 8) extrato vegetal de capim limão 10% (C. LIMÃO). Foram 
realizadas as avaliações de sólidos solúveis (°Brix), acidez titulável (% de ácido 

tartárico), pH, teor de flavonoides (mg 100g-1) e índice CIRG. Para as análises 

químicas, não houve diferenças significativas em nenhum dos ciclos avaliados. 
Para os flavonoides no primeiro ciclo, houve redução significativa da DIM e 
GERVÃO, e ainda para índice CIRG, a DIM, ABA200 e ABA400. Já no seguinte 
ciclo, o ABA600 proporcionou maiores resultados quanto aos teores de 

flavonoides. Conclui-se que o ABA600 promove melhorias no teor de flavonoides 
e índice CIRG da cv. Malbec. 

PALAVRAS-CHAVE: Vitis vinifera L., poda verde, reguladores vegetais. 
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As jabuticabeiras (Plinia sp.) pertencem à família Myrtaceae e são endêmicas do Brasil. Na 
região Sudoeste do Paraná existem vários fragmentos florestais contendo plantas nativas 
de Plinia cauliflora. O objetivo deste estudo foi caracterizar a diversidade genética de seis 
população de P. cauliflora na região Sudoeste do Paraná. Foram identificadas, mapeadas 
e coletadas folhas de jabuticabeiras adultas nos municípios de Coronel Vivida (n=30), Pato 
Branco (n=25), Clevelândia1 (n=40) e Clevelândia2 (n=25), Chopinzinho (n=40) e Vitorino 
(n=30), totalizando 190 jabuticabeiras adultas. Realizou-se a extração de DNA e 
genotipagem dos indivíduos com uso de dez marcadores microssatélites. O número total 
de alelos por locos das seis populações foi 47, 57, 53, 72, 56 e 28, respectivamente. As 
populações tem alta diversidade genética, principalmente na população de Clevelândia2, 
com média de 7,2 alelos por locos. Exceçaõ feita à população de Vitorino, que tem menor 
diversidade, com 2,8 alelos por locos. A heterozigosidade média nos 10 locos foi alta (Ho = 
0,633; He = 0,610), sugerindo seleção à favor de heterozigotos em todas populações. Isto 
indica que se houvesse cruzamentos entre estes genótipos para formação das progênies, 
novas combinações alélicas poderiam ser geradas. Portanto, há potencial de geração de 
diversidade genética de jabuticabeira nas populações estudadas, embora para a população 
de Vitorino há maior risco de falta de adaptação à mudanças ambientais, devido menor 
diversidade genética.  

 
Termos de indexação: Plinia cauliflora, Genética de Populações, Marcadores Microssatélites. 
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Resumo Simples 
 

A fenologia facilita o entendimento da reprodução das espécies. O objetivo foi 
investigar a fenologia reprodutiva de duas populações de jabuticabeiras em 
diferentes locais. Foram selecionados aleatoriamente 15 indivíduos adultos da 
espécie em dois municípios: Clevelândia e Pato Branco (PR). O 
acompanhamento fenológico ocorreu entre agosto de 2016 a agosto de 2017, a 
cada 21 dias durante o período vegetativo e a cada 3-4 dias durante o período 
reprodutivo. Foram acompanhados as seguintes fenofases reprodutivas: botões 
florais, antese, frutos verdes, frutos maduros e disseminação. As fenofases 
foram estimadas pelo índice de Founier (%), com notas de 0 a 4, referente à 
porcentagem da copa da planta com a presença da fenofase (0 = ausência; 1 = 
1-25%; 2 = 26-50%; 3 = 51-75%; 4 = 76-100%). Os dados foram analisados por 
meio de dendrofenogramas. A duração total das fenofases reprodutivas foi de 71 
dias em Pato Branco e 92 dias em Clevelândia. Em Pato Branco a formação dos 
frutos iniciou 36 dias antes de Clevelândia. Os maiores valores do índice de 
Founier em Pato Branco foram: botões florais (42% e 18%) e antese (39% e 2%) 
em agosto de 2016/2017; frutos verdes (38%) e frutos maduros (33%) em 
setembro/2016; disseminação (67%) em outubro/2016 (67%). Para Clevelândia 
os valores foram: botões florais (43%) e antese (25%) em setembro/2016; frutos 
verdes (55%) em Outubro/2017; frutos maduros (32%) e disseminação (31%) em 
Novembro/2016. Há diferença na fenologia reprodutiva de jabuticabeira entre os 
locais de estudo, devido a menor temperatura média registrada em Clevelândia.  
 
Termos de indexação: Plinia cauliflora, Myrtaceae, Floresta Ombrófila Mista.  
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Avaliação do pH e vitamina C em frutos de morango com e sem 
aplicação de fungos micorrízicos (1). 
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No solo existe uma diversidade de micoorganismos próximos as raízes das 
plantas, participando dos processos fisiológicos, os quais tem demonstrado um 
aumento na absorção de nutrientes do solo. O objetivo desse trabalho foi 
avaliar a ação dos fungos micorrízicos na qualidade pós-colheita de quatro 
cultivares de morango (Fragaria x ananassa), sendo elas: Camarosa, Camino, 
Monterey e Portola, num total de trinta e duas plantas por cultivar, sendo quatro 
repetições e dois tratamentos. Para o tratamento com fungos micorrízicos 
foram aplicados uma associação de sete gêneros de fungos (Acaulospora, 
Claroideoglomus, Dentiscutata, Gigaspora, Glomus, Rhizophagus e 
Scutellospora), numa concentração de nove gramas do produto/cova. Para as 
análises de pós-colheita foram utilizados oito frutos de cada cultivar, em 
seguida o experimento foi conduzido até o laboratório para as análises físico-
químicas. Para ambas as análises houve diferença significativa, entre cultivares 
e tratamentos. Para a vitamina C, a cultivar Camarosa apresentou as maiores 
médias em ambos os tratamentos, porém, os valores mais altos foram 
encontrados no tratamento sem a aplicação. A cultivar Camino se mostrou 
insatisfatória com a aplicação dos fungos, apresentando o menor valor de 
vitamina C. As cultivares Camarosa e Monterey se destacam por apresentar 
valores de pH mais elevados após a aplicação das micorrízas. Podemos 
concluir que as características pós-colheita dos frutos de morango podem ser 
alteradas ou melhoradas a partir da inclusão de fungos micorrízicos no plantio 
e dependendo da cultivar que se está trabalhando, podendo ser benéfico ou 
não de acordo com o destino que se deseja para os frutos. 
 
 
Termos de Indexação: Pós-colheita, fistossanidade, Fragaria x ananassa. 
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Época, AIB, comprimento de mini-estaca na propagação do 
araçazeiro amarelo ‘Ya-cy’ (1) 
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Resumo Simples 
 

O araçazeiro (Psidium cattleyanum Sabine), pertencente à família Myrtaceae, 
pode ser encontrado naturalmente desde o Rio Grande do Sul até Minas Gerais. 
A propagação desta espécie ocorre normalmente por sementes, no entanto 
quando se busca uniformidade nos pomares é importante obter mudas 
multiplicadas vegetativamente, o que ainda encontra-se dificuldades para esta 
fruteira. O objetivo deste trabalho foi testar o uso da propagação assexuada por 
mini-estaquia de araçazeiro amarelo ‘Ya-cy’, de acordo com época de coleta, 
comprimento da mini-estaca e concentração de AIB. As coletas foram realizadas 
bimestralmente. Foram preparadas mini-estacas com 6 ou 8 cm, com par de 
folhas reduzido a 25% do tamanho original. As mini-estacas tiveram sua base 
imersa em solução líquida de ácido indol-butírico (AIB), nas concentrações de 0, 
3000 e 6000 mg L-1 e em seguida foram colocadas em tubetes contendo 
substrato comercial. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado 
com fatorial 2x3x6 (comprimento de estaca x concentração de AIB x época do 
ano), com quatro repetições, sendo a unidade experimental variou de acordo 
com a quantidade de brotações obtidas em tais períodos. Aos 120 dias da 
implantação de cada coleta foram avaliados o enraizamento e calogênese (%), 
número médio de raízes por mini-estaca e comprimento médio das raízes. Após 
60 dias destas análises avaliou-se a sobrevivência das mini-estacas enraizadas 
pós-plantio. O enraizamento (%) das mini-estacas de araçazeiro ‘Ya-cy’ foi 
superior na época de agosto para os comprimentos analisados, com valores 
próximos a 100%. A propagação por mini-estaquia deve ser em agosto, sem o 
uso de AIB. 
 
Termos de indexação: Psidium cattleyanum Sabine, fitorreguladores, fruteiras 
nativas. 
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Enraizamento de mini-estacas de sete capoteiro (1) 
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Resumo Simples 
 

O sete capoteiro (Campomanesia guazumaefolia) é muito pouco conhecido e 
explorado comercialmente. A propagação desta espécie é pouco conhecida 
quanto ao melhor método e/ou técnica a ser utilizados, demonstrando dessa 
forma à necessidade e urgência de se realizar estudos nesta área. O objetivo 
deste trabalho foi testar a propagação assexuada por mini-estaquia de sete 
capoteiro, de acordo com época de coleta, comprimento da mini-estaca e 
concentração de ácido indol-butírico (AIB), relacionando-se tais resultados de 
rizogênese com triptofano endógeno. As coletas foram realizadas 
bimestralmente. Foram preparadas mini-estacas com 6 ou 8 cm, com par de 
folhas reduzido a 25% do tamanho original, cuja base foi imersa em solução 
líquida de AIB (0, 3000 e 6000 mg L-1) e colocadas em tubetes contendo 
substrato comercial. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado 
com fatorial 2 x 3 x 4 (comprimento de estaca x concentração de AIB x época do 
ano), com quatro repetições, sendo a unidade experimental variável, pois 
dependeu da quantidade de brotações obtidas em cada período (Fevereiro, Abril, 
Outubro e Dezembro). Aos 120 dias foram avaliados, enraizamento e 
calogênese (%), número médio de raízes por mini-estaca e comprimento médio 
das raízes. Após 60 dias, avaliou-se a sobrevivência das mini-estacas 
enraizadas pós-plantio. Para análise de triptofano utilizou-se materiais de ramos, 
folhas e ramos com folhas. Recomenda-se a obtenção das mini-estacas de sete 
capoteiro em outubro e dezembro para resultados mais satisfatórios, sem uso de 
AIB. O triptofano não teve correlação significativa com as respostas de 
rizogênese. 
 
Termos de indexação: Campomanesia guazumaefolia (Camb.) Berg; 
Fitorreguladores; Fruteiras Nativas. 
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Implantação de estufas solares para desidratação de frutas em 
pequenas propriedades rurais do Sudoeste do Paraná 
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Resumo Simples 
 

A região Sudoeste do estado do Paraná possui uma expressiva produção de 
frutas, como ameixa, banana, melancia, laranja, uva, tangerina, caqui, figo e 
pêssego e, segundo a Secretaria da Agricultura e Abastecimento do Estado do 
Paraná, a produção de frutas foi de 1153 toneladas no ano de 2015. No que diz 
respeito ao padrão das frutas, destaca-se que, para serem comercializadas, elas 
devem passar por uma classificação, em que muitas acabam sendo descartadas 
por não apresentarem forma, tamanho, peso e cor dentro do padrão 
estabelecido, porém são frutos de boa qualidade sensorial e nutricional, podendo 
ser usados no processamento de desidratados. Assim, a desidratação é uma 
técnica que contribui na redução das perdas pelo agricultor nas etapas de pós-
colheita, sendo que frutas secas resultam em produtos de alto valor adicionado, 
proporcionando ganho maior do que a comercialização da fruta in natura. Neste 
sentido, foi proposta a implantação de estufas sustentáveis de secagem solar 
para desidratação de frutas em pequenas propriedades rurais no Sudoeste do 
Paraná, sem a demanda de grandes investimentos. Sete propriedades já 
receberam as estufas solares e realizaram processos de desidratação de 
banana, laranja e mamão, obtendo resultados satisfatórios para a prática 
efetuada. Dessa forma, tendo em vista os desafios para agricultura familiar, em 
que constantemente são necessárias mudanças tecnológicas que venham a 
agregar valor ao setor, o aproveitamento das frutas produzidas nas pequenas 
propriedades rurais de maneira sustentável permitiu o acréscimo de uma nova 
fonte de renda aos produtores. 
Termos de indexação: Sustentabilidade, agricultura familiar, secagem. 
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Estádio de Coleta e Sacarose na Germinação in vitro de Grãos 
de Pólen de Uvaieira 
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Dentre as fruteiras nativas, a uvaieira (Eugenia Pyriformis C.) é espécie 
promissora para mercados ávidos por novidade ou cujo cunho exploratório 
envolva alimentos funcionais. Contudo, estudos iniciais devem ser 
desenvolvidos para programas de melhoramento genético ou para o 
entendimento da biologia floral facilitando a domesticação. O objetivo foi avaliar 
a germinação de grãos de pólen de uvaieira, em função do estádio de coleta e 
do meio de cultura utilizado. Ensaio foi realizado no Laboratório de Fisiologia 
Vegetal, da UTFPR - Câmpus Dois Vizinhos. Foram coletados balões em pré e 
pós antese, sendo que para coleta dos grãos de pólen durante pós antese os 
ramos foram mantidos em esponja fenólica umedecida, em ambiente protegido 
(laboratório) até completar a antese. Após remoção das anteras, estas foram 
desidratadas em câmara de sílica (±25°C) por 72 horas para liberação dos grãos 
de pólen. Para composição do meio de cultura, foram utilizados sacarose nas 
concentrações (0, 5, 10, 20 e 30%) e ágar (1%). O pólen foi aspergido sobre o 
meio de cultura sobre lâminas, os quais permaneceram em caixas gerbox® 
contendo papel umedecido, nos quais foram incubadas em estufa B.O.D. (25°C) 
durante 24 horas. Foi adotado DIC com 8 repetições. A germinação foi avaliada 
em microscópio binocular. Não houve germinação de pólen nas concentrações 
de sacarose, podendo estar relacionado com o tempo de desidratação do 
mesmo, pois o pólen da espécie pode apresentar comportamento recalcitrante. 
Assim, recomenda-se para trabalhos futuros que a desidratação seja fator de 
estudo e diferentes componentes no meio de cultura. 
 
Termos de indexação: Eugenia pyriformes Camb., Myrtaceae, fruteira nativa. 
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Crescimento inicial de mudas de jabuticabeira submetidas a 
diferentes níveis de sombreamento (1). 
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Resumo Simples 
 

A limitação da luminosidade é um fator decisivo no desenvolvimento de plantas, 
e as espécies reagem de maneiras diferentes às essas condições. O objetivo 
deste trabalho foi avaliar o crescimento inicial em diâmetro do colo e altura de 
jabuticabeiras, sob diferentes níveis de sombreamento. O experimento foi 
conduzido na área experimental da UTFPR, Câmpus Pato Branco. Em fevereiro 
de 2017, plantas de jabuticabeira com 12 meses foram transplantadas para 
vasos de 40 litros, contendo uma mistura de terra, substrato comercial e 
vermiculita na proporção 3:1,5:0,5. Após isso, foram acondicionadas em casas-
de-sombra com diferentes níveis de sombreamento: sombrite 30%; sombrite 
50%, sombrite 80% e pleno sol. O experimento foi composto por 12 plantas em 
cada nível de sombreamento. As mudas receberam irrigação diária por sistema 
de gotejamento. No ato e 210 dias após transplantio houve mensuração da altura 
(cm) e do diâmetro do colo (mm), com auxílio de régua graduada e paquímetro 
digital, respectivamente. O crescimento foi calculado pela diferença entre a as 
medições. Os dados foram analisados por meio de estatística descritiva (média 
± desvio padrão). O maior crescimento em diâmetro do colo foi observado em 
sombrite 30% e pleno sol, com média de 2,86 ± 1,32 mm e 2,86 ± 0,70 mm 
respectivamente. O maior crescimento em altura ocorreu a pleno sol, com média 
de 9,79 ± 1,76 cm. Os resultados mostram que a espécie não se adapta bem a 
condições de sombreamento. Conclui-se que a melhor condição para cultivo de 
jabuticabeira é a pleno sol.  
 
Termos de indexação: Plinia cauliflora, adaptação, luminosidade. 
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Sobrevivência de Cerejeira-do-Rio-Grande (Eugenia involucrata) em
diferentes períodos de transplante (1)
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A Cerejeira-do-Rio-Grande (Eugenia  involucrata)  pertencente a  família  das Myrtaceae,
sendo uma frutífera nativa brasileira com uma alta aceitação de seus frutos, entretanto
apesar de seu potencial econômico ainda são as informações sobre a cultura. O objetivo
neste  trabalho  foi  verificar  a  sobrevivência  de  Cerejeira-do-Rio-Grande  em diferentes
períodos  de  transplante.  O  experimento  foi  conduzido  no  Pomar  Orgânico  Didático
Experimental da Universidade Federal da Fronteira Sul, campus Laranjeiras do Sul-PR,
sendo as plantas conduzidas em sistema orgânico. O primeiro transplante foi submetido a
condições  climatológicas  de  céu  aberto,  umidade  a  20%,  ventos  a  5kmh-1 e  com
temperatura de 25 ºC, sendo a temperatura mínima 16 ºC e máxima 30 ºC. Com relação
ao  segundo  período  de  transplante,  as  mudas  foram  submetidas  a  condições
climatológicas a céu encoberto, umidade a 80%, ventos a 21kmh-1 e com temperatura a
19 ºC, sendo com temperatura mínima 12 ºC e máxima 25 ºC. O delineamento utilizado
foi  unifatorial  com 10 repetições para cada transplante,  representada por  uma planta,
totalizando 20 plantas.  Após 30 dias avaliou-se o índice de sobrevivência de plantas.
Constatou-se que as plantas condicionadas ao primeiro transplante apresentaram 3% de
mortalidade,  sendo  que  as  plantas  do  segundo  transplante  não  apresentaram
mortalidade,  com 100% de  sobrevivência,  se  diferindo  estatisticamente  pelo  teste  de
Tukey a 5%. Conclui-se então a partir dos resultados obtidos que a mortalidade de plantas
em função de diferentes períodos de transplante ocorre de maneira mais elevada quando
as plantas são transplantadas a condições climatológicas de temperatura elevada e baixa
umidade relativa.

Termos de indexação: fruteira nativa; myrtaceae; transplantio.
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Testes de viabilidade de pólen de Eugenia pyriformis.  
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Eugenia pyriformis Cambess é espécie arbórea nativa da Mata Atlântica, 
popularmente conhecida popularmente como uvaieira. A falta de estudos 
básicos para sua domesticação ou adoção em programas de melhoramento 
genético, como com testes rápidos do entendimento da viabilidade do pólen. O 
objetivo da presente pesquisa foi estabelecer condições adequadas para os 
testes de viabilidade de pólen de uvaieira, através da germinação in vitro, 
testando-se concentrações de sacarose em meio de cultura. O pólen foi coletado 
de flores em estádio de balão, de plantas localizadas na UTFPR - Câmpus Dois 

Vizinhos. As anteras foram destacadas e colocadas para desidratar em bandejas 
de papel por 2 e 3 horas em dessecador com sílica. Foram testados diferentes 
de concentrações de sacarose em meio ágar 1%, sendo estas de 10%, 20%, 
30% e 40%. A sacarose e o ágar foram dissolvidos em água destilada e 
aquecidos em forno microondas até a completa dissolução do ágar. O meio de 
cultura foi disposto em anéis de PVC mantidos sobre lâminas para observação 
em microscópio, contendo duas repetições em cada lâmina. O pólen foi 
aspergido nos anéis com auxílio de pincéis, cujo processo seguiu-se com a 
colocação das lâminas em câmara úmida simulada (Gerbox® contendo papel 
úmido) e levadas para incubação por 24h em B.O.D. (Biochemical Oxygen 

Demand), com 25 °C. O pólen de uvaieira coletado não apresentou viabilidade 
nas condições testadas, devendo-se testar outros fatores de influência. 



Densidade de gemas vegetativas e florais em pessegueiro ‘BRS
Kampai’ sobre diferentes porta-enxertos(1).
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O uso de porta-enxertos  exerce influência sobre características vegetativas,
fenológicas  e  produtivas  do  pessegueiro  (Prunus  persica (L.)  Batsch).  O
objetivo deste trabalho foi verificar se o porta-enxerto exerce influência sobre a
densidade de  gemas vegetativas e  florais.  O experimento  foi  conduzido  na
Área Experimental da Universidade Tecnológica do Paraná, no município de
Pato Branco - PR. A cultivar de pessegueiro ‘BRS Kampai’ foi enxertada sobre
quatro  porta-enxertos  clonais  obtidos  por  estaquia  herbácea,  ‘Barrier’  (P.
persica x P. davidiana), ‘Clone 15’ (P. mume), ‘Okinawa’ (P. persica), ‘Nemared’
(P.  persica x  (P.  persica x  P.  davidiana)  e  também  auto  enraizada,  como
tratamentos. As mudas foram transplantadas em campo em julho de 2014, no
delineamento  experimental  de  blocos  ao  acaso,  com  seis  repetições.  No
inverno de 2017 foram medidos quatro ramos misto de cada planta, contadas
as gemas vegetativas e gemas florais e calculada a densidade de gemas. Foi
realizada análise de variância (P≤ 0,05), e havendo diferença entre duas ou
mais médias, realizado o teste de Duncan (P≤ 0,05). Os porta-enxertos não
exerceram influência sobre a densidade de gemas vegetativas. O porta-enxerto
Clone 15 foi o que induziu a maior densidade de gemas florais (0,639 gemas
cm-1), o qual não diferiu significativamente do Okinawa (0,541 gemas cm-1) e
Nemared (0,529 gemas cm-1), estes que por sua vez não diferiram dos demais
tratamentos. Assim, pode-se concluir que o uso de diferentes porta enxertos
influencia na densidade de gemas florais no pessegueiro “BRS Kampai”.

Termos de indexação: Enxertia, ramos mistos, Prunus persica.
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Características químicas de solo cultivado com oliveira sob diferentes 
fontes de calcário (1) 
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A oliveira é uma cultura que está em implantação inicial no Brasil, por isso requer estudos 
para viabilizar seu cultivo. Esse experimento teve como objetivo avaliar os efeitos de 
diferentes fontes de calcário nas caraterísticas químicas de solo cultivado com oliveira. O 
experimento foi implantado em 2011, na área experimental da UTFPR Campus Pato 
Branco, utilizando-se da cultivar Koroneiki como variedade principal e Arbequina como 
polinizadora nas bordaduras, em espaçamento de 3x6 m entre plantas e entre filas, 
respectivamente. O delineamento é de blocos ao acaso, com 5 repetições, sendo cada 
parcela constituída de 4 plantas úteis. Os tratamentos utilizados foram: Sem calagem; 
Calcário dolomítico; Calcário de xisto; Calcário dolomítico + Calcário de xisto (1/1). As doses 
foram calculadas para pH desejado de 6,5. A análise de solo foi realizada em agosto de 
2016, sendo estratificada em 0-5, 5-10, 10-20 e 20-40 cm de solo. Foi observado um 
aumento no pH com calcário dolomítico e a mistura de calcários, nas camadas 0-5 cm e 5-
10 cm. O menor pH foi da testemunha sem calagem. A soma de bases teve o mesmo 
comportamento, sendo a mistura de calcários e o calcário dolomítico os que mais 
contribuíram para o aumento da soma de bases. A saturação por bases, com a utilização 
da mistura de calcários, teve um incremento significativo na camada 5-10 cm, assim como 
a CTC, na camada 0-5 cm. A mistura de calcário dolomítico e de xisto se mostrou eficiente 
na melhoria das características químicas do solo cultivado com oliveira. 
 
Termos de indexação: Xisto, Olea europaea, fertilidade. 
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Crescimento inicial de oliveira com utilização de diferentes fontes de 
calcário (1) 
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Apesar da oliveira suportar diversas condições de solo e clima, a sua produção no Brasil 
ainda é dificultada devido aos parcos conhecimentos sobre manejo da fertilidade de solo e 
adubação dessa cultura. Assim, esse experimento teve como objetivo estudar o 
comportamento da oliveira sob diferentes fontes de calcário. O experimento foi implantado 
em 2011, na área experimental da UTFPR Câmpus Pato Branco, utilizando-se da cultivar 
Koroneiki como cultivar principal e Arbequina como polinizadora nas bordaduras, em 
espaçamento de 3x6 m entre plantas e entre filas, respectivamente. O delineamento é de 
blocos com 5 repetições, sendo cada parcela constituída de 4 plantas úteis e 2 plantas de 
bordadura. Os tratamentos utilizados foram: Sem calagem; Calcário dolomítico; Calcário de 
xisto; Calcário dolomítico + Calcário de xisto (1/1). As doses foram calculadas para pH 
desejado de 6,5. As variáveis analisadas foram altura, medida com hipsômetro de Blume-
Leiss em março de 2017, e diâmetro de caule, medido com paquímetro digital, a 15 cm do 
solo em agosto de 2015. Não foi observado diferenças significativas para altura e diâmetro 
entre os tratamentos. Observou-se que a cultura teve um elevado crescimento, com altura 
média de 5,07 m e diâmetro médio de 95,76 mm. Atribui-se o elevado vigor à alta fertilidade 
do solo da área e à grande disponibilidade de água. Esse elevado crescimento dificulta o 
manejo da cultura e atrasa a entrada da cultura no período reprodutivo. A utilização de 
diferentes fontes de calcário não interferiu no seu crescimento. 
 
Termos de indexação: desenvolvimento, Olea europaea, fertilidade. 
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Endodormência em Pessegueiros ‘Tropic Beauty’ e ‘Santa Áurea’ 
Utilizando Método Biológico de Tabuenca 
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na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Pato Branco, e-mail: edenesloss@yahoo.com.br; (3) Estudantes de 
Agronomia na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Pato Branco, e-mail: marieliguerrezi@hotmail.com, 
henriquepertille@gmail.com; (4) Professor na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Pato Branco, e-mail: 

idemir@utfpr.edu.br 

O teste da Tabuenca vem sendo utilizado como indicador do término do período de 
dormência em plantas frutíferas de clima temperado. Esse teste revela a aptidão das 
gemas floríferas em absorver água e sólidos solúveis. Neste trabalho, utilizou-se o 
protocolo de Tabuenca com objetivo de estimar a saída de endodormência dos cultivares: 
Tropic Beauty (TB) e Santa Áurea (SA), de baixa e média necessidade de frio, 
respectivamente. Os ramos foram coletados na área experimental da UTFPR, no 
município de Pato Branco, Paraná, altitude de 760 m, latitude de 26°10’ S e longitude 
52°41’ W. Entre abril a julho de 2015, para cada data de coleta (semanal) foram 
amostrados 10 ramos. Observou-se, em campo, a plena floração de SA em 16 de agosto 
e TB em 18 de maio, enquanto o ponto de saída de endodormência pelo Tabuenca, em 
17 de julho e 08 de maio, respectivamente. O atraso entre a saída da endodormência e a 
plena floração foi de 30 dias para SA e 10 dias para TB e está associado a ecodormência, 
com maior necessidade de calor para SA. A baixa necessidade de frio e calor de TB a 
torna vulnerável às geadas. Por outro lado, a maior necessidade de calor de SA faz com 
que a floração ocorra em períodos de menor risco de ocorrência da intempérie, 
minimizando danos. O Teste de Tabuenca foi eficiente em separar as cul tivares quanto ao 
seu estado de dormência. 

Termos de indexação: Prunus persica, endodormência, teste biológico. 
 



Caracterização Floral de Campomanesia xanthocarpa 
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Conhecida popularmente como guabirobeira, Campomanesia xanthocarpa, 
pertence à família Myrtaceae, e apresenta potencialidade de mercado. Contudo, 
estudos iniciais como de biologia floral e reprodutiva, primordiais para os 
programas de melhoramento genético da espécie ainda são escassos. Desta 
forma, o objetivo deste trabalho foi caracterizar flores de guabirobeira quanto a 
sua morfologia e morfometria. O estudo foi realizado no Laboratório de Fisiologia 
Vegetal, da UTFPR – Câmpus Dois Vizinhos. A caracterização morfológica das 
flores foi realizada com auxílio da chave de identificação botânica e a 
caracterização morfométrica com auxílio de paquímetro digital, utilizando-se 50 
flores em estádio de pós-antese. Flores de guabirobeira são monoclinas, 
apresentam cinco a sete pétalas dialipétalas, simetria actinomorfa, número de 
estames que varia de 90 a 137, sendo estes dialistêmones e heterodínamos. A 
soldadura das anteras é do tipo livre, com estilete exerto. O gineceu é do tipo 
gamocarpelar com placentação axial, ovário do tipo ínfero, pluricarpelar e 
plurilocular, contendo dois óvulos por lóculo.  O comprimento médio das pétalas 
e sépalas foram de 0,86 e 0,42 cm, variando de 0,7 a 1,1 e 0,3 e 0,5 cm 
respectivamente. O comprimento médio do filete e pistilo correspondeu a 0,4; e 
0,64 cm, com variações de 0,2 e 0,7 cm e 0,6 e 0,7 cm, respectivamente. A 
obtenção das informações mencionadas sobre as características florais da 
guabirobeira são de suma importância para a seleção dos genitores a serem 
utilizados em hibridações controladas em programas de melhoramento. 
 
Termos de indexação: Guabiroba, Myrtaceae, fruta nativa, biologia floral 
 



Estádio de Desenvolvimento do Balão Floral e Concentração de 
Sacarose na Germinação de Pólen de Guabirobeira 
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As análises sobre a germinação de pólen in vitro são primordiais para o 
planejamento de cruzamentos dirigidos ou para o fomento de novas pesquisas 
relacionadas ao melhoramento genético e aos estudos para melhor 
conhecimento da biologia floral de qualquer espécie. Desta forma, o objetivo 
deste trabalho foi avaliar a germinação de grãos de pólen de guabirobeira, em 
função do estádio de desenvolvimento dos balões florais e da concentração de 
sacarose no meio de cultura. Anteras foram obtidas de flores em pré e pós-
antese, sendo em seguida desidratadas em câmara com sílica (±25 °C) por 72h 
para liberação do pólen. O meio de cultura utilizou-se variações nas 
concentrações de sacarose (0, 5, 10, 20 e 30%) e adicionando-se 1% de ágar. 
O pólen em meio de cultura disposto nas lâminas, permaneceu em caixas tipo 
gerbox®, dentro de estufa (25 °C) por 24 horas. Adotou-se DIC em fatorial 2 x 5 
com 4 repetições, com dois anéis por parcela. Os dados foram submetidos a 
teste de normalidade de Lillierfors, seguido pela análise de variância e de 
regressão. Houve interação significativa entre os fatores com comportamento 
quadrático para os dois níveis do estádio fenológico (pré e pós-antese). Ao se 
utilizar pólen de flores em pós-antese e 19,84% de sacarose, foi possível obter 
95,6% de germinação. Já quando utilizado pólen de flores em pré-antese, 
utilizando-se 31,53% de sacarose reduziu-se para 19,88% de germinação. 
Recomenda-se a obtenção de grãos de pólen de flores em pós-antese, e 
utilização de 19,84% de sacarose no meio de cultura. 
 
Termos de indexação: Guabiroba, Myrtaceae, fruta nativa, biologia floral 
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A goiaba (Psidiumguajava) é considerada uma fruta de destaque entre as frutas tropicais 

brasileiras, tornando o país um dos maiores produtores mundiais. Este trabalho teve como 

objetivo avaliar o uso de sacos de papel do tipo Kraft de coloração marrom e de TNT 

sobre as características físicas de fruto de goiabeira cv. Tailandesa. O delineamento 

experimental foi inteiramente casualizado, com cinco tratamentos e quatro repetições. 

Como tratamentos foram utilizadas diferentes tipos de embalagem: T1- testemunha (sem 

ensacamento); T2- saco de papel Kraft (sem corte); T3- saco de papel Kraft (corte 

parcial); T4-  saco de papel Kraft (corte total); T5-  saco de TNT. A colheita dos frutos foi 

realizada 8 dias após o ensacamento dos mesmos. Foram efetuadas avaliações de 

diâmetro e massa do fruto. Os frutos ensacados com embalagem do tipo saco de TNT se 

destacaram, com valores significativos de diâmetro e peso em relação à testemunha, 

alcançando 87 cm de diâmetro e 0,380 g comparados com 71 cm de diâmetro e 0, 216 g 

da testemunha, respectivamente. Entretanto, não foram detectadas diferenças 

significativas entre as embalagens de papel (sem corte, corte total, corte parcial), que 

apresentaram semelhantes valores de diâmetro e peso, com valores médio geral de 77,6 

cm de diâmetro, e peso, com média geral de 0,272 g. Levando em consideração os 

valores absolutos, a utilização de sacos do tipo TNT para fins de proteção mostra-se 

eficiente, aumentando consideravelmente o diâmetro e peso de frutos de goiabeira.   

Termos de indexação: Psidiumguajava, tnt, colheita  
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Extrato etanólico de própolis na qualidade pós-colheita e no 
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Resumo 
 

O mofo cinzento, causado por Botrytis cinerea, é uma das principais doenças 
na pós-colheita da uva. Métodos alternativos vêm sendo testados no controle 
de patógenos pós-colheita em frutas. Assim, esse trabalho teve como objetivo 
avaliar o extrato etanólico de própolis (EEP) na qualidade e controle do mofo 
cinzento na pós-colheita de uva. As bagas foram desinfestadas com hipoclorito 
de sódio 0,5% por 2 minutos. Após secos, realizou-se dois orifícios de 1 mm de 
diâmetro e 3 mm de profundidade próximo ao pedúnculo. Em seguida, as 
bagas foram imersas nas concentrações de 0, 0,5%, 1% e 2% do EEP por 2 
min. Após 2 h, 15 µL da suspensão com 1x105 conídios/mL de B. cinerea foram 
adicionados em cada orifício. As bagas foram mantidas em caixas gerbox, 
contendo papel mata borrão, sob condições ambiente 25ºC e umidade relativa 
90 ± 5%. Após quatro dias avaliou-se incidência e severidade da doença. Para 
a qualidade pós-colheita foram realizadas avaliações de sólidos solúveis totais 
– SST (%), pH, e acidez titulável AT (%). Foram utilizadas quatro repetições por 
tratamento com nove bagas cada. Os dados foram avaliados pelo teste de 
Tukey a 5%. Não houve diferença significativa entre tratamentos para a 
avaliação da severidade. Em relação a incidência houve maior valor a 0,5% de 
EEP, o de menor valor foi a 0%. Quanto as análises químicas houve redução 
no teor de SST e aumento na AT com o aumento na concentração do EEP, 
indicando possivelmente o retardo no processo de maturação da uva pelo EEP. 
 
Termos de indexação: Incidência, Mofo cinzento, Sólidos solúveis totais. 
 

 



Viabilidade de grãos de polén de genótipos de macieira (1). 
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Resumo Simples 
 

O teste de viabilidade de grãos de pólen visa o melhoramento genético através 
de cruzamentos. O objetivo do presente trabalho foi avaliar a capacidade 
germinativa de grãos de pólen de genótipos de macieiras para utilização em 
cruzamentos. As flores foram coletadas no banco de germoplasma do IAPAR 
em estádio de botão rosado (E2), secas em sacos de papel em temperatura 
ambiente sob luz solar por 72 horas, separando-se as anteras e armazenando 
em frascos de vidro, vedados e congelados durante cinco dias. O meio de 
cultura com 6% de ágar e 20% de sacarose foi colocado em placas de Petri, 
onde foi aspergido o pólen e foram incubadas em BOD a 25°C por três horas. 
Após o tempo decorrido, realizou-se a contagem dos grãos de pólen 
germinados, considerando-se germinados aqueles que o comprimento 
ultrapassasse o diâmetro do grão de pólen. Não houve diferenças estatísticas 
significativas entre os tratamentos (genótipos), de acordo com análise de 
variância realizada através do Sisvar®. Os genótipos PR2.54, M4408, e a 
cultivar Gordon apresentaram em média 10,9; 8,1; e 10,6% de germinação de 
pólen, respectivamente. Não há diferença sobre a germinação de grãos de 
pólen de macieira, correspondente aos genótipos PR2.54 e M4408, e a cultivar 
Gordon.  

Termos de indexação: Malus spp.; melhoramento; germinação. 
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O morango é considerado um pseudofruto, sendo explorado principalmente em 

pequenas propriedades no Brasil. Possui grande aceitação pelo mercado 

devido à vários fatores: coloração exuberante, sabor e aroma agradável, além 

de ser rico em metabólitos secundários como os flavonoides, que possuem 

atividade antioxidante. Desta forma, considera-se o seu uma boa fonte de 

renda alternativa.  O objetivo do trabalho foi avaliar a influencia do raleio das 

folhas na porcentagem de floração e consequentemente a produtividade na 

cultivar de morango Albion. O trabalho foi desenvolvido em casa-de-vegetação, 

com cultivo semi-hidropônico localizado na fazenda Pozzan em Palotina, onde 

foram realizados 4 tratamentos com 10 repetições em delineamento em blocos 

casualizados, sendo T1 - 0% de desfolha; T2 - 10% de desfolha; T3 – 20 % de 

desfolha; T4 – 30% de desfolha. Como avaliação foi contado o número de 

botões florais entre o estádio fenológico 1 ao 4 e frutos colhidos. Os diferentes 

tratamentos não interferiram no número de botões florais, porém no tratamento 

T3 houve diferença significativa no número de frutos em relação ao T1.                                                 

Termos de indexação: Desfolha, Fragaria x ananassa, cultivo protegido; 
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A exigência por frutos de melhor qualidade é cada vez maior. Uma das práticas utilizadas 
para esse fim é o ensacamento dos cachos que visa reduzir os problemas fitossanitários 
causados principalmente por pragas. O objetivo foi avaliar a evolução da maturação e as 
características físico-químicas da ´BRS Carmem´, sob formas de proteção de cachos. O 
trabalho foi realizado na área experimental da UFPR Setor Palotina em novembro de 
2016. Foram colocadas as proteções individuais nos cachos, constituindo 10 blocos, com 
4 tratamentos, sendo respectivamente: sacolinha de plástico, sacolinha de papel, tela de 
sombreamento preta e testemunha, em blocos casualizados (DBC). A partir do início da 
maturação até o ponto de maturação fisiológica dos cachos foram colhidos semanalmente 
10 bagas por parcela experimental para avaliação do teor de SST e diâmetro de baga e 
no momento da colheita comercial foram retirados 5 cachos por parcela para avaliação do 
teor de SST e AT. Os dados foram submetidos à análise de variância e as médias 
comparadas pelo teste de Tukey, a 5% de probabilidade. Verificou-se que os cachos 
retirados por ocasião da colheita não apresentaram diferença significativa entre os 
tratamentos, entretanto, observou-se que a evolução do teor de SST e do diâmetro de 
bagas foram progressivas e melhor se adequaram à regressão polinomial de primeiro e 
segundo grau, respectivamente. 
 

 
Termos de indexação: uva, maturação, sólidos solúveis totais. 
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A expansão da viticultura para regiões subtropicais tem ocasionado problemas 
relacionados à brotação, com consequência negativa na produtividade. Portanto, a 
utilização de produtos para indução da brotação é uma técnica bastante difundida. O 
objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito dos óleos vegetal e mineral na brotação e na 
produção da videira ´BRS Violeta´. O ensaio foi conduzido em Toledo, PR com videiras de 
seis anos de idade. O delineamento experimental adotado foi em blocos casualizados, 
com cinco tratamentos, quatro repetições e uma planta por parcela. A aplicação dos 
produtos foi realizada diretamente sobre as gemas com auxílio de um borrifador 
imediatamente após a poda. Por ocasião da implantação do experimento etiquetou-se 
cinco esporões por parcela. Os tratamentos utilizados no experimento foram: T1 – água; 
T2 – óleo vegetal emulsionável 2% (OV2); T3 – óleo mineral 2% (OM2); T4 – óleo vegetal 
emulsionável 2% associado ao óleo mineral 2% (OV2+OM2) e T5 – cianamida 
hidrogenada a 3% + óleo mineral 0,5% (CH3+OM0,5). Os tratamentos não influenciaram 
na porcentagem de gemas brotadas da ‘BRS Violeta’, e aos 21 dias após a poda as 
plantas apresentaram em média 66% de brotação. Para número de cachos os 
tratamentos OM2 e OV2+OM2 foram superiores aos demais, porém não diferiram da 
água. Com relação a massa dos cachos os tratamentos não influenciaram 
significativamente, sendo que apresentaram 182,88g. A menor produção e produtividade 
foram observadas para os tratamentos OV2 e CH3+OM0,5. Portanto, para a ‘BRS Violeta’ 
cultivada no Oeste do Paraná, o OM2 e a associação dos óleos apresentaram resultados 
satisfatórios.  
  
Termos de indexação: clima temperado; superação da dormência; artificial.  
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Resumo Simples 
 

A produção de mudas do mirtileiro é realizada pela estaquia de ramos herbáceos ou pela 
micropropagação. Este trabalho teve por objetivo testar quatro tipos de citocininas em 
diferentes concentrações no estabelecimento in vitro do mirtileiro ‘Delite’. As citocininas 
utilizadas foram: zeatina (ZEA), 2-isopenteniladenina (2iP), 6-benzilaminopurina (BAP) e 
cinetina (CIN). As concentrações foram: 0; 2,5; 5; 10; 20; 30; 40 e 50 µM. Os explantes 
foram brotações oriundas de estacas lenhosas mantidas em sala de crescimento 
climatizada. O meio de cultura utilizado foi o WPM modificado. O delineamento 
experimental foi inteiramente casualizado em esquema fatorial (4 x 8) com 4 repetições e 
10 explantes por parcela. Houve interação entre os tipos de citocininas e as 
concentrações. A oxidação dos explantes foi elevada com CIN, resultando numa baixa 
taxa de sobrevivência. Com as demais citocininas houve um aumento da sobrevivência 
com o aumento da concentração, sendo ZEA e 2iP superiores a BAP. A porcentagem de 
brotação foi elevada com ZEA já nas concentrações mais baixas, sendo de 96,4% com 5 
µM. O 2iP apresentou uma regressão linear com aumento da brotação até atingir 95% 
com 50 µM. A BAP também apresentou uma regressão linear, mas atingindo apenas 
7,5% de explantes brotados com 50 µM. A ZEA também foi mais eficiente quanto ao 
número de brotos por explante, número de folhas por explante e comprimento das 
brotações, principalmente em concentrações menores do que as demais citocininas. 
Recomenda-se o uso de 5 µM de ZEA no estabelecimento in vitro do mirtileiro ‘Delite’. 
Termos de indexação: Vaccinium ashei, micropropagação, reguladores vegetais. 
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A intensidade luminosa altera diretamente o metabolismo e crescimento de 
plantas. Este trabalho teve como objetivo avaliar o crescimento inicial em 
diâmetro do colo e altura de pitangueiras sob diferentes níveis de 
sombreamento. O experimento foi conduzido na área experimental da UTFPR, 
Câmpus Pato Branco. Em fevereiro de 2017, plantas de pitangueira com 12 
meses foram transplantadas para vasos de 40 litros que continham uma 
mistura de solo, substrato comercial e vermiculita na proporção 3:1,5:0,5. Em 
seguida foram colocadas em casas-de-sombra com diferentes níveis de 
sombreamento: sombrite 30%; sombrite 50%; sombrite 80% e pleno sol. O 
experimento foi composto por 12 plantas em cada nível de sombreamento. A 
irrigação ocorreu diariamente por sistema de gotejamento. No dia e 210 dias 
após transplantio foram feitas mensurações da altura (cm) e do diâmetro do 
colo (mm) com auxílio de régua graduada e do paquímetro digital, 
respectivamente. Foi calculado o crescimento pela diferença entre medições. 
Os dados foram analisados por meio de estatística descritiva (média ± desvio 
padrão). O maior crescimento em diâmetro do colo foi a pleno sol com média 
de 3,37 ± 0,96 mm, e o maior crescimento em altura ocorreu a 30% de 
sombreamento, com média de 15,38 ± 3,61 cm. Nota-se que a espécie não se 
adapta a elevadas condições de sombreamento (50% e 80%). Conclui-se que 
as melhores condições para cultivo de pitangueira encontram-se entre pleno 
sol e 30% de sombreamento.  

Termos de indexação: Eugenia uniflora, Myrtaceae, luminosidade.  
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O cultivo da videira situa-se entre as regiões Sul até o Nordeste brasileiro. Sua propagação 
ocorre de forma assexuada com uso de reguladores vegetais como o Ácido-Indolbutirico. O 
objetivo do trabalho foi avaliar o efeito do AIB no desenvolvimento vegetativo de estacas 
semilenhosas da videira BRS Carmem em substratos com presença ou não de vermiculita. As 
estacas foram coletadas após o período hibernal em Palotina - PR, submetidas aplicação de 
AIB na concentração de 2.000 mg.L-1, conduzidas em casa de vegetação com delineamento 
experimental inteiramente casualizado, arranjo fatorial 2 x 2 (regulador vegetal x substrato) 
contendo 6 repetições. Os fatores avaliados foram número de raízes; número de folhas; 
comprimento médio da raiz (cm); massa de matéria seca e fresca das raízes e das folhas. As 
médias obtidas foram submetidas a ANOVA e comparadas por Tukey 5%. Para o número, 
comprimento, massa seca e fresca das raízes além de massa seca das folhas não houve 
interação significativa entre os fatores, entretanto, houve influência negativa do uso da 
vermiculita. Para a massa seca de folha, massa fresca de folha e de raiz também não houve 
interação entre os fatores, no entanto, o uso isolado do AIB teve uma influência negativa. Na 
variável número de folha houve interação do uso da vermiculita e do AIB, sendo que as 
maiores médias foram observadas quando se utilizou a vermiculita juntamente com o AIB e 
quando se realizou o enraizamento na ausência de ambas, ou seja, o uso de apenas AIB ou 
apenas vermiculita proporcionou menor média de número de folhas.  

Termos de indexação: estacas; vermiculita; AIB. 
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A opção mais eficiente para superar artificialmente a dormência das videiras é a utilização 
de cianamida hidrogenada, no entanto este composto é classificado como altamente tóxico 
ao ser humano. Diante disso, pesquisas vêm sendo desenvolvidas com resultados 
satisfatórios para utilização de óleos. Nesse contexto, o presente trabalho teve como 
objetivo estudar o efeito dos óleos vegetal e mineral na brotação e na produção da videira 
´Isabel´. O ensaio foi conduzido na safra de 2016/17 em Toledo, PR com a videira ´Isabel´ 
de seis anos de idade. O delineamento experimental adotado foi em blocos casualizados, 
com cinco tratamentos, quatro repetições e uma planta por parcela. A aplicação dos 
produtos foi realizada diretamente sobre as gemas com auxílio de um borrifador 
imediatamente após a poda. Por ocasião da implantação do experimento etiquetou-se cinco 
esporões por parcela. Os tratamentos utilizados no experimento foram: T1 – água; T2 – 
óleo vegetal emulsionável 2% (OV2); T3 – óleo mineral 2% (OM2); T4 – óleo vegetal 
emulsionável 2% associado ao óleo mineral 2% (OV2+OM2) e T5 – cianamida hidrogenada 
a 3% + óleo mineral 0,5% (CH3+OM0,5). Os tratamentos não influenciaram na 
porcentagem de gemas brotadas da ‘Isabel’, e aos 21 dias após a poda as plantas 
apresentaram em média 70% de brotação. Com relação ao número de cachos verificou-se 
que os tratamentos com OV2 e CH3+OM0,5 se mostraram superiores, enquanto que a 
associação de OV2+OM2 foi inferior às demais aplicações. Para a variável massa dos 
cachos, o tratamento com OV2 apresentou a maior média, assim como o uso do OV2 
acarretou em maior produção e produtividade. Deste modo, o cultivo de ‘Isabel’ no Oeste 
do Paraná pode ser realizado com indutores alternativos sustentáveis, porém novos 
estudos devem ser realizados até mesmo com outras doses do óleo vegetal a fim de 
comprovar sua eficiência. 
 
Termos de indexação: Vitis labrusca; óleos; indutores de brotação. 
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