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RESUMO 

 

Fixação de frutos de caqui, sua relação com o acúmulo de graus-dia e a 
aplicação de ácido giberélico 

 

A produção de caqui no estado de São Paulo vem aumentando, sendo o seu 
cultivo uma boa alternativa para a diversificação de plantas frutíferas pelos 
produtores. O conhecimento sobre a fenologia e fixação de frutos das principais 
cultivares de caquizeiros em clima subtropical é de grande importância para o 
desenvolvimento de práticas culturais que visam uma boa produção, uma vez que 
em clima temperado a produção é instável pelas altas quedas fisiológicas de flores e 
frutos. Para isso avaliou-se o acúmulo de graus-dia em diferentes fases fenológicas 
das principais cultivares plantadas em São Paulo, em clima Cwa, e o efeito da 
aplicação de ácido giberélico na fixação dos frutos. Para atingir o ponto de colheita, 
a cultivar Fuyu necessita, após a poda, um acúmulo de 3650 graus-dia, Giombo e 
Rama-Forte 4559 graus-dia e Taubaté 4280 graus-dia. A queda fisiológica de frutos 
das quatro cultivares ocorre em até três meses após a antese, com o acúmulo médio 
de 2074 graus-dia. No período de queda fisiológica, para as quatro cultivares, há 
dois picos acentuados de abscisão de frutos, o primeiro após a queda de pétalas, 
com 298 graus-dia e o segundo 50 dias após a antese, com 913 graus-dia. A 
aplicação exógena de ácido giberélico incrementa a fixação de frutos de caqui nas 
cultivares Fuyu, Giombo, Rama-Forte e Taubaté, quando há ensacamento de flores. 

Para as cultivares Fuyu, Giombo e Rama-Forte a aplicação de 100 mg L⁻¹ de ácido 
giberélico na florada, aumenta a fixação dos frutos em mais de 20%. Para a cultivar 

Taubaté a aplicação de 300 mg L⁻¹ de ácido giberélico incrementa a fixação em mais 
de 30%.  
 
Palavras-chave: Diospyros kaki (L.); Fisiologia; Queda de frutos; Ácido giberélico 
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ABSTRACT 

 

Persimmon fruit set, its relation to degree-days and the gibberellic acid 
application 

 
The production of persimmon in the Brazilian state of São Paulo is increasing, 

as its cultivation is a good alternative for the diversification of fruit plants for farmers. 
The knowledge about the phenology and fruit set of the main persimmon cultivars in 
subtropical climates is of great importance to the development of agricultural 
practices aiming for a good production, as in temperate climates the production is 
instable due to the large physiological flower and fruit drop. Therefore, the 
accumulation of degree-days in different phenological phases of the main cultivars 
planted in São Paulo state, in a Cwa climate, was evaluated, as well as the effect of 
applying gibberellic acid on the fruit set. To reach the point of harvest, the cultivar 
Fuyu requires 3650 degree-days after pruning, Giombo and Rama-Forte 4559 
degree-days and Taubaté 4280 degree-days. The phenological fruit drop of the four 
cultivars occurs up to three months after the anthesis, with a mean of 2074 degree-
days. In the period of physiological fruit drop of the four cultivars, there are two 
accentuated peaks of fruit abscission, the first after the drop of petals, with 298 
degree-days and the second 50 days after the anthesis, with 913 degree-days. The 
exogenous application of gibberellic acid increases the fruit set of the persimmons for 
the cultivars Fuyu, Giombo, Rama-Forte and Taubaté, with flowers being bagged. 
For the cultivars Fuyu, Giombo and Rama-Forte the application of 100 mg L-1 of 
gibberellic acid during blooming, increases the fruit set by more than 20%. For the 
cultivar Taubaté the application of 300 mg L-1 of gibberellic acid increases the fruit set 
by more than 30%. 
 

Keywords Diospyros kaki (L.); Physiology; Fruit drop; Gibberellic acid 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O caquizeiro (Diospyros kaki L.) pertencente à família botânica Ebenaceae, é 

originário da Ásia, tendo as montanhas centrais da China como centro de origem 

(ZHEVEN; ZHUKOVSKY, 1975). A China é o maior produtor mundial, seguida de 

Coréia do Sul e Japão (FAO, 2016). O Brasil é o quarto maior produtor mundial de 

caqui, com uma área colhida em 2014 de 8.322 hectares e produção de 182.280 

toneladas. O estado de São Paulo é o maior produtor brasileiro de caqui, com 

105.879 toneladas, correspondendo a 58,1% da produção nacional (INSTITUTO 

BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE, 2016). 

Por ser uma planta rústica, vigorosa e produtiva, o caquizeiro adaptou-se 

perfeitamente as condições climáticas brasileiras, apresentando menos problemas 

na produção, comparados com outras frutíferas, sobretudo as de clima temperado 

(MARTINS; PEREIRA, 1989). Assim como a maioria das plantas frutíferas, o 

caquizeiro está sujeito à alternância de produção. A alternância mais frequente é a 

bienal, embora no Japão tenham ocorrido ciclos de alternância espaçados em até 

quatro anos. Uma das causas mais prováveis para justificar esse fenômeno é a 

queda fisiológica dos frutos, que são ocasionados por fatores fisiológicos, ambientais 

e genéticos, assim como as suas interações (MOWAT; GEORGE, 1996). 

O uso de reguladores vegetais exógenos vem sendo utilizado em fruticultura 

para minimizar algumas das barreiras impostas pela genética e pelo ambiente, entre 

elas a queda fisiológica dos frutos, uma vez que os níveis dos hormônios endógenos 

influenciam em sua fixação (YAMAMURA; NAITO, 1975). A aplicação de ácido 

giberélico (GA3) vem sendo estudada em várias espécies a fim de aumentar a 

fixação de frutos. Em citros, a resposta varia de acordo com o regulador vegetal 

aplicado, assim como a sua concentração e a cultivar. Em tangerinas e seus híbridos 

a aplicação exógena de 10 a 20 mg L⁻¹ de GA3 apresentou bons resultados 

(CASTRO, 2001). Em estudos conduzidos no Japão com caquis, uma aplicação de 

GA3 em plantas não polinizadas após 10 a 15 dias da antese reduziu a queda dos 

frutos (YAMAMURA; MATSUI; MATSUMOTO, 1989). 

O desenvolvimento dos frutos pode ser relacionado às condições climáticas, 

como a temperatura do ar, pelo acúmulo de calor, expresso em graus-dia (GD), 

usado para estimar a quantidade de calor exigida para o crescimento e a maturação 

dos frutos (VILLA NOVA et al., 1972). Os graus-dia ou constantes térmicas 
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determinam o tempo necessário entre o florescimento e a maturação do fruto, ou 

qualquer fase fenológica, nas diversas espécies. Conforme o conceito de graus-dia 

pode-se estimar quando ocorre a paralisação ou diminuição das atividades 

metabólicas da planta, e relacionar os dados climáticos à estabilização da queda dos 

frutos (VOLPE; SCHOFFEF; BARBOSA, 2002). Portanto, o presente trabalho teve 

por objetivo avaliar a fixação de frutos de cultivares de caqui com aplicação exógena 

de ácido giberélico e o acúmulo de graus-dia para a fixação e maturação dos frutos, 

em clima Cwa. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 Origem, classificação e aspectos botânicos do caquizeiro 

 

O caquizeiro (Diospyros kaki L.) é uma espécie frutífera pertencente à família 

botânica Ebenaceae e tem como centro de origem as montanhas centrais da China, 

de onde foi disseminado para o Japão, há mais de 1330 anos. Devido a sua 

excelente adaptação climática, o cultivo foi possível em diversas regiões de climas 

temperados, tropicais e subtropicais, expandindo para fora da Ásia, principalmente 

para os Estados Unidos, Israel, Itália e Brasil (MOWAT; GEORGE, 1996). No Brasil, 

o caquizeiro foi introduzido no estado de São Paulo em 1890, porém somente em 

1920, com a chegada de fruticultores japoneses, que trouxeram novas cultivares e o 

domínio das técnicas de produção, que a cultura começou a ser explorada 

comercialmente (SATO; ASSUMPÇÃO, 2002). 

A produção mundial de caqui é de 4,6 milhões toneladas, em uma área 

colhida de 819.167 hectares. A China se destaca como o maior produtor mundial, 

com 3,5 milhões toneladas, seguida de Coréia do Sul com 351.990 toneladas, Japão 

com 214.700 toneladas e Brasil com 182.280 toneladas em uma área colhida de 

8.322 hectares (FAO, 2016). O estado de São Paulo é o maior produtor brasileiro de 

caqui, com 105.879 toneladas, correspondente a 58,1% da produção nacional, 

seguido pelos estados do Rio Grande do Sul, com 33.790 toneladas, Rio de janeiro 

com 14.470 toneladas e Minas Gerais com 14.376 toneladas. No estado de São 

Paulo o município de Mogi das Cruzes possui a maior produção, com 36.750 

toneladas, seguido pelo município de São Miguel Arcanjo com 7.100 toneladas, 

Guararema com 6.870 toneladas e Pilar do Sul com 4.100 toneladas. A região de 

Campinas com 10.376 toneladas também se destaca como um dos polos produtores 

do estado, tornando uma importante atividade agrícola para pequenos produtores 

(IBGE, 2016). 

O caquizeiro é uma espécie muito vigorosa e produtiva, de crescimento lento, 

com hábito caducifólio, e que necessita de um período de repouso durante o inverno 

para completar seu ciclo anual. Considerado como uma espécie de clima 

subtropical, o caquizeiro apresenta uma excelente adaptação a diversos climas, 

entretanto, a cultura é exigente em número de horas de frio anual, que são 
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específicos para cada cultivar, permitindo assim a escolha da mais adaptada a cada 

condição climática (MARTINS; PEREIRA, 1989). 

A biologia floral do caquizeiro é muito particular e difere entre suas cultivares, 

podendo ser estaminada (masculina), pistilada (feminina) e/ou monoclina, que surge 

na axila das folhas na base dos ramos novos, logo após a brotação, normalmente 

nos meses de agosto e setembro. As flores monoclinas são raras, ocorrendo 

geralmente associadas às flores masculinas, originando frutos pequenos e sem valor 

comercial (YAKUSHIJI; NAKATSUKA, 2007). A expressão do sexo nas cultivares 

monoclinas pode ser influenciada pela idade da planta, pela carga anterior de 

colheita, o estado nutricional, hormônios vegetais e pela posição e tipo de gemas 

(GEORGE; MOWAT; COLLINS, 1997). O caquizeiro possui predominantemente 

características de planta dioica, em que, geralmente, as variedades comerciais 

apresentam somente flores pistiladas, com tendência a produção de frutos por 

partenocarpia onde não há estímulos à polinização (PARK et al., 2004). 

O caqui é uma baga com formas e tamanhos variáveis entre as cultivares, 

podendo apresentar formas arredondadas a quase quadrangular e globosas até 

achatadas. Os frutos normalmente possuem uma massa de 250 a 350 gramas e 

quando polinizados podem conter até oito sementes. O fruto imaturo apresenta altas 

concentrações de taninos, que confere a adstringência quando consumido. Algumas 

cultivares perdem essa adstringência com o amadurecimento dos frutos, e outras 

cultivares necessitam de destanização para serem comercializadas. Quando maduro 

a cor da casca varia de amarelo a vermelho, de acordo com a cultivar, e possui 

teores de sólidos solúveis que variam de 14% a 18%. Apesar de grande parte da 

produção ser destinada ao mercado interno, o Brasil desde 1998 consolida-se como 

exportador do produto para países da União Europeia, América do Norte e América 

do Sul (FACHINELLO et al., 2011). 

 

2.2 Caracterização das cultivares de caqui 

 

As cultivares de caqui encontradas no Brasil são separadas em grupos de 

acordo com suas características físico-químicas e organolépticas (SATO; 

ASSUMPÇÃO, 2002). Em decorrência da polinização ou não das flores, da mudança 

na cor da polpa e da persistência da adstringência nos frutos, as cultivares podem 
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ser classificadas em três tipos: os taninosos ou Sibugaki, os não taninosos ou 

Amagaki e os variáveis (MARTINS; PEREIRA, 1989).  

 

2.2.1 Grupo dos taninosos ou Sibugaki 

 

As cultivares do grupo dos taninosos, também conhecidas como Polinização 

Constante e Adstringente (PCA) não apresentam alterações na coloração da polpa 

em função da polinização, possuindo polpas claras e taninosas no ponto de colheita. 

Portanto, devido à adstringência os frutos precisam de tratamento pós-colheita para 

se tornarem comestíveis (CAMARGO FILHO; MAZZEI; ALVES, 2003). As cultivares 

desse grupo apresentam, como principal característica, altos teores de taninos 

solúveis na sua maturação plena, que precipitam as proteínas presentes na saliva, 

como a amilase, que liga aos receptores de sabor e causa uma sensação de secura 

no palato (ITTAH, 1993). Para que ocorra o processo de remoção da adstringência 

nos frutos é necessária a polimerização das moléculas de tanino, tornando-as 

insolúveis e incapazes de reagir com as enzimas presentes na saliva. A 

polimerização das moléculas de tanino pode ocorrer ou por ligações covalentes com 

moléculas de acetaldeído, um composto com consistência de gel e não adstringente 

ou por interações não covalentes com outros componentes presentes no citosol 

(MATSUO; ITOO, 1982). 

Os caquis do grupo dos taninosos podem conter nas três primeiras semanas 

após a antese mais de 5% de taninos solúveis, quando começam a reduzir e 

atingem teores de 2% no período da colheita. Há alta correlação entre o grau de 

adstringência e a concentração de taninos, como demonstrados por ensaios 

realizados por Kato (1984) nos quais os frutos que continham 0,25% de taninos 

eram ligeiramente adstringentes, comparados àqueles que possuíam teores 

inferiores a 0,1% e que eram praticamente sem adstringência. As principais 

cultivares do grupo são: Taubaté, Pomelo, Hachiya e Rubi. 

O caqui ‘Taubaté’ é uma das cultivares mais produzidas no estado de São 

Paulo e adaptou-se muito bem a essas condições climáticas, uma vez que é menos 

exigente em frio do que outras cultivares, apesar de necessitar de aproximadamente 

200 horas de temperaturas acumuladas próximas de 7ºC para quebrar a dormência. 

Seus frutos são grandes com cerca de 180 gramas, com polpa sempre amarela 

clara, de consistência mole, formato globoso e ligeiramente achatado. As plantas 
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são muito vigorosas e produtivas, sujeitas ao quebramento de galhos quando 

sobrecarregadas e com poucos problemas fitossanitários, conferindo alta resistência 

à cercosporiose (Cercospora kaki), principal doença do caquizeiro no estado. Seu 

fruto é utilizado para o processamento industrial como caqui-passa, ocorrendo a 

colheita de março até o final de abril nas principais regiões produtoras (TEIXEIRA, 

2006).  

 

2.2.2 Grupo dos não taninosos ou Amagaki 

 

As cultivares do grupo não taninosos, doces ou de Polinização Constante Não 

Adstringente (PCNA) possuem polpa firme e amarela quando maduros, sem taninos, 

portanto, podem ser consumidos sem nenhum tratamento pós-colheita. A perda 

natural da adstringência dos frutos desse grupo ao longo do seu desenvolvimento, 

independentemente se possui sementes ou não, é contestada por muitos autores e 

ainda não foi esclarecida completamente (BESADA et al., 2012). Uma das prováveis 

causas está na interrupção precoce da formação das células taníferas no pericarpo, 

ocorrendo a diluição na polpa, devido a produção de acetaldeído pelas sementes ser 

nula na maioria das cultivares desse grupo (YONEMORI; OSHIDA; SUGIURA, 

1997). As principais cultivares são Fuyu, Jiro e Fuyuhana. 

As plantas da cultivar Fuyu possuem vigor médio e carecem de tratos 

culturais específicos como o desbaste e o ensacamento dos frutos. Para incrementar 

a produção, há a necessidade de polinização cruzada, com a implantação de outras 

cultivares que possuam flores estaminadas, uma vez que essa cultivar produz 

somente flores pistiladas. A produção por planta adulta sem polinização é de 50 

quilogramas e com polinização pode ocorrer uma produção de 75 quilogramas. A 

cultivar Fuyu é exigente em clima ameno, porém possui boa adaptação em regiões 

do Sul e Sudeste do Brasil, principalmente por essa técnica de polinização que 

garante maiores produtividades. O período de colheita ocorre de abril a maio 

(TEIXEIRA, 2006). 

 

2.2.3 Grupo Variável 

 

As cultivares de caquis do grupo variável, também chamadas de grupo de 

Polinização Variável (PV), têm como característica a cor da polpa relacionada à 
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adstringência e a presença de sementes. Os caquis desse grupo, quando não 

apresentam sementes possuem na sua maturação a polpa amarela e taninosa e 

quando há sementes, ao seu redor a polpa torna-se escura e sem adstringência, 

popularmente conhecidos como caqui chocolate. As principais cultivares 

pertencentes a esse grupo são Rama-forte e Giombo (MARTINS; PEREIRA, 1989). 

A cultivar Rama-forte possui plantas vigorosas, muito produtivas, em média 

150 quilogramas por planta, são poucas exigentes em frio e menos suscetíveis às 

doenças fúngicas, sendo a mais cultivada do estado de São Paulo. Seus frutos são 

achatados, de tamanho médio de 130 gramas e precisam passar por processo de 

destanização para serem comercializados. Geralmente a colheita é realizada de 

março a maio, quando maduros a polpa é doce, atingindo 14 a 16ºBrix, de coloração 

alaranjada a vermelha e sabor agradável (TEIXEIRA, 2006).  

A cultivar Giombo também é medianamente exigente em frio, apresenta 

plantas vigorosas e produtivas, necessitando de desbaste de frutos se a finalidade 

for o consumo in natura. Os frutos são médios, de formato ovoide, em torno de 140 

gramas, quando com sementes são do tipo ‘chocolate’, sem adstringência, utilizados 

para a produção de mudas de porta-enxertos e quando sem sementes são utilizados 

também para a produção de caqui-passa. A colheita tardia é realizada nos meses de 

maio a junho (PENTEADO, 1986). 

 

2.3 Fenologia e aspectos fisiológicos do caquizeiro 

 

2.3.1 Brotação e florescimento em caquis 

 

O florescimento do caquizeiro em climas subtropicais ocorre cerca de 35 dias 

após a brotação das gemas, localizadas nas axilas dos ramos mistos. Muitas 

espécies perenes entram em dormência no período de inverno, caso ocorram 

oscilações térmicas acentuadas. Diante disso, o requerimento de frio torna-se um 

fator limitante para a produção de frutas de clima temperado em regiões de inverno 

ameno. Alguns fatores internos e externos como o balanço dos promotores e 

inibidores de crescimento, temperatura, fotoperíodo e radiação solar estão entre os 

envolvidos no processo de quebra da dormência das gemas (MARODIN; 

FRANCISCONI; GALLOIS, 1992). A incompleta superação da dormência, em 

decorrência do insuficiente acúmulo de frio, determina o atraso na brotação de 
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gemas vegetativas e floríferas, baixos índices de brotação das gemas e falta de 

uniformidade no enfolhamento e na floração, resultando em uma baixa produção e 

qualidade dos frutos (EREZ, 2000). Produtos químicos como a cianamida 

hidrogenada (H₂CN₂) e óleo mineral são utilizados para suprir essa carência da 

necessidade do frio, induzindo e uniformizando a brotação (CHARIANI; STEBBINS, 

1994). 

Após a brotação o desenvolvimento da planta pode ser prejudicado pelas 

baixas temperaturas. Em países como a Austrália, no qual a temperatura média na 

primavera é de 21ºC, o florescimento ocorre 30 dias após a brotação, já em países 

com maiores latitudes como a Nova Zelândia, com temperatura média de 14ºC na 

primavera, a antese ocorre somente a partir de 75 dias após a brotação. 

Temperaturas inferiores a -3ºC na primavera após a brotação podem matar os 

botões florais (MOWAT; CHEE, 1993). 

Os processos da iniciação floral no caquizeiro ocorrem durante um período 

bem definido, entre 40 e 60 dias até a antese e sua duração ocorre ao longo de um 

período de seis semanas (YAMAMURA; MATSUI; MATSUMOTO, 1989). O estresse 

hídrico em conjunto com altas temperaturas durante a diferenciação floral pode 

induzir à má formação dos pistilos dentro do primórdio floral (WATANABE, 1994). O 

tamanho elevado do cálice nos primeiros estádios de desenvolvimento do fruto é 

uma característica marcante na cultura do caquizeiro. De acordo com George et al. 

(1997) o tempo total para a formação do cálice é de 98 dias e no período da antese 

seu peso pode chegar a 50% do total da flor. A presença de grandes quantidades de 

estômatos no cálice está associada diretamente aos processos de fotossíntese e de 

respiração, além de ser uma fonte endógena produtora de hormônios como as 

giberelinas que agem na fixação de frutos. Estudos envolvendo a remoção de partes 

do cálice concluíram que há uma inibição entre 50 e 70% do tamanho do fruto 

(ROSSETO et al., 1971).  

 

2.3.2 Frutificação e fixação de frutos em caquis 

 

O crescimento do fruto do caqui é representado por uma curva do tipo 

sigmoidal dupla, compreendida por duas fases de intensas atividades (fases I e III), 

intercalada por uma fase de crescimento lento e de pouca atividade (fase II). Na 

primeira fase, ocorrem os processos de divisão e diferenciação celular no 
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mesocarpo, com uma duração de 60 a 100 dias. A segunda fase, com duração de 

20 a 40 dias, apresenta uma taxa de crescimento lento por prováveis fatores de 

influência genética, fisiológica e ambiental que ainda não foram esclarecidos. Na 

terceira fase, ocorrem os processos de elongação das células do mesocarpo e 

maturação celular, variando de 40 a 50 dias (MOWAT; GEORGE, 1996).  

Apesar da boa adaptação as condições climáticas brasileiras, resultando em 

um comportamento rústico, vigoroso e produtivo, o caquizeiro está sujeito à 

alternância de produção, comum em muitas frutíferas de clima subtropical e 

temperado (OJIMA et al., 1985). A alternância mais frequente é a bienal, embora 

haja registros no Japão na qual tenham ocorrido ciclos de alternância espaçados em 

até quatro anos. Uma das causas mais prováveis para justificar esse fenômeno é o 

abortamento fisiológico dos frutos, que são ocasionados por fatores de natureza 

ambiental, fisiológica e genética, assim como as suas interações (MOWAT; 

GEORGE, 1996). Dos fatores ambientais que afetam a queda de frutos, irradiação 

solar, estresse hídrico e crescimento vegetativo excessivo parecem serem os mais 

importantes. Além disso, os caquizeiros sombreados ou sob condições de pouca 

luminosidade, tendem a ter menor taxa de fotossíntese e maior queda de frutos 

(KANEKO et al., 1979).  

A polinização tem papel fundamental na fixação dos frutos, pois aumenta os 

níveis endógenos de giberelinas, os quais intensificam a capacidade de dreno do 

fruto por fotoassimilados e minerais, reduzindo a abscisão do ovário (TALÓN et al., 

1997).  

Os estudos histológicos têm demonstrado que em algumas cultivares, mesmo 

que ocorra a polinização, há a possibilidade de formação de frutos sem sementes, 

pois possuem baixos percentuais de óvulos viáveis. Outras causas podem estar 

relacionadas à interrupção do crescimento do embrião como a degeneração do saco 

embrionário, do endosperma e de gametas aneuploides causadas pela divisão 

irregular da meiose, além das baixas temperaturas noturnas que demonstraram 

aumentar o nível de diferentes tipos de anomalias no embrião (FUKUI; NISHIMOTO; 

NAKAMURA, 1992). 

O caquizeiro pode ter um a três picos de quedas fisiológicas de frutos, sendo 

dois picos o mais comum (KITAJIMA et al., 1993). Em geral, a primeira fase de 

queda fisiológica ocorre nos primeiros 20 a 30 dias depois da formação do fruto, 

devido ao esgotamento máximo das reservas de amido, ocasionado pelo 
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crescimento da parte aérea (YAMAMURA; NAITO; MOCHIDA, 1976). As quedas 

fisiológicas dos frutos ocorrem em diferentes períodos variando de acordo com cada 

cultivar. Nas cultivares Taubaté e Fuyu ocorre uma primeira queda dos frutos aos 42 

dias após o florescimento, no ‘Pomelo’, ‘Rama Forte’ e ‘Giombo’, esta queda é mais 

tardia, dos 63 aos 98 dias. Em cultivares como Jiro e Fuyu a queda de frutos verdes 

pode chegar a 70% de toda a produção, tornando-se um problema importante no 

estado de São Paulo, e que pode ser explicada pela falta de polinização no período 

floral (GIN RAZZOUK, 2007). 

A abscisão de frutos é induzida por uma sequência hormonal, desencadeada 

pelo ácido abscísico e induzida pela perda de água no cálice expressa pelo gene da 

ACC sintase (DKACS2) e da ACC oxidase (DKACO1). O etileno produzido no cálice 

é difundido para o parênquima do pericarpo, transmitindo um sinal para a síntese do 

etileno auto catalítico envolvido no tecido, ocasionando um aumento abrupto e um 

pico de produção de etileno, levando a queda fisiológica do fruto (NAKANO et al., 

2003). Mudanças estruturais ocorrem após a formação de uma camada de 

separação na base do pedúnculo do fruto, chamada de zona de abscisão. Nas 

paredes celulares na camada de separação ocorrem alterações como o 

enfraquecimento da lamela média e a hidrólise das próprias paredes celulósicas que 

ocorrem na zona entre o cálice e o pedúnculo que levam à queda do fruto. Antes 

que o fruto se desprenda células fortemente suberificadas se formam para isolar o 

ponto de abscisão. O uso de reguladores vegetais exógenos pode minimizar 

algumas das barreiras impostas pela genética e pelo ambiente, favorecendo uma 

maior fixação de frutos, uma vez que os níveis dos reguladores nos tecidos internos 

influenciam sua queda (YAMAMURA; NAITO, 1975). 

 

2.4 Ácido giberélico na fixação dos frutos de caqui 

 

Os hormônios vegetais ou fitormônios são compostos orgânicos produzidos 

pelas plantas naturalmente, e que em baixas concentrações promove, inibe ou 

modifica os processos morfológicos e fisiológicos do vegetal, desempenhando uma 

importante função na regulação do crescimento. Os hormônios vegetais são 

reconhecidos pelas células por receptores que são proteínas específicas que atuam 

em um sitio de ligação específico para cada um dos hormônios de planta, ativando 

uma via de resposta particular nas células. Os hormônios são classificados em cinco 
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grupos: as auxinas, as citocininas, o etileno, o ácido abscísico e as giberelinas 

(RAVEN; EVERT; EICHHORN, 1996). 

As giberelinas estão entre as classes dos hormônios vegetais que podem ser 

encontradas nas raízes das plantas, nas folhas jovens, nas sementes em fase de 

germinação e nos frutos. As giberelinas atuam diretamente no controle da 

germinação, promovem o alongamento celular do ovário, agem na indução da 

fixação de frutos e no incremento do tamanho celular dos vegetais (DORCEY et al., 

2009). As giberelinas são diterpenóides tetracíclicos biossintetizadas a partir do 

ácido mevalônico, existindo atualmente cerca de 136 giberelinas, numeradas de 

acordo com a ordem de descobrimento, porém poucas são biologicamente ativas 

como a GA₁, GA₃, GA₄ e GA₇, e as demais são precursoras da biossíntese ou 

representam compostos inativos do hormônio vegetal. Dentre todas as giberelinas 

identificadas e isoladas, o ácido giberélico (GA₃) é o mais utilizado em sistemas 

biológicos (DAVIES, 2010).  

O termo regulador vegetal é atribuído às substâncias naturais ou sintéticas, 

porém exógenas, que aplicados nas plantas alteram os processos vitais e estruturais 

promovendo um incremento da produção, melhoria na qualidade, facilidade na 

colheita e maior conservação pós-colheita (LACA-BUENDIA, 1989). O emprego de 

reguladores vegetais na fruticultura possui várias finalidades, como o enraizamento 

de estacas, o controle sobre o florescimento, o aumento da fixação e o tamanho dos 

frutos, o controle da queda pré-colheita de frutos, o desbaste químico de frutos e a 

conservação pós-colheita de frutos, podendo ser aplicados em diferentes estádios 

fisiológicos da planta. A importância da síntese e a ação hormonal dos reguladores 

vegetais, como as giberelinas, no desenvolvimento dos frutos, vêm sendo muito 

estudada (TALÓN; KOORNNEEF; ZEEVAART, 1990). 

A aplicação de ácido giberélico vem sendo empregada na fruticultura a fim de 

aumentar a fixação de frutos, aumentando a força de dreno no desenvolvimento dos 

órgãos reprodutivos estimulados pela formação de folhas novas que promovem a 

síntese de fotoassimilados e a consequente fixação dos frutos (SHANI; YANAI; ORI, 

2006). Nos ovários em desenvolvimento, ocorre o aumento da concentração de 

giberelinas que durante a antese, forma parte do estímulo hormonal que ativa a 

divisão celular e propicia a fixação do fruto. Em muitas sementes e frutos em 

desenvolvimento também são encontrados altos níveis de giberelinas ativas, que 

decrescem a valores próximos de zero quando maduras, porém, essas sementes 
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nesses estádios contêm GA₁₂-aldeído que é precursora de todas as GA’s as quais 

podem ser reconvertidas para as formas ativas (SRISVASTAVA; HANDA, 2005). 

As aplicações de ácido giberélico com a finalidade de aumentar a fixação dos 

frutos são utilizadas em várias culturas. Em citros, concentrações entre 10 e 20 mg 

L⁻¹ de GA₃ são as mais utilizadas na fixação de frutos, porém a resposta varia de 

acordo com as cultivares utilizadas, da época da aplicação e da região de cultivo. A 

aplicação de 10 mg L⁻¹ de GA₃ em frutos de lima ácida ‘Tahiti’ após a antese chega a 

aumentar até 25 vezes a fixação dos frutos (SPOSITO, 1999). Em geral, entre as 

espécies cítricas, as tangerinas e seus híbridos são as que apresentam melhores 

resultados à aplicação exógena (CASTRO, 2001). Em atemóias ‘Gefner’, sem 

polinização artificial, a aplicação de 1000 mg L⁻¹ de GA₃ proporcionou uma 

frutificação efetiva acima de 80% (PEREIRA et al., 2014). Em estudos conduzidos no 

Japão com caquis, uma aplicação de GA3 (10 a 200 mg L⁻¹) em plantas não 

polinizadas, na antese ou no prazo de 10 a 15 dias após a plena abertura dos 

botões florais, reduziu a queda dos frutos, porém a resposta não apresentou 

uniformidade e pode ter sido influenciada pela condição climática específica da 

região. Para o caqui ‘Saijo’ as concentrações de 25, 50 e 100 mg L⁻¹ aplicadas na 

antese, reduziram as quedas dos frutos (YAMAMURA; MATSUI; MATSUMOTO, 

1989). De modo geral, a fenologia e interferência da aplicação de reguladores 

vegetais em caqui para a fixação de frutos foram bem estudadas em países como o 

Japão, porém em países de clima subtropical e tropical, há poucos relatos que 

abordam esse assunto (GEORGE; COLLINS; RASMUSSEN, 1994).  

 

2.5 Acúmulo de graus-dia e o desenvolvimento do fruto 

 

A interação entre as condições ambientais e o desenvolvimento dos frutos 

tem fundamental importância do ponto de vista técnico e estratégico, uma vez que a 

produção e a qualidade são afetadas pelo clima (DI GIORGI et al.,1990). O 

desenvolvimento dos frutos pode estar relacionado às condições climáticas, como a 

temperatura do ar, pelo acúmulo de calor, expresso em graus-dia (GD), usado para 

estimar a quantidade de calor exigida para todas as fases fenológicas das plantas, 

desde a germinação, crescimento, desenvolvimento e até a maturação dos frutos. O 

somatório térmico ou graus-dia é a quantidade de energia que uma espécie vegetal 
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necessita para atingir um determinado estágio do ciclo, variável entre as cultivares 

de plantas, como também entre os métodos utilizados para o cálculo dessa soma 

térmica. Conforme o conceito de graus-dia pode-se estimar quando ocorre a 

paralisação ou diminuição das atividades metabólicas da planta, desta forma pode-

se relacionar dados climáticos à estabilização da queda dos frutos (VOLPE; 

SCHOFFEF; BARBOSA, 2002). 

Segundo o método de Arnold (1959) o cálculo da somatória dos graus-dia 

acumulados no ciclo de frutificação dos vegetais está relacionado em função das 

temperaturas máximas e mínimas diárias, sendo que o crescimento da planta é 

paralisado quando a temperatura do ar atinge abaixo de um determinado valor 

mínimo ou excede um valor máximo, independente de outros fatores ambientais 

como luz, nutrientes e umidade. Esses valores são obtidos pela soma da diferença 

entre a temperatura média diária e a temperatura base (TB). A temperatura base do 

caquizeiro é de 7,2ºC (PETRI et al., 1996). 

Para o acúmulo de graus-dia, o método mais utilizado foi o descrito por Arnold 

(1959), através da fórmula: GD= (TM+Tm/2)–Tb, em que GD: graus-dia; TM: 

temperatura máxima diária; Tm: temperatura mínima diária; e Tb: temperatura base 

(7,2ºC). Esse método considera que a planta necessita de certa quantidade de 

energia equivalente à soma de graus-térmicos acima da temperatura base para 

completar o seu ciclo ou parte dele. A utilização de técnicas agrometeorológicas 

para estimar a duração do período de florescimento até a maturação é uma 

importante ferramenta na determinação do zoneamento agroclimático. Para a cultura 

do caquizeiro, não há registros da quantidade de calor exigida para a maturação e 

do momento exato da colheita, porém para outras frutíferas implantadas no estado 

de São Paulo como abacateiro, laranjeira, limas ácidas ‘Tahiti’, videiras, as 

estimativas das quantidades de energia já foram mensuradas, apresentando 

resultados satisfatórios no planejamento do manejo dessas culturas (SENTELHAS; 

PEREIRA, 1997).  
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

O experimento foi conduzido na área experimental do Departamento de 

Produção Vegetal da Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”, em 

Piracicaba-SP (22º42’40”S; 47º37’31”O e altitude de 538 metros). O clima da região 

é Cwa, segundo a classificação de Köppen (1948), tropical úmido, com inverno seco 

e verão quente.  

Para a condução do experimento foram utilizados caquizeiros das cultivares 

Fuyu, Rama Forte, Giombo e Taubaté, enxertados em ‘Pomelo’ (IAC 6-22) e 

espaçamento de 5,0 metros entre plantas e 7,0 metros entre linhas. A área 

experimental foi plantada em setembro de 1992 e as plantas foram conduzidas no 

formato de “taça” com quatro ramificações principais. O experimento foi conduzido 

em dois ciclos de produção, em 2014 e 2015. No final do inverno de cada ano, foram 

selecionados os ramos para produção, retirados os demais ramos, e aplicado 

solução de 2% de Cianamida Hidrogenada H₂CN₂ (Dormex®) com pulverizador 

costal, para estimular a quebra de dormência e uniformizar a brotação. 

Para avaliação da fixação de frutos de caquizeiros foram selecionadas cinco 

plantas de cada cultivar. No primeiro ciclo de produção, em 2014, a copa das plantas 

foi dividida em quadrantes geográficos (Norte, Sul, Leste, Oeste), e em cada 

quadrante foram selecionados 20 ramos novos, os quais foram submetidos aos 

tratamentos: 1) Flores ensacadas e sem aplicação de ácido giberélico (GA3); 2) 

Flores ensacadas e com aplicação de 25 mg L-1 de GA3; 3) Flores ensacadas e com 

aplicação de 100 mg L-1 de GA3; 4) Flores sem ensacamento e sem aplicação de 

GA3.  Portanto, para cada tratamento utilizou-se cinco brotações por quadrante, nas 

cinco plantas de cada cultivar. Para os tratamentos cujas flores foram ensacadas, 

antes da abertura dos botões florais, os ramos foram cobertos com sacos de papel 

pardo para evitar a polinização cruzada durante o período de florescimento (Figura 

1A). Após sete dias da antese, foi realizada a aplicação do ácido giberélico, após a 

retirada dos sacos de papel, no período de queda das pétalas do botão floral (Figura 

2C). Utilizou-se o ácido giberélico ProGibb® (10% i.a.), o qual foi aplicado no período 

da manhã com auxílio de um pulverizador manual de compressão prévia.  

 



 32 

 

Figura 1 - Flores ensacadas com papel pardo divididas por quadrantes geográficos, na florada de 
2014 (A). Vista geral do caquizeiro ‘Giombo’ na florada de 2014 (B) 

 

 

Figura 2 - Estádios fenológicos do caquizeiro no primeiro ano do experimento, na florada de 2014. 
Botões florais fechados, no momento da colocação dos sacos de papel, 27/setembro (A). 
Antese, 10/outubro (B). Secamento e queda das pétalas do botão floral, sete dias após a 
antese e aplicação do ácido giberélico, 17/outubro/2014 (C) 

 

No segundo ciclo de produção, 2015, nas mesmas condições experimentais 

definidas para o ciclo do ano anterior, foram utilizados os tratamentos: 1) Flores 

ensacadas e sem aplicação de GA3; 2) Flores ensacadas e com aplicação de 100 

mg L-1 de GA3; 3) Flores ensacadas e com aplicação de 300 mg L-1 de GA3; 4) Flores 

sem ensacamento e sem aplicação de GA3.  

No segundo ano do experimento, para os tratamentos com ensacamento de 

flores, os ramos foram ensacados, antes da abertura dos botões florais, com tecido-

não-tecido (TNT) a fim de aumentar a entrada da radiação solar e evitar a queda 

prematura das flores (Figura 3A). Após sete dias da antese os sacos foram retirados 

e realizou-se a aplicação do ácido giberélico nas diferentes concentrações, sendo 

adotada a mesma metodologia do primeiro ano. 
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Figura 3 - Flores ensacadas com sacos de tecido-não-tecido (TNT) divididas por quadrantes 
geográficos, na florada de 2015. Antese, 01/outubro (A). Vista geral do caquizeiro 
‘Taubaté’ na florada de 2015 (B) 

 

A contagem do número de flores e frutos de cada ramo marcado foi feita 

semanalmente da antese até a estabilização da fixação dos frutos para os dois ciclos 

de produção. A primeira avaliação foi realizada na retirada dos sacos e aplicação do 

ácido giberélico. Ao longo do desenvolvimento dos frutos avaliou-se o diâmetro e a 

cor da casca. Para a medição do diâmetro dos frutos foi utilizado paquímetro digital, 

avaliado na região equatorial de 20 frutos de cada tratamento e de cada cultivar. A 

determinação da cor da casca foi avaliada quinzenalmente, com a utilização do 

colorímetro Konica Minolta Chromameter CR-400. Calculou-se o índice de cor (IC) 

pela fórmula: IC=1000 x a/(L x b), em que a, é a variação entre a cor verde e a cor 

vermelha; b, a variação entre a cor azul e a cor amarela, e L, a luminosidade. O 

índice de cor varia entre -20 a +20, em que mais negativo for o IC, mais verde é a 

coloração da casca do fruto e, quanto mais positivo, mais avermelhada é a sua cor. 

O zero corresponde à tonalidade amarela (JIMENEZ-CUESTA; CUQUERELLA; 

MARTINEZ, 1983). 

Para a determinação do ponto de colheita foi realizada semanalmente, a partir 

do momento que os frutos atingiram uma coloração amarelo avermelhado, a 

medição dos sólidos solúveis, realizada no campo, com auxílio de um refratômetro 

portátil, em cinco frutos, ao acaso, de cada cultivar. O ponto de amadurecimento e 

colheita foi estabelecido quando os teores de sólidos solúveis atingiram valores 

acima de 14ºBrix, para todas as cultivares. 
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Para as análises físicas e químicas, na colheita, foram selecionados dois 

frutos sadios ao acaso por quadrante geográfico, em cada planta de cada cultivar, 

totalizando 40 frutos para cada tratamento. Avaliou-se o peso, diâmetro longitudinal, 

cor da casca, firmeza da polpa, quantidade de sementes e sólidos solúveis totais. A 

determinação do peso (g) foi obtida pela pesagem individual de cada fruto e o 

diâmetro longitudinal (mm) foi medido com o auxílio de um paquímetro digital. A 

firmeza da polpa foi medida com penetrômetro digital, marca Sammar, modelo 

85261.0472 TR, com ponteira de 8 mm, expressa em Newtons (N), sendo efetuada 

duas leituras por fruto em lados opostos da região equatorial, após a remoção de 

uma pequena parte da casca. 

Para a análise química dos teores de sólidos solúveis totais (ºBrix), as 

amostras foram trituradas e homogeneizadas integralmente em multiprocessador 

doméstico, constituindo uma amostra composta de vários frutos e analisadas por 

refratômetro portátil no laboratório de Fisiologia e Bioquímica Pós-Colheita do 

Departamento de Ciências Biológicas da ESALQ-USP. 

O delineamento experimental utilizado foi em blocos casualizados no 

esquema de parcelas subdivididas. Os resultados de fixação de frutos dos 

tratamentos obtidos foram submetidos à análise de variância e as médias 

comparadas pelo teste de Duncan a 5% de probabilidade. Foram utilizados os 

programas SASM-Agri (CANTERI et al., 2001) e ASSISTAT (SILVA; AZEVEDO, 

2002). 

Para a determinação da quantidade de graus-dia necessários para a fixação e 

maturação dos frutos a partir da antese, para as quatro cultivares, utilizou-se a 

fórmula: GD = (TM + Tm/2) – Tb (ARNOLD, 1959), em que GD: graus-dia; TM: 

temperatura máxima diária; Tm: temperatura mínima diária; e Tb: temperatura base 

(7,2ºC, para o caqui). A quantidade de graus-dia acumulados para a fixação e 

maturação dos frutos nas cultivares foi submetida à análise de regressão. Os dados 

de temperatura máxima e mínima diária foram obtidos da Série de Dados 

Climatológicos do Campus Luiz de Queiroz (ESCOLA SUPERIOR DE 

AGRICULTURA “LUIZ DE QUEIROZ”, 2014). 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A poda dos caquizeiros, para todas as cultivares foi realizada, no primeiro 

ciclo de produção avaliado, em 29 de agosto de 2014 e, no segundo ciclo, em 15 de 

agosto de 2015. Entre a poda e o florescimento pleno (antese), para todas as 

cultivares, no primeiro ciclo (2014) o período foi de 42 dias e no segundo ciclo (2015) 

de 46 dias. Nos dois ciclos de produção a colheita da cultivar Fuyu foi a mais 

precoce em comparação com as demais cultivares, ocorrendo em 17 de março de 

2015 (200 dias após a poda), no primeiro ciclo, e em 22 de fevereiro de 2016 (191 

dias após a poda), no segundo ciclo. A colheita da cultivar Taubaté ocorreu em 15 

de abril de 2015 (229 dias após a poda), no primeiro ciclo, e em 2 de abril de 2016 

(231 dias após a poda), no segundo ciclo avaliado. A colheita das cultivares Giombo 

e Rama-Forte ocorreu no mesmo período, para os dois ciclos de produção, e foi a 

mais tardia entre as cultivares avaliadas. No primeiro ciclo a colheita ocorreu em 10 

de maio de 2015 (254 dias após a poda) e no segundo ciclo em 11 de abril de 2016 

(240 dias após a poda) (Tabela 1). 

Esses resultados concordam com os encontrados por Gin Razzouk (2007), 

em que as cultivares Giombo e Rama-Forte necessitaram do mesmo número de dias 

para atingir a maturação dos frutos.  

 

Tabela 1 - Número de dias e graus-dia (GD) acumulados no ciclo entre a poda e a colheita de quatro 
cultivares de caqui, em dois ciclos de produção, em Piracicaba-SP 

 

Ciclo entre poda e colheita 

Ano Fuyu Giombo Rama-Forte Taubaté 

Dia GD Dia GD Dia GD Dia GD 

2014 200 3767 254 4668 254 4668 229 4278 

2015 191 3534 240 4450 240 4450 231 4283 

média 195,5 3650,5 247 4559 247 4559 230 4280,5 

CV (%) 3,26 4,51 4,01 3,38 4,01 3,38 0,61 0,08 

 
 

Após o florescimento, a queda fisiológica de frutos é ocasionada por fatores 

intrínsecos à planta, como sua fisiologia e genética, e por fatores ambientais, assim 

como a interação entre eles (MOWAT; GEORGE, 1996). As primeiras quedas 

naturais de flores foram observadas, em ambos os períodos de experimentação, 
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entre oito e dez dias após a antese. Sobajima e Takagi (1968) observaram que a 

queda de flores em caquizeiros se inicia sete a dez dias após a plena floração, 

corroborando os resultados obtidos no presente estudo. 

O florescimento das cultivares, nos dois ciclos de produção, ocorreu no 

mesmo período. No primeiro ciclo de produção, 2014, o pleno florescimento foi em 

10 de outubro, 42 dias após a poda e no segundo ciclo, 2015, em 1 de outubro, 46 

dias após a poda. O período de queda fisiológica de frutos foi similar entre as 

cultivares, nos dois ciclos avaliados, iniciando, no primeiro ciclo, 17 dias após a 

antese e, no segundo ciclo, 15 dias após a antese. A queda fisiológica cessou, no 

primeiro ciclo, 108 dias após a antese, quando os frutos estavam com diâmetros de 

6,2 cm ‘Fuyu’, 4,3 cm ‘Giombo’, 4,7 cm ‘Rama-Forte’ e 4,9 cm ‘Taubaté’. No segundo 

ciclo, a queda fisiológica cessou 107 dias após a antese, quando os frutos estavam 

com 6,3 cm ‘Fuyu’, 4,7 cm ‘Giombo’, 5,2 cm ‘Rama-Forte’ e 5,5 cm ‘Taubaté’. 

Portanto, em ambos os ciclos, o período de queda fisiológica de frutos de caqui 

durou cerca de três meses, a partir da plena floração, 2121 GD, no primeiro ciclo e 

2027 GD no segundo ciclo. 

Nos dois ciclos de produção, no período de queda fisiológica dos frutos, 

ocorreram dois picos acentuados de abscisão. A primeira queda fisiológica 

acentuada de frutos ocorreu aos 17 dias após o florescimento (324 GD), no primeiro 

ciclo, e 15 dias após o florescimento (272 GD) no segundo ciclo. Portanto, o primeiro 

pico de queda de frutos, nos dois ciclos, ocorreu logo após a queda de pétalas 

(Figura 4). George et al. (1997) relacionam esse período à época em que as raízes e 

ramos atingem os níveis mais baixos de reservas de amido, compreendidos entre 20 

e 30 dias após o florescimento. 

O segundo pico de queda fisiológica dos frutos ocorreu em períodos 

diferentes entre os ciclos de produção avaliados. Para a florada de 2014, na cultivar 

Giombo o segundo pico ocorreu aos 38 dias após a antese (704 GD), quando os 

frutos estavam com 2,3 centímetros de diâmetro. Nas cultivares Rama-Forte, Fuyu e 

Taubaté o segundo pico acentuado de queda de frutos ocorreu aos 45 dias após a 

antese (830 GD), com diâmetros de 2,6, 3,4 e 2,7 cm, respectivamente. No segundo 

ano, 2015, o segundo pico ocorreu aos 58 dias após o florescimento (1059 GD), 

para todas as cultivares, com diâmetros médios de 3,9 cm (Figura 4). 

No primeiro ciclo de produção, a cultivar Giombo apresentou um terceiro pico 

de queda fisiológica aos 82 dias após o florescimento (1558 GD), quando os frutos 
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apresentavam um diâmetro médio de 3,7 cm. Nesse período ocorreu um aumento na 

temperatura, com temperaturas máximas de 36ºC e mínimas de 23ºC, o que pode 

justificar esse pico de queda de frutos nessa cultivar. As demais cultivares, 

provavelmente apresentam uma maior resistência as variações de temperatura do 

ambiente. 

 

Figura 4 - Porcentagem de frutos de caqui caídos para as cultivares Fuyu (
__

), Giombo (- -), Rama-
Forte (   ) e Taubaté (

……
) para os ciclos de produção de 2014 (A) e 2015 (B), em 

Piracicaba, SP 

 

Ao longo do desenvolvimento dos frutos, a cultivar Fuyu foi a que apresentou 

os maiores diâmetros médios dos frutos. O diâmetro elevado dos frutos de caqui 

para essa cultivar, pode ser justificado pela baixa quantidade de frutos fixados, nos 

dois ciclos de produção. A cultivar Giombo que obteve a maior fixação dos frutos nos 

dois ciclos de produção, apresentou os menores diâmetros médios dos frutos. 
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Marcelis (1992) afirma que aumentando o número de frutos por planta a demanda 

por fotoassimilados também se eleva, gerando uma forte competição entre os frutos 

e os órgãos vegetativos. 

As curvas de aumento de diâmetro dos frutos de caquis ao longo do seu 

desenvolvimento geralmente são do tipo sigmoidal dupla, representadas por duas 

fases características de intensas atividades de divisão e diferenciação celular do 

mesocarpo, além de processos de elongação e maturação celular, intercalada por 

uma fase de crescimento lento e de pouca atividade (MOWAT; GEORGE, 1996). 

Porém, esse comportamento não foi observado nas taxas de crescimento dos 

diâmetros dos frutos nos dois anos de produção (Figuras 5 e 6).  

A cultivar Fuyu obteve a maior taxa de crescimento médio dos frutos, com um 

incremento de 0,42 mm dia⁻¹ no diâmetro, nos dois ciclos de produção, 

proporcionando uma antecipação nas alterações das cores e uma colheita mais 

precoce. As cultivares Giombo e Rama-Forte possuíram as menores taxas de 

crescimento, com médias de 0,22 e 0,25 mm dia⁻¹, respectivamente, ocasionando 

colheitas mais tardias. Para a cultivar Taubaté a taxa média de crescimento dos 

frutos foi de 0,3 mm dia⁻¹. 

Os frutos do caqui ‘Fuyu’ apresentaram o menor incremento de cor ao longo 

do tempo, aumentando significamente nos dias que antecederam a colheita. A 

mudança de coloração para essa cultivar, de verde para amarelo, ocorreu 138 dias 

após a antese (2724 GD), quando os frutos estavam com diâmetros de 6,98 cm, no 

primeiro ciclo de produção (Figura 5). A alteração de cor, no segundo ciclo, ocorreu 

135 dias após a antese (2605 GD), com diâmetros de 6,7 cm (Figura 6). Esses 

valores inferiores na coloração são reflexos da associação entre o ganho de cor 

durante a maturação e as características genéticas específicas dessa cultivar. Esses 

baixos índices de cor também ocorrem com os demais frutos de outras cultivares do 

grupo dos não taninosos que possuem a coloração alaranjada e que raramente 

alcançam índices elevados de cor, porém com os teores de sólidos solúveis ideais 

para a colheita (BORRÁS, 2012). 

Os frutos ‘Giombo’ e ‘Rama forte’ apresentaram os maiores incrementos de 

cor durante todo o desenvolvimento do fruto. A alteração da cor verde para amarela 

nos frutos, no primeiro ciclo, ocorreu 155 dias após a antese (3047 GD), com 

diâmetros de 4,6 cm para a cultivar Giombo, e 148 dias após a antese (2918 GD), 
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para a cultivar Rama-Forte, com diâmetros de frutos de 4,9 cm. No segundo ciclo de 

produção, a alteração da cor nos frutos, ocorreu 150 dias após a antese (2931 GD), 

com diâmetros de 5,8 cm para a cultivar Giombo e 142 dias após a antese (2757 

GD), para a cultivar Rama-Forte, com diâmetros de frutos de 5,6 cm. 

 

 

Figura 5 - Variação do diâmetro médio (A, C, E, G) e do índice de cor (B, D, F, H) dos frutos de caqui 
das cultivares Fuyu (A-B), Giombo (C-D), Rama-Forte (E-F) e Taubaté (G-H) avaliados em 
dias após a antese, na florada de 2014 até o período da colheita, em Piracicaba, SP 

 

Os altos índices de cor de ‘Giombo’ e ‘Rama-Forte’ se justificam por serem 

cultivares de colheitas tardias, necessitando de 4009 GD após a antese, no primeiro 

ciclo e de 3737 GD após a antese, no segundo ciclo, para atingir a maturidade 

fisiológica de ambas as cultivares. Com a evolução da maturação, as enzimas 

catalisam os compostos da parede celular pelo processo da hidrólise, aumentando 

também os teores de carotenoides, responsáveis pela coloração acentuada nos 

frutos de caqui dessas cultivares (KADER; ZAGORY; KERBEL, 1989). 
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Figura 6 - Variação do diâmetro médio (A, C, E, G) e do índice de cor (B, D, F, H) dos frutos de caqui 

das cultivares Fuyu (A-B), Giombo (C-D), Rama-Forte (E-F) e Taubaté (G-H) avaliados em 
dias após a antese, na florada de 2015 até o período da colheita, em Piracicaba, SP 

 

Os frutos ‘Taubaté’ apresentaram índices de cor muito semelhantes nos dois 

anos, principalmente devido as colheitas terem acontecido próximas em relação a 

somatória dos graus-dia a partir da antese, com 3618 GD e 3570 GD, para o 

primeiro e o segundo período, respectivamente. 

Alguns fatores ambientais podem afetar a coloração da casca de 

determinados frutos. Em algumas espécies as temperaturas mínimas que 

antecedem o período de maturação são determinantes na coloração e qualidade dos 

frutos. Por exemplo, para algumas cultivares de maçã ‘Gala’ e ‘Fuji’, temperaturas 

abaixo de 15ºC e 13ºC, respectivamente, no mês que antecede a maturação, resulta 

em boa qualidade e acentuada coloração. Porém, em outras cultivares como ‘Fuji 

Suprema’ de coloração constante, ‘Eva’ de coloração influenciada pela insolação e 

outros mutantes, são poucas afetadas pela temperatura. Em uvas tintas é 

necessário um gradiente de temperaturas noturnas e diurnas para um melhor 

acúmulo de antocianinas, apesar de temperaturas acima de 20ºC poderem causar a 
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redução na intensidade e qualidade das uvas, tornando-as verdes e sem coloração 

(HAUAGGE, 2007). Além dos fatores ambientais, a localização dos frutos na copa 

pode ter efeito significativo no índice de cor. Frutos sombreados e com baixa 

penetração de luz no interior reduzem drasticamente a cor dos frutos e o teor de 

sólidos solúveis (HASEGAWA; NAKAJIMA, 1991). Nos dois anos de produção, não 

foram observadas diferenças na coloração dos frutos entre os quadrantes 

geográficos das copas das cultivares.  

No momento da colheita, para os dois ciclos de produção, foram realizadas 

avaliações físico-químicas da qualidade dos frutos para todas as cultivares. A 

cultivar Fuyu apresentou, no primeiro ciclo de produção, a maior massa (132,1 g) e 

diâmetro (71,3 mm) dos frutos. O valor da massa foi abaixo ao relatado por Choi et 

al. (2003) no qual os frutos de ‘Fuyu’, no Japão, possuem massa entre 150 a 190 g 

(Tabela 2). Os resultados de massa média obtidos para ‘Giombo’ (90,25 g), nos dois 

ciclos de produção, foram semelhantes dos publicados por Acquarone (2003), com 

frutos de 94,5 g. Os frutos de Rama-Forte apresentaram médias de massa (109,05 

g) superiores aos reportados por Cavalcante et al. (2007) de 86,2 g, nos dois ciclos 

de produção. Observou-se para a cultivar Taubaté, que a massa média dos frutos 

encontrados são semelhantes aos publicados por Acquarone (2003), de 115,5 g, 

possuindo as maiores massas no segundo ciclo (Tabela 2). As diferenças de 

tamanho e massa dos frutos observados nas cultivares refletiram as suas 

características varietais especificas, tornando-as importantes atributos na 

classificação em categorias para a comercialização e escolha do produto pelo 

consumidor (CHITARRA; CHITARRA, 2005). Coombe (1976) relaciona a variável 

massa final do fruto com três fatores: número, densidade e volume das células dos 

tecidos desses órgãos. O volume das células é considerado o fator mais influenciado 

pelas condições de cultivo, dependente da disponibilidade de água e nutrientes, 

assim como das condições de temperatura e umidade relativa do ar. 
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Tabela 2 - Massa, diâmetro, cor, sólidos solúveis e firmeza dos frutos de quatro cultivares de caqui, 
em dois ciclos de produção, no período da colheita em Piracicaba-SP 

 

 
 
Médias seguidas por letras iguais, minúscula na horizontal e maiúscula na vertical, não diferem entre si, pelo teste de Tukey a 
5% de probabilidade. ns – não significativo na ausência de letras (horizontal e vertical) pela análise de variância (anova) a 0,05 
de probabilidade 

 

A presença de sementes em frutos pode influenciar no peso, forma, cor da 

polpa, sólidos solúveis, adstringência e textura (HASEGAWA; SOBAJIMA, 1992). 

Somente os frutos das cultivares Fuyu e Taubaté em que as flores não foram 

ensacadas no período da floração possuíram sementes. Porém, a presença de 

sementes não possibilitou um incremento nas características físico-químicas em 

relação aos frutos em que as flores foram ensacadas no período da antese. No 

primeiro ciclo de produção, foram encontradas 2,3 e 3,1 sementes por frutos nas 

cultivares Fuyu e Taubaté, respectivamente. No segundo ciclo de produção, a 

quantidade de sementes foi de 1,8 e 3,4, respectivamente, para os frutos das 

mesmas cultivares. Esses resultados corroboram Morton (1987), que afirma que o 

número de sementes de caqui varia de dois a quatro por fruto. No entanto, o 

crescimento de órgãos vegetais pode ser promovido pela aplicação exógena do 

ácido giberélico causando um aumento no volume das células já existentes ou 

recentemente divididas (JONG; MARIANI; VRIEZEN, 2009). Porém, esse 

comportamento também não foi observado nos resultados obtidos em relação as 

avaliações físico-químicas da qualidade dos frutos, sendo que as diferentes 

concentrações de ácido giberélico aplicadas no momento da florada não afetaram 

significamente os resultados obtidos para essas variáveis no ponto de colheita dos 

frutos em todas as cultivares.  

Os teores de sólidos solúveis dos frutos nas cultivares podem ser alterados 

de acordo com a adstringência, pois apesar dos açúcares serem os mais 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015

Fuyu 132,1 A a 125,6 B a 71,3 A 68,3 A 0,6 D 2,5 D 14,7 15,8 49 49,9

Giombo 89,8 B a 90,7 C a 48,1 D 52,5 D 7,9 B 6,1 B 15,2 16,2 45 44,8

Rama-Forte 99,3 BC a 118,8 B a 54,3 C 61,7 C 9,6 A 9,6 A 15,4 16,1 43,7 42,9

Taubaté 112,1 B b 170,6 A a 61,2 B 64,9 B 6,2 C 5,6 C 14,8 16,5 42,1 42,4

CV(%) 5,66 5,22 2,01 2,05 8,1 4,76 2,33 2,57 7,19 5,19

Cor 

(IC)

Sólidos solúveis ns

(ºBrix) (N)

Firmeza ns

Cultivares (g)

Massa 

(mm)

Diâmetro
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representativos, a mensuração pode ser afetada pela presença de outras 

substâncias encontradas nas células como vitaminas, compostos fenólicos, pectinas, 

ácidos orgânicos, entre outras. Apesar disso, em experimento conduzido por 

Chitarra e Alves (2001) no momento da colheita, em dois anos avaliados, os teores 

de sólidos solúveis de diferentes cultivares, não apresentaram diferenças 

significativas. Esse mesmo comportamento foi observado para os teores de sólidos 

solúveis dos frutos desse estudo, os quais não apresentaram diferenças 

significativas entre as cultivares (Tabela 2). Os baixos valores de sólidos solúveis 

podem ser justificados pelo fato dos frutos de caqui serem climatéricos, sendo que 

após a colheita, alterações químicas ocorrem em sua composição, como a 

modificação de carboidratos em açúcares simples, como frutose, glicose e sacarose, 

causando um incremento nos açúcares totais, seja por hidrólise ou por biossíntese 

(KLUGE et al., 2002). 

A firmeza dos frutos variou de 42,1 a 49,9 N nas cultivares, não apresentando 

diferenças significativas (Tabela 2). Para o consumo de caquis dos grupos taninosos 

e variáveis é inevitável a realização de tratamentos para a remoção da adstringência 

dos frutos. Desta forma, uma das consequências do processo de destanização, está 

na redução da firmeza da polpa. A diminuição da firmeza dos frutos deve-se a 

alterações nos polissacarídeos das paredes celulares em decorrência da produção 

de etileno, que desencadeiam alterações no metabolismo do vegetal (TERRA, 

2010). A remoção da adstringência, sem a perda de firmeza é um dos principais 

objetivos para a qualidade pós-colheita de caquis (PÉREZ-MUNUERA et al., 2009).  

 

4.1 Fixação de frutos de caqui com o uso de ácido giberélico 

 

No primeiro ciclo de produção avaliado, foram testadas, em quatro cultivares 

de caqui, duas concentrações de ácido giberélico (25 e 100 mg L-1) aplicadas em 

flores, com o intuito de aumentar a fixação de frutos. Nas cultivares Fuyu e Giombo, 

os ramos em que as flores receberam aplicação de 100 mg L-1 de ácido giberélico, e 

com ensacamento, fixaram mais frutos do que o tratamento em que as flores foram 

ensacadas (sem polinização) e não tratadas com o regulador vegetal. A aplicação de 

25 mg L-1 de GA₃ nas flores da cultivar Rama-Forte, foi o suficiente para fixar mais 

frutos do que os tratamentos sem a aplicação do regulador vegetal. Esse 

comportamento não foi observado para a cultivar Taubaté, em que a fixação de 
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frutos foi alta e igual para todos os tratamentos. Nos tratamentos em que se aplicou 

25 e 100 mg L-1 de GA₃ nas flores, não houve diferença significativa entre as 

cultivares (Tabela 3). 

 

Tabela 3 - Efeitos da aplicação exógena de ácido giberélico (GA₃) na fixação de frutos de quatro 

cultivares de caqui, na florada de 2014, em Piracicaba-SP 
 

 

Médias seguidas por letras iguais, minúscula na horizontal e maiúscula na vertical, não diferem entre si, pelo teste de Duncan a 
5% de probabilidade 

 

Yamamura et al. (1989), obtiveram em experimentos de fixação de frutos de 

caqui ‘Fuyu’, no Japão, com a aplicação de ácido giberélico nas concentrações de 0, 

25 e 100 mg L¯¹ de GA₃, em flores sem polinização, a fixação de 28%, 33% e 48,3%, 

respectivamente. Valores muito similares ao encontrado nesse experimento para 

essa cultivar. A baixa fixação de frutos, em flores ensacadas, para as cultivares, 

Fuyu, Giombo e Rama-Forte, pode ser explicado, pois em frutos sem sementes, as 

atividades endógenas são baixas em relação a frutos com sementes, o que pode 

interferir em sua fixação (HASEGAWA; SOBAJIMA, 1992). O ensacamento de flores 

não possibilitou a polinização e consequentemente a formação de sementes nos 

frutos. A síntese de giberelinas nas sementes faz com que o fruto aumente a sua 

capacidade de dreno, diminuindo assim a sua abscisão (GEORGE; MOWAT; 

COLLINS, 1997). No caso da cultivar Taubaté, a quantidade de giberelinas que é 

sintetizada nas sementes, assim como a aplicada com ácido giberélico, não tem 

ação na fixação de frutos, provavelmente, devido ao alto nível endógeno que esses 

frutos apresentam desse hormônio mesmo sem a presença de sementes.  

Portanto, nas cultivares Fuyu e Giombo, o uso de 100 mg L-1 de GA₃ em flores 

ensacadas manteve a fixação de frutos, em relação as flores sem ensacamento, 

com a vantagem comercial de não apresentarem sementes. A polinização de flores 

de caquizeiros é dependente de agentes polinizadores. No Japão, a técnica de 

polinização manual é bastante difundida e contribui para a melhoria no tamanho e 
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formato dos frutos e no aumento da produção (YAMAMURA; NAITO; MOCHIDA, 

1976). A polinização também é problema em algumas regiões do Brasil. Matos 

(1993) observou queda acentuada de frutos de caqui ‘Fuyu’, devido à falta de 

polinização no estado de Santa Catarina. 

No primeiro ciclo de produção, as aplicações do regulador vegetal e a 

polinização das flores possibilitaram diferentes comportamentos nas quedas 

fisiológicas dos frutos ao longo de todo o seu desenvolvimento para cada cultivar. 

Em ‘Fuyu’, ‘Giombo’ e ‘Rama-Forte’ as quedas fisiológicas dos frutos cessaram 108 

dias após a antese, aos 2121 graus-dia. Na cultivar Taubaté, as quedas dos frutos 

cessaram dias depois, 123 dias após o florescimento, aos 2412 graus-dia (Figura 7).  

 

Figura 7 - Porcentagem de frutos de caqui caídos nas cultivares Fuyu (A), Giombo (B), Rama-Forte 

(C) e Taubaté (D), para os tratamentos: flores ensacadas e 0 mg L¯¹ de GA₃ (■), flores 

ensacadas e 25 mg L¯¹ de GA₃ (●), flores ensacadas e 100 mg L¯¹ de GA₃ (▲), e flores 

não ensacadas e 0 mg L¯¹ de GA₃ (X), para a florada de 2014, em Piracicaba, SP 
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Na cultivar Fuyu ocorreram duas quedas acentuadas de frutos, principalmente 

para o tratamento sem a aplicação do regulador vegetal e com o ensacamento das 

flores, que tiveram a menor fixação. Foi observado que na maior concentração de 

GA₃ utilizada, menores foram as quedas. Quando não foi aplicado o GA₃, o 

tratamento com a polinização natural permitiu quedas menores do que o tratamento 

com as flores ensacadas. Para a cultivar Giombo, apenas um pico de queda 

fisiológica foi observado, apenas para o tratamento em que as flores foram 

ensacadas (sem polinização) e não tratadas com o regulador vegetal, 39 dias após a 

antese, com 720 graus-dia acumulados. Na cultivar ‘Rama-Forte’ ocorreram três 

picos bem definidos nas quedas fisiológicas dos frutos em todos os tratamentos. O 

terceiro pico ocorreu aos 93 dias após a antese, aos 1804 GD. Esse comportamento 

pode ser justificado pelas altas temperaturas nesse período e ao baixo índice 

pluviométrico. A cultivar Taubaté obteve alta fixação de frutos, possuindo dois baixos 

picos de quedas fisiológicas, apresentando um comportamento semelhante ao longo 

do período avaliado em todos os tratamentos (Figura 7). 

No segundo ciclo de produção avaliado, em 2015, foram testadas, nas 

mesmas cultivares utilizadas no ano anterior, duas concentrações de ácido 

giberélico (100 e 300 mg L-1) aplicadas em flores, com intuito de comprovar o 

incremento na fixação de frutos. Nas cultivares Fuyu, Giombo, Rama-Forte e 

Taubaté, os ramos em que as flores receberam a aplicação de 100 e 300 mg L-1 de 

ácido giberélico, com ensacamento, fixaram mais frutos do que o tratamento em que 

as flores foram ensacadas (sem polinização) e não tratadas com o regulador vegetal 

(Tabela 4). Esse comportamento se justifica, pois as giberelinas são indutoras na 

formação de enzimas proteolíticas, que em altas doses liberam triptofano, precursor 

do ácido indolacético (AIA), que regula quase todos os processos nas plantas, 

incluindo a fixação e o desenvolvimento dos frutos (WANG et al., 2009). 

Porém, em todas as cultivares, os tratamentos nas duas concentrações de 

ácido giberélico não apresentaram diferenças significativas entre si. Portanto, no 

segundo ciclo de produção, o uso de 100 mg L-1 de GA₃ em flores ensacadas foi o 

suficiente para manter a maior fixação de frutos, em relação as flores sem 

ensacamento e sem a aplicação de GA₃, não havendo a necessidade de utilizar 

maiores concentrações do regulador vegetal para aumentar a fixação de frutos. 
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Tabela 4 - Efeitos da aplicação exógena de ácido giberélico (GA₃) na fixação de frutos de quatro 
cultivares de caqui, na florada de 2015, em Piracicaba-SP 

 

 

Médias seguidas por letras iguais, minúscula na horizontal e maiúscula na vertical, não diferem entre si, pelo teste de Duncan a 
5% de probabilidade 

 

A cultivar Giombo fixou naturalmente maior quantidade de frutos em relação 

as demais cultivares. Essa alta fixação natural de frutos também pode ser observada 

em algumas frutíferas de clima temperado como o pessegueiro, que fixa até 83,2% 

dos frutos, dependendo da região e época de florescimento (SZABO; TIMON; 

FELHÖSNÉ-VÁEZI, 1996). Em estudos realizados no estado do Paraná, observou-

se que para a cultivar ‘BRS Rubimel’, a taxa de fixação foi de 70,12% e de 68,8% 

para a cultivar ‘BRS Kampai’ (SCARIOTTO, 2011). A cultivar Fuyu obteve a menor 

fixação de frutos, em todos os tratamentos analisados. Esse resultado pode ser 

explicado pelo fato dos caquizeiros cv. Fuyu, possuírem pequenas tendências para a 

produção de frutos por partenocarpia, necessitando da polinização manual e a 

formação de sementes para reduzir as quedas (YAMAMURA; MATSUI; 

MATSUMOTO, 1989). Porém, na ausência de polinização no período floral, as 

concentrações de GA₃ utilizadas no experimento mostraram-se eficientes na fixação 

de frutos, substituindo a necessidade de polinização natural. 

O comportamento dos picos de quedas fisiológicas dos frutos dos tratamentos 

utilizados foi semelhante entre as cultivares, distribuídos em três picos (Figura 8). Os 

picos ocorreram 15, 38 e 58 dias após a antese, com 272, 690 e 1059 graus-dia, 

respectivamente.  

As quedas fisiológicas dos frutos das cultivares Fuyu, Rama-Forte e Taubaté 

cessaram 107 após a antese, aos 2027 graus-dia. Na cultivar Giombo, as quedas 

dos frutos cessaram dias depois, 123 dias após o florescimento, aos 2406 graus-dia. 

Observando a quantidade de graus-dia acumulado, as quedas dos frutos cessaram 

em momentos semelhantes nos dois ciclos de produção. Desta forma, é possível 

adequar as práticas de manejo às diferentes respostas fisiológicas da planta.  

Fuyu Giombo Rama-Forte Taubaté

Flores ensacadas, 0 mg L⁻¹ GA₃ 27,22 B c 71,03 B a 47,52 B b 53,60 C b

Flores ensacadas, 100 mg L⁻¹ GA₃ 44,98 A c 80,07 A a 65,42 A b 70,15 AB ab

Flores ensacadas, 300 mg L⁻¹ GA₃ 43,51 A b 81,10 A a 71,60 A a 78,12 A a 

Sem ensacamento, 0 mg L⁻¹ GA₃ 31,73 B c 76,48 AB a 53,06 B b 59,69 BC b

Tratamentos
Fixação de frutos (%)
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As quedas fisiológicas dos frutos de todos os tratamentos da cultivar ‘Taubaté’ 

foram constantes em todo o período avaliado. Os picos das quedas dos frutos entre 

os tratamentos com as duas concentrações de GA₃ aplicadas nas flores foram muito 

semelhantes. O tratamento com flores ensacadas e que recebeu a aplicação de 300 

mg L⁻¹ de GA₃ cessou a queda dos frutos mais precocemente, 80 dias após a 

antese, com 1492 graus-dia acumulados (Figura 8).  

 
 

Figura 8 - Porcentagem de frutos de caqui caídos nas cultivares Fuyu (A), Giombo (B), Rama-Forte 

(C) e Taubaté (D), para os tratamentos: flores ensacadas e 0 mg L¯¹ de GA₃ (■), flores 

ensacadas e 100 mg L¯¹ de GA₃ (●), flores ensacadas e 300 mg L¯¹ de GA₃ (▲), e flores 

não ensacadas e 0 mg L¯¹ de GA₃ (X), para a florada de 2015, em Piracicaba, SP 
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3 CONCLUSÕES 

 

Para a colheita são necessários o acúmulo em graus-dia, a partir da poda, de 

3650 GD para a cultivar Fuyu, 4559 GD para as cultivares Giombo e Rama-Forte e 

4280 GD para a cultivar Taubaté. 

A queda fisiológica de frutos das cultivares Fuyu, Giombo, Rama-Forte e 

Taubaté ocorre em até três meses após a antese, com o acúmulo médio de 2074 

graus-dia. 

Na queda fisiológica, nas quatro cultivares, há dois picos acentuados de 

abscisão de frutos, sendo o primeiro após a queda de pétalas, com 298 graus-dia e 

o segundo com 50 dias após a antese, com 913 graus-dia. 

A aplicação exógena de ácido giberélico incrementa a fixação de frutos de 

caqui nas cultivares Fuyu, Giombo, Rama-Forte e Taubaté, quando há ensacamento 

de flores. Para as cultivares Fuyu, Giombo e Rama-Forte a aplicação de 100 mg L⁻¹ 

de ácido giberélico na florada, aumenta a fixação dos frutos em mais de 20%. Para a 

cultivar Taubaté a aplicação de 300 mg L⁻¹ de ácido giberélico incrementa a fixação 

em mais de 30%. 
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Apêndice A 

 

 

 

Apêndice 1 – Frutos de caquis ‘Fuyu’ (A), ‘Giombo’ (B), ‘Rama-Forte’ (C) e ‘Taubaté (D) no ponto de 
colheita, do tratamento sem ensacamento de flores, na florada de 2015, em Piracicaba, 
SP 
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Apêndice B 
 

 

Apêndice 2 - Dados de temperaturas máximas, médias e mínimas (A), radiação global (B) e 
precipitação (C) nos meses das avaliações no primeiro experimento, florada 2014. 
Fonte: Série de Dados Climatológicos do Campus Luiz de Queiroz de Piracicaba, SP, 
Departamento de Engenharia de Biossistemas, Escola Superior de Agricultura "Luiz de 
Queiroz", Universidade de São Paulo 
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Apêndice C 
 

 
 
Apêndice 3 - Dados de temperaturas máximas, médias e mínimas (A), radiação global (B) e 

precipitação (C) nos meses das avaliações no segundo experimento, florada 2015. 
Fonte: Série de Dados Climatológicos do Campus Luiz de Queiroz de Piracicaba, SP, 
Departamento de Engenharia de Biossistemas, Escola Superior de Agricultura "Luiz de 
Queiroz", Universidade de São Paulo 

 
 
 
 


