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RESUMO
NEDILHA, Laís Cristina Bonato Malmann, Características biométricas, fisiológicas e
bioquímicas de pereiras europeias sobre diferentes porta-enxertos. Guarapuava: UNICENTRO,
2019. (Dissertação – Mestrado em Agronomia/Produção Vegetal).

O objetivo desta pesquisa foi avaliar o crescimento vegetativo e a adaptabilidade de cultivares
de pereiras europeias enxertadas sobre diferentes porta-enxertos, às condições edafoclimáticas
da região de Guarapuava. O experimento foi conduzido na Universidade Estadual do Centro
Oeste, nos anos de 2017 e 2018, em delineamento experimental de blocos ao acaso em esquema
fatorial 2x3, com quatro repetições e cinco plantas por parcela experimental. Os fatores
constituíram das combinações das cultivares (Santa Maria e Rocha) com os porta-enxertos
(OHF 69, OHF 87 e CAV 3), totalizando seis tratamentos. Foram avaliadas, durante os meses
de setembro de 2017 a maio de 2018 (primeiro período) e de maio a novembro de 2018 (segundo
período), as seguintes características: percentual de brotação, diâmetro de tronco, altura de
plantas, número, diâmetro e comprimento de ramos, bem como os efeitos na fluorescência da
clorofila a, potencial hídrico, atividade das enzimas antioxidativas e suas respostas na
peroxidação lipídica. A análise de componentes principais (ACP), em conjunto com as análises
univariadas (ANOVA e SNK), revelou que o porta-enxerto OHF 69 promoveu os maiores
índices de brotação final para ambas as cultivares, maior porcentagem de crescimento do
diâmetro de tronco e de altura de planta, quando enxertado sob a cultivar Santa Maria. O portaenxerto CAV 3, seguido do OHF 87, em ambas as cultivares, apresentaram menor
adaptabilidade, por apresentarem alta atividade das enzimas antioxidativas (superóxido
dismutase, catalase e peroxidase), e consequentemente, maior peroxidação lipídica, além de
menor concentração de pigmentos fotossintéticos e baixa eficiência fotossintética (PSII, (Y)).
Com base nos resultados obtidos pela PCA, que explicou 90,3% (primeiro período de
avaliações) e 91,5% (segundo período de avaliações), a cultivar Rocha enxertada sobre o portaenxerto OHF 69, seguida da combinação Santa Maria/OHF 69, foram as combinações que
apresentaram melhor compatibilidade e adaptabilidade as condições edafoclimáticas na região
de Guarapuava, no estado do Paraná.

Palavras-chaves: Pyrus spp., enxertia, propagação vegetativa, incompatibilidade.
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ABSTRACT
NEDILHA, Laís Cristina Bonato Malmann, Biometric, physiological and biochemical
characteristics of European pear trees on different rootstocks. Guarapuava: UNICENTRO,
2019. (Dissertation - Master in Agronomy / Plant Production).

The objective of this research was to evaluate the vegetative growth and the adaptability of
cultivars of European pear trees grafted on different rootstocks, to the edaphoclimatic
conditions of the Guarapuava region. The experiment was conducted at the Universidade
Estadual do Centro-Oeste, in the years 2017 and 2018, in a randomized block design in a 2x3
factorial scheme, with four replications and five plants per experimental plot. The factors
consisted of the combinations of the cultivars (Santa Maria and Rocha) with the rootstocks
(OHF 69, OHF 87 and CAV 3), totaling six treatments. During the period from September 2017
to May 2018 (first period) and from May to November 2018 (second period), the following
characteristics were evaluated: sprouting percentage, trunk diameter, plant height, number,
diameter and length of branches, as well as the effects on chlorophyll a fluorescence, water
potential, antioxidative enzyme activity and lipid peroxidation responses. The principal
components analysis (PCA), together with the univariate analyzes (ANOVA and SNK), showed
that the rootstock OHF 69 promoted the highest final sprouting rates for both cultivars, a higher
percentage of trunk diameter growth and of plant height, when grafted under the cultivar Santa
Maria. The rootstock CAV 3, followed by OHF 87, in both cultivars, showed less adaptability,
due to the high activity of the antioxidative enzymes (superoxide dismutase, catalase and
peroxidase), and consequently, higher lipid peroxidation, as well as lower concentration of
pigments photosynthetic and low photosynthetic efficiency (PSII, (Y)). Based on the results
obtained by PCA, which accounted for 90.3% (first evaluation period) and 91.5% (second
evaluation period), the cultivar Rocha grafted on the rootstock OHF 69, followed by the
combination Santa Maria / OHF 69, were the combinations that presented better compatibility
and adaptability to the soil and climate conditions in the Guarapuava region, in the state of
Paraná.

Keywords: Pyrus spp., grafting, vegetative propagation, incompatibility.
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1. INTRODUÇÃO

A pera está entre as frutas de clima temperado de maior interesse mundial, sendo a mais
importada pelo Brasil. Atualmente, o consumo do mercado interno é de cerca de 210 mil
toneladas, das quais, aproximadamente 90% são importadas da Argentina, Chile e Portugal.
Isso ocorre devido à baixa produção brasileira, em torno de 21.990 toneladas em uma área de
1.668 hectares, fazendo com que o país ocupe o 46º lugar no ranking mundial de produtores de
pera (FAO, 2016).
Esse grande percentual de importação de pera gera um custo em torno de 40% de todo
investimento de importação de frutas frescas pelo país. A pereira é de grande importância
comercial pela representação do maior valor de importação de frutas durante os anos, sendo a
terceira frutífera de clima temperado de maior consumo (FAO, 2015).
A produtividade brasileira e a qualidade dos frutos são baixas, não apresentando padrão
adequado para atender as exigências do mercado consumidor (WREGE et al., 2017). A baixa
produção de peras no Brasil vem sendo atribuída principalmente pela falta de cultivares que se
adaptem às condições climáticas do país, não favorecendo o crescimento vegetativo e produtivo
ideal para a cultura (FAORO; ORTH, 2010).
Dessa forma, a produção de peras acaba concentrando-se nas regiões que apresentam o
mínimo de condições exigidas pela cultura, sendo cinco os principais estados produtores, onde
ocorrem safras de fevereiro a abril: Rio Grande do Sul (10.926 t), Santa Catarina (5.427 t),
Paraná (1.899 t), Minas Gerais (491 t) e São Paulo (346 t) (IBGE, 2016).
A limitação de cultivo de pereira não ocorre pela falta de mercado, mas por diversos
fatores que interferem diretamente na produtividade dos pomares. O pequeno número de
cultivares adaptadas às condições climáticas, excesso de crescimento vegetativo causando
efeitos negativos sobre a formação de gemas floríferas, além da falta de infraestrutura e
conhecimento para produção, são alguns dos fatores que fazem com que a atividade se torne
pouco atrativa economicamente (IUCHI; LUZ, 2010).
Apesar da espécie ser de clima temperado, existem algumas cultivares adaptadas para o
clima subtropical (TECCHIO et al., 2011). O cultivo de espécies frutíferas temperadas
adaptadas as condições subtropicais brasileiras, vem possibilitando uma colheita nas épocas de
menores ofertas, reduzindo os custos com importação (BARBOSA et al., 2010; CHAGAS et
al., 2012). Dentre as principais cultivares de peras europeias que estão apresentando produção
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e qualidade alta com maior adaptação às condições climáticas das regiões produtoras do sul do
país, estão as cultivares Santa Maria e Rocha (FAVORANÇO; ANTONIOLLI, 2015).
As cultivares Santa Maria e Rocha estão cada vez mais difundidas mundialmente pelas
características atraentes que compõe seus frutos, apresentando excelente resistência ao
manuseio e ao transporte, além de não perder sua qualidade quando armazenadas com
indicações de cultivo principalmente na região sul do país (AYUB; GIOPPO, 2009; SOUSA,
2010; ANP, 2012).
O cultivo de pereira europeia pode se tonar uma alternativa para diversificar a produção
de fruticultura de clima temperado e subtropical na região sul. Para um bom desempenho das
cultivares de pereiras, é necessário a utilização de porta-enxertos que contribuam para um
eficiente crescimento vegetativo e produtivo, porém a falta de porta-enxertos adequados para
as condições edafoclimáticas da região sul do país está entre os maiores obstáculos para a
expansão da cultura (FACHINELLO et al., 2011; MACHADO et al., 2013)
No país, a maioria dos pomares de pereiras estão enxertados sobre o porta-enxerto de
marmeleiro (Cydonia oblonga Mill.), porém algumas cultivares de pereiras europeias
apresentam incompatibilidade quando utilizado o marmeleiro como porta-enxerto, tornando-se
necessário um aprofundamento no entendimento de novas possíveis combinações entre
cultivares e porta-enxertos (GIACOBBO, 2007).
A compatibilidade dentro da espécie e entre espécies depende da cicatrização e
regeneração dos tecidos no local da união (REIG et al., 2018). Quando o ocorre a
incompatibilidade há o impedimento da formação e a funcionalidade dos feixes vasculares,
afetando a translocação de seiva e, consequentemente, o crescimento e desenvolvimento da
planta (GAINZA et al., 2015).
A utilização de novos porta-enxertos menos vigorosos e que possam reduzir a
incompatibilidade, contribui para uma redução no crescimento vegetativo das pereiras, no
entanto, para as condições brasileiras ainda não foi definido um porta-enxerto que não apresente
problemas de compatibilidade entre a copa e porta-enxerto (JACKSON, 2003; WREGE et al.,
2017).
A temperatura e a precipitação atuam no desenvolvimento da planta, influenciando no
acúmulo de horas hibernais, na superação de dormência e frutificação. Baixa amplitude na
temperatura no início do período diurno promove a incompatibilidade das plantas, sendo as
altas temperaturas e disponibilidade hídrica os principais fatores relacionado ao crescimento da
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planta. Fatores causados por estresse hídrico e pela incompatibilidade também devem ser
considerados (LUZ, 2016).
A avaliação de características que demonstrem a adaptação de cultivares de peras
europeia e sua interação com diferentes porta-enxertos nas condições climáticas da região de
Guarapuava é necessário para que seja possível adotar estratégias para uma produção eficiente
e rentável da cultura.
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2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo geral
Avaliar o crescimento vegetativo, a compatibilidade e adaptabilidade de cultivares de
pereiras europeias enxertadas sobre diferentes porta-enxertos, às condições edafoclimáticas, na
região de Guarapuava.

2.2. Objetivos específicos

Por meio da utilização de cultivares de pereiras enxertadas sobre diferentes portaenxertos avaliadas ao longo deste trabalho, objetivou-se:


Avaliar o crescimento vegetativo e desenvolvimento dessas cultivares de pereiras
enxertadas sobre diferentes porta-enxertos, bem como sua compatibilidade e
adaptabilidade nas condições da região em estudo;



Analisar os efeitos na fluorescência da clorofila a e no potencial hídrico dessas plantas,
e



Verificar a atividade das enzimas antioxidativas e suas respostas na peroxidação
lipídica.
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3.

REFERENCIAL TEÓRICO

3.1. Importância econômica da pereira
Em diversos países a pera está entre as frutas de maior aceitação, possui grande
importância para o mercado internacional, sendo a terceira fruta de clima temperado mais
produzida no mundo, ficando atrás apenas da maçã e da uva (FAO, 2011). A pereira é
amplamente cultivada no mundo, por apresentar frutos com características de grande aceitação
nos mercados internacionais (HAWERROTH et al., 2012).
A China é o maior produtor mundial de peras, contribuindo com 69% da produção (16
milhões de toneladas), seguido dos Estados Unidos (3,3%), Argentina (3,0%) e Itália (2,7%).
Durante o ano de 2012, a produção brasileira contribuiu com apenas 0,1% da produção mundial,
em torno de 21.990 toneladas em uma área colhida de 1.668 hectares e rendimento médio de
13,18 t ha-1 (FAO, 2016).
Os principais países produtores da América do Sul são Argentina (738.500 t), Chile
(154.500 t) e Uruguai (15.800 t), sendo cultivadas em maior escala principalmente as peras
europeias, como Anjou, Packham’s Triumph, e William’s, na Argentina (FRUTICULTURA
SUR, 2017); no Chile; Beurre Bosc, Coscia, Packham’s Triumph Bartlett, Anjou e Winter
Nelis, enquanto no Uruguai destacam-se William’s, Packham’s Triumph e Abate Fetel.
(RUFATO, 2008).
No Brasil, apesar das condições edafoclimáticas serem propícias para o cultivo da
pereira, e esta ser uma excelente alternativa de renda para os fruticultores, a cultura da pereira
ainda é pouco desenvolvida (BRIGHENTI, 2012). Como a pereira é uma frutífera de clima
temperado, a falta de adaptabilidade da planta está relacionada com a exigência de horas de
frio, que varia conforme a cultivar (FAORO; ORTH, 2010). Isso justifica a porcentagem de
importações do produto, que representa 90% do consumo, sendo que os principais países
fornecedores são: Argentina (82%) e Chile (1%), na América do Sul; além dos Estados Unidos
(7%), Portugal (7%) e Espanha (1%) (FAO, 2012).
As peras europeias (P. communis) são as mais consumidas no país, onde a produção
com frutos de qualidade está concentrada no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina (FAORO;
ORTH, 2010). Contudo, a média de produtividade de peras no Brasil é de apenas 13,18 t ha-1,
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muito inferior a países como Argentina e Chile, que se destacam pela produtividade de 26,7 t
ha-1 e 28,9 t ha-1, respectivamente (FAO, 2012; IBGE, 2013).
Entre os anos de 2001 e 2010, não houve aumento na produção de peras no Brasil, em
contrapartida observou-se um aumento de 33,75% no consumo per capita, passando de 0,8 para
1,07 kg pessoa-1, o que indica que o cultivo de pereiras pode ser uma alternativa de produção
interessante para os fruticultores brasileiros, principalmente nas regiões de clima subtropical
(BOTREL et al., 2010).
No ano de 2013, o consumo de peras foi de 220 mil toneladas, o que representa um
consumo médio de 1,1 kg da fruta por pessoa (IBGE, 2013). As cultivares europeias mais
consumidas no país são a ‘William’s’ e ‘D’anjou’ por serem oriundas da Argentina, país
vizinho. A cultivar Rocha, proveniente de Portugal também está entre as mais aceitadas pelo
mercado consumidor brasileiro. No ano de 2015, foram importadas cerca de 179 mil toneladas
(ALICEWEB, 2016), o que segundo o Instituto Brasileiro de Frutas (IBRAF), representou um
gasto com importação de peras de 50,7% da quantidade total de frutas e 40% do valor gasto
neste segmento (IBRAF, 2016).
A relação entre produção brasileira e o consumo de peras europeias demonstra um
grande potencial de expansão, principalmente na região Sul do país, por apresentar condições
favoráveis de solo e clima, podendo ser uma alternativa para diversificar a fruticultura de clima
temperado no país (MACHADO et. al, 2013).

3.2. Histórico da cultura no Brasil

Na região Sul, o cultivo da pereira iniciou junto com o cultivo da macieira, por volta da
década de 30, época em que a cultivar tipo ‘d’água’ se destacava no estado de São Paulo, pela
facilidade de ser encontrada em pequenos pomares e quintais. No estado de São Paulo, as
cultivares produzidas, como: Kieffer, Smith, Madame Sieboldt e Bartlett Packham’s Triumph,
mesmo apresentando produção com qualidade, não conseguiram atingir sucesso, contribuindo
para a expansão no cultivo da região Sul (CAMPO DALL’ORTO et al., 1996).
Entre 1970 e 1980 ocorreu uma retomada no cultivo de pera por meio do plantio de
cultivares desenvolvidas pelo Instituto Agronômico de Campinas, devido a introdução de novas
cultivares japonesas em meados de 1950. Em 1990, o estado de Santa Catarina iniciou as
tentativas de plantio da cultura (BRIGHENTI, 2011). Com isso, o cultivo da pereira sofreu com
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períodos de alta e baixa produção, não apresentando crescimento significativo devido a
inúmeros fatores (FIORAVANÇO, 2007).
Os principais problemas encontrados no cultivo, no início da implantação de pomares
de pereiras, estavam relacionados à falta de conhecimento no manejo das cultivares,
principalmente, daquelas relacionadas a minimizar o abortamento das gemas. A hipótese até
então, era que este distúrbio fisiológico poderia estar relacionando com as condições do clima,
deficiências nutricionais ou até mesmo o uso incorreto dos porta-enxertos, os quais influenciam
de forma direta no vigor da planta (GIACOBBO, 2006).
Atualmente, sabe-se que entre os principais entraves para a expansão da cultura nas
regiões brasileiras, se destaca a falta de cultivares que se adaptem às diferentes condições
climáticas (OLIVEIRA; LOPES; SILVA-MATOS, 2017). Por isso, pesquisas vem sendo
desenvolvidas para selecionar combinações de enxertos e porta-enxertos para ampliar a
capacidade de adaptação das cultivares copas as diferentes condições edafoclimáticas, e assim
fortalecer e expandir o cultivo de pereira em diferentes regiões brasileiras (GAINZA et al.,
2015).

3.3 Origem e classificação botânica
A pereira é uma cultura que pertence à família das Rosaceas, subfamília Pomoideae e
gênero Pyrus. Na Europa, em meados de 1000 a.C., a pera europeia adaptou-se na região e os
melhoramentos foram desenvolvidos desde a época pré-histórica, entretanto a propagação da
espécie encontra-se somente em relatos escritos por chineses entre os anos 200-1000 a.C.
(GALLON et al., 2015).
As cultivares do gênero Pyrus são diploides. A P. communis, é a única exceção, por
apresentar em alguns casos, cultivares poliploides. Apresenta três centros de origem segundo
Rufato et al. (2012):
China: centro onde encontra-se as espécies P. pyrifolia, P. ussuriensis e P. calleryana;
Asiático Central: centro que abrange o nordeste da Índia, o Afeganistão, o Tadjikistão,
o Uzbekistão, e a região oeste do Tiachan, locais onde está localizada a P. communis;
Oriente Médio, as Montanhas de Cáucaso e a Ásia Menor: centros onde também se
encontra a P. Communis. No Oriente Médio, apresenta-se indicações de possíveis
domesticações de P. Communis, condicionando a região como centro de origem, destacando-
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se sua importância. O centro asiático ficou conhecido por desenvolver várias hibridações com
outras espécies de Pyrus, evidentes na Ásia e Europa, como: P. elaegrifolia, P. salicifolia, P.
syriaca, P. nivalis e P. caucasia.
As espécies do gênero Pyrus, são caducifólias, ou seja, perdem suas folhas em
determinada estação do ano. As pereiras europeias, tem um crescimento piramidal, com
tamanho médio a alto, ao mesmo tempo em que as pereiras chinesas e japonesas, apresentamse como vigorosas e altas. No Brasil, a P. Communis, é a mais disseminada, sendo conhecida
popularmente por pera europeia (FACHINELLO, 2010), porém são três as espécies que
apresentam valor comercial: P. Communis, P. pyrifolia, e a híbrida (NAKASU et al., 2007):
P. Communis: são conhecidas como peras europeias ou amanteigadas, apresentam
formato piriforme, na fase madura nota-se uma polpa sumosa e amanteigada. Geralmente são
colhidas quando ainda estão firmes, por essa questão devem ser condicionadas em refrigeração
adequada, considerando o momento ideal para colheita quando a fruta está em seu estágio de
maturação fisiológica. Isto, evita que os frutos permaneçam na planta-mãe e desenvolvam-se
com textura e aroma inadequados ao consumo (FAORO, 2009).
As peras asiáticas podem ser divididas em dois grupos:
1) Pera Japonesa (P. pyrifolia): apresentam fruto contendo cinco septos com pericarpo
polposo e comestível, de formato arredondado, polpa crocante sendo muito doce e suculenta
(EPAGRI, 2001).
2) Pera chinesa: (P. ussuriensis e P. bretschneideri): frutos de formato piriforme oval,
com sabor e aroma expressivos e parcialmente doce. Em peras asiáticas, é preciso realizar a
colheita quando a fruta estiver madura (FAORO, 2009).
As peras híbridas são conhecidas por produzirem frutos firmes, crocantes e
amanteigados, apresentando melhor adaptabilidade às condições amenas do inverno brasileiro
devido à sua rusticidade (NAKASU et al., 2007).

3.4 Condições climáticas para o cultivo da pereira
Nas principais regiões produtoras de pera no Brasil, tem-se acompanhado que a cultura
passa por um longo período vegetativo, quando comparando com os grandes polos de produção,
como Europa e Argentina. Isso ocorre devido às altas temperaturas e pelo maior índice
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pluviométrico presente no ciclo da cultura, que ocasionam excesso no desenvolvimento
vegetativo, sendo maior em anos em que a frutificação é baixa (HAWERROTH; PETRI, 2011).
A região Sul do Brasil apresenta potencial de expansão da cultura por apresentar
condições favoráveis para o cultivo de frutíferas de clima temperado. Os estados do Rio Grande
do sul e Santa Catarina, apresentam as condições edafoclimáticas adequadas tanto para o cultivo
de pereiras europeias quanto de asiáticas (BRIGHENTI, 2012; MUNIZ et al., 2012).
Entretanto, segundo dados do IAPAR (Instituto Agronômico do Paraná) o estado do
Paraná conta com uma área significativa para possível desenvolvimento da cultura, com
capacidade de produção de frutos de alta qualidade. Entre os municípios aptos, o município de
Guarapuava situa-se em um local adequado para o plantio de cultivares que exigem entre 150300 horas de frio (Figura 1).

Figura 1. Zoneamento da Cultura de Pera, indicando as regiões que apresentam condições
aptas para o plantio de peras que exigem 150-300 horas de frio.
Fonte: Iapar, 2016.
A pereira, como espécie caducifólia, tem como característica fundamental da transição
do crescimento a dormência, durante os ciclos anuais de crescimento. Assim, estas plantas
devem passar por um período de dormência para o seu crescimento normal e desenvolvimento.

10

Este período de dormência compreende o tempo necessário de acúmulo de frio para que as
gemas formadas no outono brotem adequadamente na primavera (HUSSAIN et al., 2015).
Uma vez que a pereira é uma cultura de clima temperado, é indicada para regiões de
maiores altitudes e que apresentem horas de frios homogêneas, com temperaturas abaixo ou
iguais a 7,2ºC. Estas regiões são mais propícias para o desenvolvimento da espécie, fornecendo
as horas de frio necessárias para quebra da dormência exigida pela cultura. No entanto, há
diferenças entre as cultivares quanto ao período de frio hibernal, pois as cultivares europeias
necessitam de no mínimo 700 horas de frio, enquanto que as cultivares asiáticas e híbridas
requerem cerca de 300 a 800 horas de frio (BRIGHENTI, 2012).
A quantidade de frio requerida para cada cultivar deve ser adequada para que esta supere
a fase de dormência e inicie um novo ciclo vegetativo. A quantificação do requerimento de
horas de frio de uma cultivar é importante para a gestão de manejo e fornece informações para
a tomada de decisões, quanto a necessidade de aplicação de produtos químicos para a superação
da dormência e indução da brotação, principalmente quando não ocorre as horas de frio
necessárias (ANZANELLO; BIASI, 2016).
Portanto, selecionar a cultivar mais adequada para cada condição edafoclimática é muito
importante para o sucesso do cultivo de pereira. A seleção por meio de avaliações de
desenvolvimento inicial e o estudo do comportamento fenológico da cultivar, principalmente,
de combinações de cultivar copa com porta-enxertos, tem se mostrado ferramenta fundamental
para verificar o potencial de adaptação destas em áreas propicias ao cultivo (PASA et al., 2011;
OLIVEIRA; LOPES; SILVA-MATOS, 2017).

3.3.3. Cultivares de pereira

A escolha da cultivar é um fator limitante para a produção, pois deve-se considerar as
necessidades em exigências de frio de cada cultivar (BRIGHENTI, 2012) e outros aspectos de
manejo e comercialização, que irá depender de cada região de produção. Para regiões em que
o acúmulo de frio é inferior ao necessário para a planta, torna-se importante o emprego de
cultivares com baixa necessidade de frio para viabilizar o cultivo (ANZANELLO; BIASI,
2016).
No Brasil, os três tipos de pera, P communis, P. pyrifolia e híbrida são comercialmente
cultivadas. Todas as cultivares exigem polinizadores para produzir frutas uniformes. As
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cultivares mais exigentes em frio são as europeias, sendo indicadas para as regiões de planalto
em Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná (NAKASU et al., 2007).
O Brasil conta com plantações de cultivares de peras europeias e japonesas, sendo que
as europeias aparecem em maior destaque, tais como: Max Red Bartlett, William’s, Packham’s
Triumph, Abate Fetel e Rocha, cultivadas na região sul, em locais de clima com maior número
de horas de frio; enquanto entre as cultivares japonesas, destacam-se a Housui, a Kousui e a
Nijisseiki (FAORO, 2010). Na Região sul do país, as cultivares, William’s Packham’s Triumph,
Santa Maria e Rocha são consideradas como promissoras (EMBRAPA, 2011).

3.3.3.1. Cultivar Rocha
Esta cultivar já é conhecida no Brasil e apresenta grande aceitação nos grandes centros
consumidores, onde a importação anual chega a cerca de 8.000 toneladas, representando 10%
do volume de peras que o Brasil importou nos últimos anos. No Brasil, por ser considerada uma
nova cultivar, seu manejo encontra-se com dificuldades para intensificar sua produtividade.
Acredita-se que, se o país investir em pesquisas e desenvolver práticas de manejo, consiga-se
adaptar essa cultivar de forma propícia para a produção (AYUB; GIOPPO, 2011).
Em Portugal, é conhecida por Pera Rocha do Oeste (denominação de origem), apresenta
árvores de vigor médio, porte ereto, com ramos do ano bastante flexíveis. Os órgãos de
reprodução são esporões rugosos. As folhas ovais de coloração verde-claras, tomentosas na
parte inferior e glabras na superior. A floração apresenta número médio de 7,26 flores em
corimbo aberto, de tamanho médio e coloração branca. Tem-se 5 pétalas arredondas e 5 sépalas
de cor verde amarelado (ANP, 1997).
Segundo o mesmo autor, o fruto desta cultivar expressa forma variável, predominando
as formas redonda oval, pedúnculo médio (33mm, nos tipos redonda ovada e piriforme) e curto
(28mm). O russenting sempre estará unida na base, de forma irregular por toda a superfície,
voltando-se a concentrar-se na fossa apical, considerada uma característica importante e típica
dessa cultivar quando cultivada em sua terra de origem. A superfície do fruto é lisa, com cor
amarelo clara, com mancha recíproca rosada no lado onde há maior incidência solar (Figura 2).
Não há presença de fossa basilar e a fossa apical é pouco pronunciada com coroa clara, de
superfície lisa.
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Figura 2. Pera europeia cultivar ‘Rocha’.
Fonte: Vicente, 2016.
A pera ‘Rocha’ apresenta uma excelente capacidade de conservação e resistência ao
transporte e manuseio, por estes aspectos, possui tempo prolongado de comercialização, sem
perder sabor durante a conservação (MARQUES, 2012). A conservação dessa fruta pode ser
realizada em câmaras frigoríficas de atmosfera normal, pelo período de 4 a 5 meses, ou por
maior tempo, utilizando câmaras de atmosfera controlada, que após embaladas e submetidas à
temperatura ambiente encontram-se em boas condições para consumo, durante 5 a 8 dias (ANP,
1997).

3.3.3.2. Cultivar Santa Maria
A cultivar Santa Maria foi obtida pelo cruzamento de William’s x Coscia, desenvolvido
na Universidade de Firenze, Itália, por Alessandro Morretini. Os frutos dessa cultivar
apresentam tamanho médio a grande, formato piriforme alongado ou piriforme, com pequenas
lenticelas de coloração marrom. Os tons avermelhados, típicos dessa cultivar, deve-se a
radiação solar exposta na face onde os tons destacam-se (Figura 3). O sabor da fruta é leve, fino
e refrescante, com polpa branca e muito fina (MORETTINI, 1951; BALDINI; SCARAMUZZI,
1982).
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Figura 3. Cultivar de pera ‘Santa Maria’.
Fonte: Administrador, 2012.

Os frutos apresentam 100 mm de altura e 83 mm de comprimento, com peso médio de
255 g, pedúnculo lenhoso, longo e espessura média, introduzido de forma vertical sobre uma
camada pequena no pedúnculo. As sementes contêm, em média, 10 mm de comprimento e 5
mm de largura e são classificadas como longas (RUFATO et al., 2012).
A utilização de porta-enxertos vem sendo um excelente indicativo para o aumento de
produção de peras da cultivar Santa Maria, além disso, essa variedade é a primeira que apresenta
uma vida pós colheita consideravelmente boa, sendo possível realizar a armazenagem em
câmara fria por até três meses. É uma das variedades mais recomendadas para o plantio na
região Sul do país (AYUB; GIOPPO, 2009).

3.4. Porta-enxertos para pereiras
Por serem organismos sésseis, as plantas possuem incrível capacidade de regeneração,
a qual é efetiva e rápida na reparação dos danos de uma variedade de estresses bióticos e
abióticos. Elas têm a capacidade de curar cortes, feridas e regenerar completamente os tecidos,
por isso o processo de enxertia é um fenômeno de importante valia, devido a esta capacidade
de regeneração dos tecidos vasculares em torno do local da enxertia (MELNYK, 2016).
Um dos principais entraves para o cultivo de pereira no Brasil, e outras frutíferas de
clima temperado, é a adaptabilidade de cultivares às condições edafoclimáticas. Desta forma, a
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utilização de porta-enxertos na fruticultura, possibilitou o cultivo de inúmeras espécies e
cultivares em variações climáticas e regionais (PASA et al., 2011).
No entanto, a qualidade do processo de enxertia é extremamente importante para
estabelecer a adaptabilidade e maximizar a produtividade da cultura (LEE et al., 2010). De fato,
o porta-enxerto possui influências nas características vegetativas e produtivas da copa, tendo
grande importância na adaptação aos fatores ambientais, devido a ligação entre o solo e a
cultivar, podendo interferir na absorção de nutrientes e adaptando-se às características físicoquímico do solo (MACHADO, 2011).
A escolha adequada do porta-enxerto possibilita modificar o tamanho e o vigor da
planta. A redução do crescimento vegetativo permite plantios mais adensados melhorando e
facilitando o manejo do pomar (LEPSIS et al., 2013). Selecionar o porta-enxerto correto garante
melhores características de tamanho, vigor e superação de condições de estresse (MELNYK,
2016).
Além disto, o porta-enxerto também influencia o número de gemas potencialmente
floríferas, em função do controle sobre o vigor da copa (PASA et al., 2011). O tamanho dos
frutos também pode ser afetado pelo porta-enxerto, além de outras características ligadas a
qualidade, tais como a forma do fruto, a cor da pele, espessura da casca e concentrações de
sólidos solúveis (LEE et al., 2010).
Mais recentemente, diferentes clones de marmeleiro (Cydonia oblonga L.) tem sido
usado como porta-enxertos de pereiras devido às características de menor vigor e uniformidade,
proporcionando plantas de pequeno porte e frutificação precoce, ocasionando uniformidade aos
pomares. No Brasil, ainda há baixa produção e produtividade, porque a maioria das áreas
implantadas de pereira estão enxertas sobre porta-enxertos P. calleryana (Decne), que
proporcionam plantas com alto vigor e lento período de entrada em produção. Com o alto vigor
dos porta-enxertos, as cultivares de pereira europeia levam em torno de seis a sete anos para
começar a produção, dificultando as práticas de manejo e inviabilizando a produção
(MACHADO et al., 2013).
Por isso, no processo de seleção do porta-enxerto, é importante levar em conta a cultivar
do porta-enxerto, a sua afinidade com a cultivar copa, bem como a afinidade destes com as
condições de clima e solo (REIG et al., 2018). Com o objetivo de buscar maiores produções,
aumentaram-se as seleções de marmelo clonal (Cydonia oblonga), como EMA, EMC e BA 29
na Europa, ou clonal P. communis L., como ‘Old Home’ x ‘Farmingdale’ (OHF) nos EUA ou
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BP na África do Sul, podendo melhorar a produtividade, a precocidade e a qualidade dos frutos
de algumas cultivares de pereiras europeias (STERN; DORON, 2009).
Os porta-enxertos da série OHF foram desenvolvidos no Estados Unidos da América
nos anos 20, tratando-se de híbridos selecionados e obtidos pelo cruzamento de duas variedades
de pereiras do gênero P. communis, ‘Old Home’ x ‘Farmingdale’. Foi formada por vários clones
com níveis variados de vigor, os principais são OHF 51 e OHF 333, sendo que entre os mais
recentes estão Farold® 69 Dymir (OHF) e o Farold® 40 Daygon (OHF 40) (RUFATO et al.,
2012).
A utilização de porta-enxertos da série OHF destaca-se por apresentar um grau elevado
de tolerância ao fogo bacteriano, considerada uma das doenças mais agressivas em pereiras,
tolerante a geadas, resistência média ao pulgão e de seu vigor classificado como semi-anão
(WESTWOOD, 1982).
A seleção de P. communis L., para a obtenção do porta-enxerto CAV 3 foi desenvolvida
pelo grupo de Fruticultura do CAV/UDESC em 2012, obtida a partir de sementes comerciais,
por meio da técnica de seleção massal, em uma população de 320 seedlings estabelecida em
2008 (GRIMALDI, 2014).
As características morfológicas avaliadas para a seleção dos seedlings foram: altura da
planta, diâmetro do caule, número de gemas, número e comprimento de ramos do ano e número
de lenticelas. Por meio da correlação positiva com o vigor e o hábito de crescimento das plantas,
esses caracteres puderam ser melhor explicados (GALARÇA et al., 2010).
No entanto, para as condições brasileiras ainda não há muitas informações em relação a
utilização de porta-enxertos da série OHF e CAV em pereiras.

3.5. Compatibilidade entre cultivar e porta-enxerto
O sucesso da enxertia depende, principalmente, da taxa de sobrevivência e da qualidade
das ligações vasculares formadas na região de união do enxerto. A compatibilidade entre
cultivar copa e porta-enxerto varia muito, dentro da espécie e entre espécies. A cicatrização e
regeneração dos tecidos no local da união pode levar de dias até anos, portanto, é relativo
conforme a espécie e/ou cultivar analisada (REIG et al., 2018).
A incompatibilidade entre cultivar copa e porta-enxerto impede o estabelecimento da
planta no sistema de plantio, devido às falhas na regeneração e funcionalidade dos feixes
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vasculares (GAINZA et al., 2015). A incompatibilidade é um sério problema em plantas
frutíferas. Este fenômeno pode ser detectado pela deficiência na translocação da seiva, que
geram sintomas como amarelecimento de folhas, abscisão foliar entre outros, ou pode ser
observada pela irregularidade anatômica no local da enxertia, causando a descontinuidade das
ligações vasculares (ZARROUK et al., 2010).
Por isso, é importante avaliar a compatibilidade da combinação da enxertia. A
introdução de alguns novos porta-enxertos requer o conhecimento da extensão e natureza das
reações de compatibilidade (REIG et al., 2018). Após o processo de enxertia, ou seja, durante
todo o período de cicatrização e regeneração dos tecidos, ocorre uma cascata de eventos e
sinalizações na planta que culminam em diferentes respostas e efeitos fisiológicos (MELNYK,
2016).
Uma vez que este processo pode ocorrer mais rápido ou lentamente, é importante avaliar
o comportamento fenológico da planta enxertada para detectar a presença de incompatibilidade
(OLIVEIRA; LOPES; SILVA-MATOS, 2017). Estas podem ser realizadas por meio do estudo
de características ligadas ao desenvolvimento inicial da planta, do potencial hídrico da folha e
por meio de técnicas que identifiquem a presença de estresse na planta, como a avaliação da
fluorescência da clorofila a, atividade de enzimas antioxidantes e peroxidação lipídica.

3.5.1. Desenvolvimento inicial de plantas e potencial hídrico da folha
O desenvolvimento inicial das plantas enxertadas depende da compatibilidade entre o
enxerto e o porta-enxerto, garantindo adequada circulação de seiva para o crescimento
vegetativo (REIG et al., 2018). O crescimento das plantas é influenciado pela competição dos
fotoassimilados entre a parte vegetativa (órgãos que promovem a frutificação) e o resto da
planta. No entanto, os ramos, folhas e brotos são os drenos considerados mais forte, e por isso
podem inibir a formação de gemas floríferas, prejudicando a produção de frutos (RUFATO et
al., 2012).
A seleção do porta-enxerto, como já esclarecido, visa controlar o crescimento vegetativo
das plantas, reduzindo o vigor da cultivar copa, assim potencializando a distribuição de
fotoassimilados e aumentando a formação de gemas floríferas, e consequentemente, a
produtividade de frutos (PASA et al., 2012).
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Quando ocorre a incompatibilidade da enxertia há a formação de calos, pela divisão
celular desordenada, com diferenciação do floema e xilema prejudicado, ou até mesmo
bloqueada totalmente. Uma vez a junção do enxerto sendo danificada, os tecidos vasculares não
desenvolveram seu papel de forma efetiva, afetando negativamente o crescimento da planta
(MELNYK; MEYEROWITZ, 2015).
A incompatibilidade pode causar dificuldade no fluxo de seiva nos vasos condutores
(xilema e floema) prejudicando o transporte e distribuição da água, sais minerais, carboidratos
e demais substâncias essenciais para a planta. Os danos nesta conectividade entre a parte aérea
e radicular comprometem o bom desenvolvimento da planta, devido a alteração no balanço de
carboidratos, acarretando em perdas de potencial produtivo (CIOBOTARI et al., 2010).
A absorção de água também acaba sendo comprometida, por isso avaliar o potencial
hídrico da folha permite inferir como estão as relações hídricas no sistema, verificando a
influência da união do enxerto no transporte de água para a parte aérea (MARTÍNEZBALLESTA et al., 2010). A escolha do porta-enxerto adequado permite maior e melhor
exploração do solo, devido ao sistema radicular bem desenvolvido. Diferentes porta-enxertos
podem ser utilizados para minimizar os efeitos do estresse hídrico, melhorando o
desenvolvimento da planta copa (LEE et al., 2010).
Em condições de incompatibilidade, ocorrem distúrbios na regeneração da
funcionalidade do cambio vascular, devido a falhas na diferenciação dos tecidos formados.
Estas alterações morfológicas e fisiológicas prejudicam a translocação da seiva nos dois
sentidos afetando, portanto, os processos fisiológicos e metabólicos das plantas (CANAS et al.,
2014). A baixa disponibilidade hídrica ou nutricional torna mais difícil o sucesso do
estabelecimento das plantas na fase juvenil. Pois, a disponibilidade de água afeta o crescimento
das plantas por controlar a abertura e fechamento estomático. Quando a planta está em período
de déficit hídrico, seja ele temporário ou não, o fechamento dos estômatos compromete as trocas
gasosas e, consequentemente, o acúmulo de fotoassimilados, o que implica na redução da
produtividade (TAIZ; ZEIGER, 2017).
Conforme aumenta a temperatura no decorrer do dia, há maior evapotranspiração, ou
seja, aumenta as taxas de perda de água do solo e da planta para a atmosfera. O sistema radicular
não conseguindo suprir esta demanda, vai desencadear reações de sinalização, como a síntese
de ácido abscísico (ABA), que levará ao fechamento estomático, devido a diminuição do
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potencial hídrico da folha. Consequentemente, causará a perda da turgência foliar, diminuição
da expansão celular e até mesmo degradação oxidativa dos tecidos (DÍAZ-ABRIL et al., 2016).
Portanto, qualquer circunstância que leve a restrição de água para a planta, afetará todos
os processos bioquímicos e fisiológicos, tendo efeito direto no crescimento e desenvolvimento
da planta. No estudo para avaliar a compatibilidade de enxertos, o monitoramento do potencial
hídrico da folha (expresso em MPa) reflete o estado de hidratação dos tecidos e demonstra o
nível de estresse da planta (ARÉVALO-H. et al., 2013).

3.5.2. Pigmentos fotossintéticos e fluorescência da clorofila a

Em combinações de enxertia incompatíveis muitos fenômenos são observados e uma
complexidade de reações e interações anatômicas, fisiológicas, bioquímicas e moleculares entre
a cultivar-copa e o porta-enxerto, vão ocorrendo ao longo do tempo (PEREIRA et al., 2014).
De tal modo que a incompatibilidade entre enxerto e porta-enxertos tem sido um dos principais
fatores limitantes da produção de peras no Brasil (MACHADO et al., 2018).
Entre as maneiras de se mensurar tal condição, a avaliação da concentração de clorofilas
em folhas tem sido utilizada como indicativo de incompatibilidade translocada. Revelando que
plantas com possíveis problemas de enxertia apresentam menores concentrações de clorofilas
(CIOBOTARI et al., 2010; MACHADO et al., 2015; MACHADO et al., 2017; NEVES et al.,
2017).
Além disso, maiores valores da relação da clorofila a+b evidenciam respostas de
adaptação do complexo antena (LAGE-PINTO et al., 2008). O aumento na concentração de
clorofila b é um importante indicativo de adaptação da planta em ambientes com baixa
intensidade de luz (WHATLEY; WHATLEY, 1982). Em plantas expostas a tais ambientes, a
proporção entre a clorofila a e b tende a diminuir (CASTRO et al., 2005; LIMA et al., 2010).
Plantas com sintomas de estresse oxidativo, que neste caso pode ser desencadeado pelo
processo de enxertia, tendem a apresentar menores concentrações de clorofilas a e b (TAIBI et
al., 2016). Por isso, os pigmentos acessórios, como os carotenoides, são importantes na defesa
do aparato fotossintético, uma vez que estão envolvidos nos mecanismos de defesa contra o
estresse oxidativo (GILL; TUTEJA, 2010).
Como em plantas enxertadas há a predisposição à condição de estresse, a avaliação da
fluorescência da clorofila a também é uma técnica não destrutiva que permite avaliar a ‘saúde’
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e a eficiência dos fotossistemas I e II (BAKER, 2008; BRESTIC; ZIVCAK, 2013). A partir dos
parâmetros mensurados é possível verificar a eficiência quântica potencial do PSII e verificar
se os tecidos estão saudáveis ou estão danificados pela ação de substâncias oxidativas
(ROUSSEAU et al., 2013).

3.5.3. Reações bioquímicas e estresse oxidativo após o processo de enxertia
A enxertia compreende um complexo conjunto de reações e alterações
morfofisiológicas, que resultam na síntese e translocação de diferentes substâncias de
sinalização (MELNYK, 2016). Em estudo com Arabidopsis thaliana, avaliando o processo de
enxertia, foi verificado que entre estas substâncias, estão a auxina, o etileno e o ácido jasmônico.
Estes hormônios vegetais regulam importantes respostas no processo de troca de sinais entre o
enxerto e o porta-enxerto, indispensável para eventos subsequentes durante a cicatrização (YIN
et al., 2012).
Quando há compatibilidade entre enxerto e porta-enxerto a renovação dos tecidos
lesionados é rápida, os tecidos do xilema e floema são sintetizados e a conexão vascular é
reestabelecida rapidamente. Há menor probabilidade de efeitos danosos decorrente de estresse
ou ataque de agentes patogênicos (ALONI et al., 2010; GAINZA et al., 2015).
No entanto, as lesões decorrentes do processo de enxertia configuram uma situação de
estresse para a planta, e geralmente desencadeia a síntese de espécies reativas de oxigênio
(EROs), bem como reações que levam a morte celular programada (IRISARRI et al., 2015).
Porém, quando ocorre a incompatibilidade da enxertia o resultado é a superprodução de EROs,
acarretando em maior estresse oxidativo, resultando em alta peroxidação lipídica, danos e
oxidação de proteínas e ácidos nucléicos (ALONI et al., 2010).
Os principais membros da família das EROs incluem os radicais livres •O-2 (ânios
superóxido) e •OH (radical hidroxila), e não-radicais como H2O2 (peróxido de hidrogênio) e
1

O2 (oxigênio singleto). Estas moléculas causam danos em proteínas, DNA e lipídios, com isso

afetando o funcionamento celular (DAS; ROYCHOUDHURY, 2014). Os radicais livres e
espécies oxidantes comportam-se como produtos nocivos e tóxicos para os processos celulares.
Por isso, os vegetais necessitam acionar o arsenal de defesa antioxidativo (IRISARRI et al.,
2015; DIEBOLD; CHANDEL, 2016).
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As plantas possuem defesas não enzimáticas (vitaminas C e E, glutationa, β-caroteno,
compostos fenólicos, ácido ascórbico, carotenoides, etc) e um sistema enzimático de defesa.
Entre as principais enzimas antioxidativas se destacam as enzimas superóxido dismutase
(SOD), catalases (CAT) e peroxidases (POD), encontradas em cloroplastos, mitocôndrias e
peroxissomos (NOCTOR et al., 2015; LEHMANN et al., 2015). Na enxertia compatível,
mecanismos antioxidantes são ativados, reduzindo, portanto, o estresse oxidativo (ALONI et
al., 2010).
No entanto, as EROs, além de efeitos maléficos, também desempenham um papel de
sinalização

importante

em

plantas,

controlando

processos

como

o

crescimento,

desenvolvimento e especialmente resposta a estímulos ambientais (bióticos e abióticos) (DAS;
ROYCHOUDHURY, 2014). Porém, quando em altas concentrações a planta precisa proteger
as células contra os danos das EROs, induzindo diferentes respostas antioxidantes para manter
a homeostase redox celular (ESPINOSA-DIEZ et al., 2015).
A primeira resposta de defesa em nível enzimático é o aumento da atividade da enzima
SOD. São metaloproteínas que catalisam a dismutação do radical livre superóxido •O2ˉ ao
oxigênio molecular e H2O2. Podem estar ligadas a um metal (Cu/Zn, Mn e Fe), e nas plantas,
normalmente, têm Cu/Zn-SOD no citosol, Cu/Zn e/ou Fe-SOD no cloroplasto e Mn-SOD na
mitocôndria (GILL et al., 2015).
A função principal da catalase (CAT) é prevenir os efeitos potencialmente danosos
causados por mudanças na homeostase do H2O2. As catalases são as principais enzimas que
detoxificam H2O2 em plantas, podendo dismutar o H2O2 diretamente ou oxidar substratos tais
como metanol, etanol, formaldeído e ácido fórmico (IRISARRI et al., 2015).
Já as peroxidases (POD) são glicoproteínas que participam na lignificação, suberização
e no metabolismo da parede celular, por isso são classificadas como proteínas relacionadas à
patogênese (PR-proteínas) pertencentes a família PR-9. São enzimas importante na defesa
celular por participarem na lignificação, suberização e em outras atividades metabólicas da
parede celular (HIRAGA et al., 2001). Localizadas principalmente na parede celular e no
vacúolo, as PODs consomem o H2O2, eliminando o efeito nocivo deste composto (SHEREEFA;
KUMARASWAMY, 2014).
A POD, juntamente com a CAT, além de consumir parte do H2O2 oriundo da reação
promovida pela SOD, também é importante nas reações metabólicas envolvendo a via dos
compostos fenólicos. Entre as reações bioquímicas desencadeadas pelo processo de enxertia,
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foram detectados o aumento da atividade da enzima fenilalanina amônia-liase (FAL). A FAL é
uma importante enzima na via dos fenilpropanóides, em especial na síntese de compostos
fenólicos, que serão consumidos pela POD (e outras enzimas) culminando na biossíntese de
lignina, reparando a parede celular no local de união do enxerto (GANIZA et al., 2015).
No entanto, quando o arsenal de defesa não é suficiente e/ou eficiente para eliminar a
superprodução de EROs, ocorre efeitos deletérios nos ácidos graxos poli-insaturados dos
fosfolipídios das membranas celulares, conhecido como peroxidação lipídica resultando na
desintegração destas, permitindo o livre transporte de substâncias (IRISARRI et al., 2015).
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4.

MATERIAL E MÉTODOS

4.1. Caracterização da área de estudo

O experimento foi conduzido na área experimental do Departamento de Agronomia da
UNICENTRO – Universidade Estadual do Centro Oeste no Campus Cedeteg, (Figura 4),
situada em Guarapuava – PR, com coordenadas geográficas 25º23’36” S, 51º27’1” W, e altitude
de 1.025 metros. A região apresenta um clima subtropical úmido Cfb, com precipitação média
anual de 1.800-2000 mm, geadas no inverno e verões amenos (KÖPPEN, 1948). O solo da área
do experimento, segundo Embrapa (2013), é classificado como Latossolo Bruno distroférrico
típico.

Figura 4. Pomar do Departamento de Agronomia, no campus do Cedeteg da Universidade
Estadual do Centro-Oeste – UNICENTRO, Guarapuava, PR.
Fonte: GOOLGE EARTH, 2019.
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4.2. Preparo da área experimental

A área de plantio foi preparada no mês de maio de 2017, sendo realizado uma roçada
no local, posterior revolvimento do solo. Após o manejo inicial, realizou-se a semeadura a lanço
de trevo-branco (Trifolium repens L.), na área total do experimento, como cobertura de inverno
Foram marcadas quatro linhas para plantio, em julho de 2017, considerando um
espaçamento de 4,0 metros entre as linhas. Foram preparados sulcos de 50 metros de
comprimento, 0,60 metros de largura e profundidade de 0,40 metros (Figura 5A). Foi realizado
instalação das linhas de irrigação por gotejamento com vazão de 5 litros por hora, além da
colocação de sistema de condução em espaldeira alta (Figura 5B).

A

B

Figura 5. Preparo dos sulcos para plantio (A). Instalação do sistema de condução (B).
Unicentro, Guarapuava, PR.
Fonte: NEDILHA, 2017.

4.3. Material experimental e plantio
Foram utilizadas mudas de pereiras das cultivares Santa Maria e Rocha sobre diferentes
porta-enxertos (OHF 69, OHF 87 e CAV 3). As mudas foram trazidas do munícipio de
Lages/SC, em caminhão tipo baú com umidade e temperatura controladas. Ao chegar no
departamento de Agronomia no dia 14 de agosto de 2017, foram descarregadas e encaminhadas
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rapidamente para a câmara fria, que já havia sido higienizada com solução de hipoclorito a 1%
no laboratório de fruticultura, permanecendo em temperatura média de 7,2 ± 2°C até a data do
plantio;
As mudas foram plantadas no dia 12 de setembro de 2017, após um período de 28 dias
em câmara, sendo dispostas na área experimental conforme o croqui (Anexo A), considerando
um espaçamento entre plantas de 1,20 metros. A marcação do espaçamento entre as plantas foi
feita com o auxílio de fita métrica. Foram utilizados 1,2 kg planta-1, de esterco bovino curtido,
como fonte de adubação orgânica.
As plantas foram conduzidas em sistema de líder central em espaldeira, permitindo que
as mesmas sejam conduzidas por um eixo central sobre o qual saíram os demais ramos,
proporcionando um formato piramidal na planta. Foi realizado um desponte no ato do plantio
com o intuito de estabelecer o equilíbrio vegetativo e reprodutivo da planta, inibindo a
dominância apical, com isso, promovendo um desenvolvimento das gemas laterais.
Para evitar a competição com plantas invasoras e um melhor aproveitamento da
manutenção da água no solo, adotou-se a prática da utilização de filmes plásticos (mulching)
nas linhas de plantio. A colocação do mulching foi realizada durante dois dias após o plantio
(13 e 14 de setembro de 2017) com grampos feitos de arame galvanizado em formato de “U”
com aproximadamente 30 centímetros cada, que eram fixados no filme plástico, prendendo-os
no solo (Figura 6).

Figura 6. Utilização de mulching nas linhas de plantio de pereiras enxertadas sobre diferentes
porta-enxertos. Unicentro, Guarapuava, PR.
Fonte: NEDILHA, 2017.
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4.4 Tratos culturais
A correção e adubação de solo foram realizadas de acordo com a análise química
(Tabela 1), seguindo a necessidade de adubação e correção do solo para a cultura, de acordo
com a Sociedade Brasileira de Ciência do Solo (2004). Ao longo do experimento, a irrigação
foi realizada por gotejamento, sendo feita a irrigação por um período diário de 1 hora nos
períodos de estiagem.

Tabela 1. Análise química de solo da área experimental. Unicentro, Guarapuava, PR, 2017.
pH
P Mehlich
Al
H+Al
K
Ca
Mg
CaCl2
mg dm-3
----------------------------- cmolc dm-3 --------------------------5,78

15,789

0,075

5,35

0,6524

6,0525 2,1860

A indução de brotação foi realizada dois dias após o plantio no ano de 2017 (14/09/2017)
e no segundo ano de condução do experimento (2018) foi realizada na primeira quinzena de
setembro (04/09/2018), sendo utilizado a combinação de óleo mineral (Assist®, 756 g L-1, Basf
S.A.) + óleo vegetal emulsionável (Natur’óleo®, 930 g L-1, Stoller S.A.), ambos em
concentração de 4% (400 mL do produto em 10 litros de água). Foram realizadas duas
aplicações, com intervalo de 7 dias entre elas, com pulverizador costal elétrico.
Em ambos os anos de condução do experimento, o controle de plantas invasoras foi
efetuado manualmente quando necessário, pois teve-se uma diminuição da presença dessas
plantas pela utilização do mulching. Foram feitas roçadas periódicas entre as linhas, deixando
a massa seca como cobertura vegetal. As brotações dos porta-enxertos também foram retiradas
manualmente utilizando, quando necessário, tesoura de poda.
O controle de pragas foi realizado conforme a recomendação da cultura, por meio da
utilização de produtos permitidos na agricultura orgânica. Foram feitas quatros aplicações
semanalmente de Óleo de Neem (1%) no mês de setembro de 2017 e outubro de 2018 para
controle de pulgão-verde (Myzus persicae). Durante a condução, foram realizadas aplicações
quinzenais de calda bordalesa (1%) para controle de doenças fúngicas.
O arqueamento dos ramos foi realizado durante o período de repouso vegetativo em um
ângulo de 45 à 90 graus, evitando a quebra dos ramos e reduzindo a competição com o líder
central, além de melhorar a insolação no interior da copa. Os ramos doentes também foram
removidos durante o repouso vegetativo.
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4.5. Delineamento experimental e tratamentos
O delineamento experimental utilizado foi de blocos ao acaso em esquema fatorial 2x3,
com quatro repetições e cinco plantas por parcela experimental, conforme Anexo 1. Os fatores
constituíram das combinações das cultivares (Santa Maria e Rocha) com os porta-enxertos
(OHF 69, OHF 87 e CAV 3), totalizando seis tratamentos.

4.6. Avaliações de crescimento vegetativo

4.6.1 Porcentagem de brotação
A primeira avaliação foi realizada na segunda quinzena de setembro de 2017 e a segunda
avaliação na primeira quinzena de setembro de 2018, quando as plantas iniciaram a brotação.
Primeiramente foi feito a contagem de gemas totais e a partir do início da brotação (estádio
fenológico de ponta verde) foram feitas avaliações semanalmente até a estabilização da
brotação, que ocorreu na primeira quinzena de outubro em 2017 e primeira quinzena de outubro
em 2018. Foram realizadas seis avaliações em 2017 e cinco avaliações em 2018 até que as
plantas atingissem a estabilidade da brotação. Os resultados foram expressos em porcentagem
de gemas brotadas.
4.6.2. Diâmetro de tronco
Em cada planta foi medido o diâmetro médio do tronco a 20 centímetros acima do ponto
de enxertia, sendo a primeira avaliação na ocasião do plantio, a segunda na entrada do repouso
vegetativo em maio de 2018 e a terceira em outubro de 2018. Essa análise foi realizada com o
uso de paquímetro digital com os valores expressos em milímetros. Os resultados foram
expressos como a porcentagem de crescimento do diâmetro de tronco, sendo utilizado para os
cálculos a diferença entre a primeira e a segunda avaliação e a diferença entre a segunda a
terceira avaliação.
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4.6.3. Altura de plantas

Foram realizadas três medições da altura de todas as plantas. A primeira na ocasião do
plantio, a segunda na entrada do repouso vegetativo em maio de 2018 e a terceira em outubro
de 2018 com auxílio de fita métrica. Os resultados foram expressos como a porcentagem de
crescimento da altura das plantas, sendo utilizado para os cálculos a diferença entre a primeira
e a segunda avaliação e a diferença entre a segunda a terceira avaliação.

4.6.4. Número, diâmetro e comprimento de ramos

Foi realizada a contagem total do número de ramos por planta. O diâmetro de todos os
ramos foi feito com paquímetro digital com medição a 10 centímetros da inserção com o tronco
e os valores foram expressos em milímetros. Para o comprimento de ramos, foi utilizado fita
métrica graduada, onde mediu-se todos os ramos, com valores expressos em centímetros. A
avaliação inicial foi realizada na entrada do repouso vegetativo em maio de 2018 e a segunda
em outubro de 2018.
4.6.5. Fluorescência da clorofila a

A fluorescência da clorofila a foi avaliada utilizando fluorômetro portátil (Portable
Chlorophyll Fluorometer - PAM-2500). Foram realizadas duas leituras durante o período de
brotação máxima. A primeira no dia 06 de dezembro de 2017 e a segunda no dia 05 de
novembro de 2018, em folhas completamente expandidas no terço médio da planta (Figura 7).
Foram realizadas medições de cinética rápida no ano de 2017 e cinética lenta no ano de
2018, com adaptação das folhas ao escuro por 15 minutos (cinética rápida) e 20 minutos
(cinética lenta) para que os centros de reações estivessem abertos para receber elétrons. A
leitura foi realizada no período da manhã, das 7 às 10h, em dia de pleno sol.
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Figura 7. Clip de adaptação ao escuro, inserido na folha do terço médio da planta. Unicentro,
Guarapuava, PR.
Fonte: NEDILHA, 2017.

Os parâmetros de fluorescência da clorofila a foram obtidos automaticamente e ficaram
armazenados na memória do PAM para posterior descarregamento em computador através de
programa computacional Wincontrol.
Os parâmetros obtidos foram de fluorescência inicial (F0) e fluorescência máxima (Fm),
a partir dos quais foram calculados: a fluorescência variável (Fv) e eficiência máxima (Fv/Fm),
rendimento quântico fotoquímico do PSII, Y (II) e taxa relativa de transferência de elétrons
(ETR).

4.6.6. Pigmentos fotossintéticos
Para determinação do teor de pigmentos fotossintéticos foi realizado uma coleta de três
folhas por planta (parte inferior, medial e superior) no período das 8 às 10h da manhã, nas
mesmas datas de avaliações de fluorescência da clorofila a. Imediatamente após a coleta, as
folhas foram colocadas em pacotes confeccionados de papel alumínio e, em seguida,
congelados em nitrogênio líquido para que todas as reações fossem paralisadas. Após a coleta,
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o material foi levado para o laboratório de Fruticultura e Pós-Colheita, sendo a determinação
do teor de pigmentos realizada pelo método espectrofotométrico proposto por Lichtenthaler e
Wellburn (1983).
Para as análises foram pesadas 0,010 g de cada folha, totalizando 0,030 g de material
vegetal congelado de cada planta. Após a pesagem foi triturado em nitrogênio líquido em
almofariz de porcelana. O extrato foi obtido pela maceração em sala escura, adicionando-se 8
mL de acetona a 80% e 0,01 g de carbonato de cálcio (Ca(CO3)2). Em seguida, a solução foi
centrifugada por 20 minutos a 13500 g.
As leituras foram feitas por absorbância em espectrofotômetro (UV-Visível, modelo
UV-1800, SHIMADZU, Japão), utilizando o sobrenadante obtido na centrifugação, nos
comprimentos de onde de 470,0, 645,8 e 663,2nm.
Os cálculos do teor de pigmentos clorofilianos (chl a, b e total) foram realizados pelas
fórmulas abaixo:
Clorofila a (μg/ml) = 12,21 A663 – 2,81 A646
Clorofila b (μg/ml) = 20,13 A646 – 5,03 A663
Chls a + b = 17,76 A646,6 + 7,34. A663,6
Para o cálculo do teor de carotenoides utilizou-se a fórmula:
Carotenoides (μg/mL)=

(1000A470 –3,27[Chl a]-104[Chl b])
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Os teores de pigmentos clorofilianos e carotenoides foram expressos em µg g de massa
fresca-1.

4.7. Análises bioquímicas

4.7.1. Coleta e obtenção dos extratos enzimáticos
Foi realizado uma coleta de três folhas completamente expandidas por planta (parte
inferior, medial e superior) para análises enzimáticas, na segunda quinzena de dezembro de
2017 e duas coletas no segundo ano de condução do experimento. A primeira coleta 15 dias
após a plena brotação (segunda quinzena de outubro) e a segunda coleta 30 dias após a plena
brotação (primeira quinzena de novembro). Após coletadas, as folhas eram colocadas em
pacotes confeccionados de papel alumínio e, em seguida, congeladas em nitrogênio líquido para
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que todas as reações fossem paralisadas e armazenadas a -20ºC para posterior extração
enzimática.
A extração enzimática foi realizada para determinar o conteúdo proteico e a atividade
das enzimas superóxido dismutase, catalase e peroxidase. Utilizou-se 0,10 g de cada folha,
totalizando 0,30 g de folhas frescas congeladas por planta que foram trituradas em nitrogênio
líquido em almofariz de porcelana. Após a trituração, foi homogeneizada mecanicamente em 4
mL de tampão fostato de potássio 50 mM (pH 7,0) contendo 0,1 mM EDTA e 1% (p/p) de PVP
(poli-vinil-pirrolidona). O homogeneizado foi centrifugado a 15.000 g durante 30 min a 4°C.
Após a centrifugação, o sobrenadante foi transferido para tubos eppendorf que ficaram
armazenados a -20°C para posterior determinação (BALBI-PEÑA et al., 2014).

4.7.2. Proteínas totais e atividades enzimáticas
Para quantificação do conteúdo total de proteínas nas amostras no extrato, foi utilizado
a metodologia proposta por Bradford (1976). A concentração de proteínas foi determinada
utilizando a curva padrão de albumina. A leitura de absorbância foi realizada em
espectrofotômetro a 595 nm, sendo o teor de proteína da amostra expresso em mg proteína g
massa fresca -1.
A atividade da superóxido dismutase (SOD, EC 1.15.1.1) foi determinada de acordo
com metodologia proposta por Giannopolitis e Ries (1997). A análise considerou a capacidade
da enzima inibir a fotorredução do NBT (azul de cloreto de nitrotetrazólio). A inibição da
redução fotoquímica do NBT foi avaliada por leitura em espectrofotômetro em comprimento
de onda de 560 nm. A atividade da SOD necessária para inibição de 50% da redução do NBT
foi definida para uma unidade da enzima (U). O cálculo da atividade especifica da enzima SOD
considerou a porcentagem de inibição obtida, o volume da amostra e a concentração de proteína
amostral. A atividade da enzima foi expressa em U min-1 mg proteína-1.
A atividade da catalase (CAT, EC 1.11.1.6) foi determinada de acordo com a
metodologia proposta por Peixoto et al. (1999). As leituras de absorbância foram realizadas em
espectrofotômetro a 240 nm aos 0 e 120 segundos, com o intuito de verificar o decréscimo na
absorbância, acompanhando o consumo do H2O2. A atividade específica da enzima foi
calculada utilizando o coeficiente de extinção molar do H2O2 (39,4 mmol L-1 cm -1), sendo a
atividade expressa em U min-1 mg proteína-1.
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A atividade da peroxidase de pirocatecol (POD, EC 1.11.1.7) foi determinada de acordo
com metodologia proposta por Teisseire e Guy (2000). A formação de purpurogalina foi medida
em espectrofotômetro a 430 nm. A atividade específica da enzima foi calculada utilizado o seu
coeficiente de extinção molar (2,5 mmol L-1 cm-1), sendo a atividade expressa em U min-1 mg
proteína-1.

4.7.3. Peroxidação lipídica
A determinação da peroxidação lipídica (TBAR) foi determinada pela coleta de três
folhas por planta (parte inferior, mediana e superior), na segunda quinzena de dezembro de
2017, na segunda quinzena de outubro (15 dias após a plena brotação) e primeira quinzena de
novembro de 2018 (30 dias após a plena brotação). A lipoperoxidação foi determinada de
acordo com a metodologia descrita por Heath e Packer (1968) apud Rama Devi e Prasad (1998).
Para reação, foram pesadas 0,10 g de cada folha, totalizando 0,30 g de folhas frescas congeladas
por planta que foram trituradas em nitrogênio líquido e homogeneizadas em 5 mL de solução
ácido tiobarbitúrico (TBA) a 0,25% e ácido tricloroacético (TCA) a 10%.
Após a extração, as soluções foram incubadas em banho-maria a 90°C por 60 minutos.
Passado esse tempo e após o resfriamento em banho de gelo, a solução foi centrifugada a 10000
g por 15 min, em temperatura ambiente de 25°C. O sobrenadante foi coletado e as leituras foram
realizadas em espectrotômetro a 560 e 600 nm. Para os cálculos foi utilizado o coeficiente de
extinção molar do malondialdeído (155 mmol L-1 cm-1). Os resultados foram expressos em
μmol g de massa fresca-1.
4.8. Potencial hídrico
Para avaliação do potencial hídrico foliar, foram coletadas três folhas completamente
expandidas por planta (parte inferior, mediana e superior), sendo duas plantas avaliadas por
parcela. Foram realizadas cinco leituras na primeira quinzena de fevereiro de 2018 e cinco
leituras na primeira quinzena de novembro de 2018. Os horários de leitura foram: 7, 10, 13, 16
e 19h, através do método da câmara de pressão proposto por Kaufmann (1968). Para a
realização das leituras, as plantas passaram por um período de cinco dias sem precipitação e
irrigação e com pleno sol.
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Uma amostra, composta por uma folha, foi inserida no equipamento câmera de
Scholander (modelo Sec3005h07g4p40), deixando o pecíolo visível em relação ao suporte do
equipamento. A pressão foi aplicada no interior da câmara até que a essa excedesse a tensão
interior do tecido vegetal e a seiva do xilema inicia-se o escoamento pela região cortada da
amostra. A tensão foi lida diretamente do manômetro, sendo o resultado expresso em MPa.

4.9. Análises estatísticas
Os dados foram submetidos aos testes de normalidade de Kolmogorov-Smirnov e
Liliefors, ao teste de homogeneidade de Cochran C, Harthey Barlett e foram padronizados para
realizar a análise de componentes principais. As correlações entre os atributos foram checadas
pela matriz de correlação de Pearson, utilizando o software R Commander.
Os resultados foram submetidos à análise de variância (ANOVA), utilizando o software
SISVAR 5.3 (FERREIRA, 2014) estudando a interação entre os fatores e quando significativa
foram comparadas pelo teste Student Neumann-Keuls (SNK), ao nível de 1 e 5% de
significância.
Os dados de porcentagem de brotação foram submetidos a análise de regressão
polinomial em função do tempo, ao nível de 1% de probabilidade de erro. Os dados de potencial
hídrico foram submetidos ao teste de comparação de médias SNK por meio das combinações
entre as cultivares e porta-enxertos.
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO
5.1 Brotação das pereiras
Constatou-se efeito linear dos porta-enxertos avaliados sob a cultivar Santa Maria
(Figura 8A) e sob a cultivar Rocha (Figura 8B). O início da brotação ocorreu durante o final do
mês de setembro e se prolongou até o início do mês de novembro. Pode-se notar que nos
tratamentos avaliados o início da brotação (IB – 5%) ocorreu na segunda quinzena de setembro
de 2017, sendo mais tardio para a combinação Rocha/CAV 3 (Figura 8B).
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y OHF 87= 10,85+2,34x
R² = 0,9951**

y OHF 69 = 5,69+2,69x
R² = 0,9806**
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y CAV 3 = -4,93+2,34x
R² = 0,9671**
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Figura 8. Porcentagem de brotação de pereiras cultivares Santa Maria (A) e Rocha (B) sobre
diferentes porta-enxertos, avaliadas semanalmente após o início das brotações no ano
de 2017. Unicentro, Guarapuava, PR, 2019. **Significativo a 1% de probabilidade.
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De maneira geral, foi observado um aumento linear em ambas as cultivares sobre os
porta-enxertos testados. No primeiro ano de avaliação (2017) os maiores índices de brotação
final registrados foram na combinação Rocha/OHF 69 (92,28%) (Figura 8B) e Santa
Maria/OHF 69 (96,47%) (Figura 8A) aos 35 dias após o início da brotação.
Conforme as equações do modelo proposto (Figuras 8A e 8B), o porta-enxerto OHF 69,
em ambas as cultivares, atingiu 50% da brotação no menor período de tempo, que foi de 16,5 e
12,6 dias para as cultivares Santa Maria e Rocha, respectivamente. Já o porta-enxerto OHF 87
obteve esse percentual aos 16,7 dias, para ambas as cultivares, e o porta-enxerto CAV 3 somente
alcançou 50% da brotação aos 23,5 e 18,8 dias, para as cultivares Santa Maria e Rocha,
respectivamente.
No segundo ciclo de avaliação da porcentagem de brotação, os valores de percentual de
brotação final foram menores em comparação ao período anterior, porém, a velocidade de
brotação foi maior (Figura 9A e 9B). Como pode-se observar, o porta-enxerto OHF 69 atingiu
50% da brotação no sexto dia após o início da mesma, para ambas as cultivares, representando
uma redução média de oito dias.
A estabilização da brotação ocorreu aos 35 dias (Figura 8A e 8B) após o início da
brotação no primeiro ano de avaliação, enquanto que, no segundo ano a mesma ocorreu aos 28
dias (Figura 9A e 9B). Esta redução no número de avalições realizadas no segundo ano,
possivelmente se deve ao fato das plantas já terem passado por um período de adaptação às
condições edafoclimáticas da região de estudo, inclusive pelo ciclo da dormência e acúmulo de
horas de frio.
No segundo ciclo de avaliação novamente foi observado um aumento linear em ambas
as cultivares sobre os porta-enxertos testados, com destaque para porta-enxerto OHF 69 que
apresentou os maiores índices de brotação final, sendo de 90,28% para a cultivar Santa Maria
(Figura 9A) e 92,51% para a cultivar Rocha (Figura 9B).
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Figura 9. Porcentagem de brotação de pereiras cultivares Santa Maria (A) e Rocha (B) sobre
diferentes porta-enxertos, avaliadas semanalmente após o início das brotações no ano
de 2018. Unicentro, Guarapuava, PR, 2019. **Significativo a 1% de probabilidade.

Isto evidência que o porta-enxerto OHF 69 possui a capacidade de influenciar
positivamente as características vegetativas, e possivelmente produtivas, nas duas cultivares
avaliadas, demonstrando grande importância na adaptação destas (MACHADO, 2011).

36

A formação dos brotos, das estruturas reprodutivas e a eficiência produtiva são
fortemente influenciadas pela translocação de seiva via xilema e floema, os quais podem ser
afetados pelo porta-enxerto utilizado (PASA et al., 2011). Neste contexto, nota-se que o portaenxerto CAV 3, em ambas as cultivares avaliadas, não apresentou um bom desempenho nas
duas avaliações.
Percebe-se que o porta-enxerto CAV 3 foi o que proporcionou a porcentagem de
brotação mais lenta em ambas as cultivares avaliadas, sendo que aos 35 dias após o início da
brotação na primeira avaliação, a cultivar Santa Maria apresentou 86,15 % e a cultivar Rocha
82,24% de brotação (Figura 8A e 8B), e aos 28 dias após o início da brotação, na segunda
avaliação, a cultivar Santa Maria apresentou 68,48% e a cultivar Rocha 61,25% de brotação
(Figura 9A e 9B).
A maior porcentagem de brotação final observada no primeiro ano de avaliação pode
ter sido influenciada pelo período em que as mudas permaneceram em câmara fria (de 28 dias),
com temperatura de 7ºC, obtendo um acúmulo de 672 horas de frio hibernal antes do plantio.
Como a exigência de frio foi satisfeita igualmente para todas as combinações testadas, as
plantas que apresentaram atrasos e irregularidades na brotação e floração, possivelmente não
foi em virtude da falta de frio requerida para superar a dormência (ANZANELLO, 2014).
Ao avaliar o papel do frio na liberação de dormência de gemas e alterações bioquímicas
em estacas de pereira (Pyrus pyrifolia Nakai) expostas a 5°C durante 0, 100, 200, 300, 400,
500, 600 e 700 horas de resfriamento, Hussain et al. (2015b) observaram, que a brotação acima
de 50% foi alcançada em estacas florais e vegetativas que passaram por período de 300 e 600
horas de frio hibernal, respectivamente. Além disto, verificaram que a hidrólise de amido,
acompanhada de acúmulo de sacarose em todos os órgãos, foi estimulada pela baixa
temperatura. Isto evidência que o período em que as mudas permaneceram em câmara fria antes
do plantio contribuiu para que ocorresse uma brotação uniforme em todos os tratamentos.
Durante todo o período de avaliação, que compreendeu de setembro/2017 a
novembro/2018, pode-se perceber que as condições de clima foram favoráveis ao
desenvolvimento inicial das plantas, apresentando temperaturas médias mínima e máxima, de
11,9 e 22,5°C, respectivamente, com precipitação acumulada de 1275,9 mm (Figura 10) e 834,6
mm (Figura 10), totalizando 2110,5 mm acumulados durante os 14 meses de condução do
experimento. Além de ser uma região de maior altitude (1.200 m), portanto apresentando
condições edafoclimáticas propícias para o cultivo da pereira.
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De acordo com o mapa do zoneamento da cultura de pera para o estado do Paraná
(Figura 1, item 3.3.1), a região em estudo (município de Guarapuava) apresenta condições aptas
para o plantio de peras que exigem de 150-300 horas de frio. Após um ano de adaptação das
plantas às condições edafoclimáticas na região em estudo, a quantidade de horas de frio
acumuladas (≤ 7,2ºC) durante os meses de maio a setembro de 2018 (Figura 11) foi de 481,3
UF (Unidades de Frio), calculadas de acordo com o Método Carolina do Norte Modificado, que
correspondeu a 276 horas de frio acumuladas pelas plantas durante o período hibernal.
A pereira é uma cultura de clima temperado e, portanto, exige período de frio hibernal
e homogêneo, com temperaturas abaixo ou iguais a 7,2ºC durante o inverno. No entanto, há
diferenças entre as cultivares quanto ao período de frio hibernal, pois as cultivares europeias
necessitam de no mínimo 700 horas de frio, enquanto que as cultivares asiáticas e hibridas
requerem cerca de 300 a 800 horas de frio (BRIGHENTI, 2012).
Conforme observado, entre as seis combinações avaliadas, apenas as combinações
Rocha/OHF69 (92,51%), Santa Maria (90,28%) e Rocha/OHF87 (86,53%) atingiram a
brotação máxima (BM ≥ 80%). Tal fato indica que estas combinações melhores se adaptaram
as condições edafoclimáticas neste primeiro ciclo de desenvolvimento e que possivelmente o
porta-enxerto OHF 69, tanto para a cultivar Rocha quanto para a cultivar Santa Maria, bem
como o porta-enxerto OHF 87 sob a cultivar Rocha, proporcionaram a redução da quantidade
de horas de frio exigidas por estas cultivares, classificadas como europeias.
As avaliações de desenvolvimento vegetativo inicial, assim como nas fases fenológicas
da cultura, representam uma importante ferramenta para verificar a adaptação às condições
climáticas (PASA et al., 2011). Assim, permitindo selecionar a melhor combinação cultivar
copa e porta-enxerto, uma vez que o cultivo de pereira é uma excelente alternativa para a
diversificação da fruticultura na região.
A brotação de gemas tende a ser mais uniforme após as plantas suprirem o frio
necessário para cada genótipo (ANZANELLO, 2012). Diante disto, a lenta porcentagem de
brotação do porta-enxerto CAV 3, em ambas as cultivares e nos dois anos de avaliação,

38

Temperatura Média (ºC)

Precipitação Acumulada (mm)

Temperatura média (ºC)

25

450

20

Análise enzimática

15

350
Análise de fluorescência
e pigmentos fotossintéticos

10
5
0

Início da brotação

Análise de  hídrico

-5
-10

400

300
250
200
150

Plantio

100

-15

50

-20

0

Precipitação Acumulada (mm)

Análises de crescimento

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
iro reiro rço
br mbr tubr tubr mbr mbr mbr mbr neir neir
rço
e
r
a
a
m
e
e
a
a
e
e
e
e
e
e
u
u
t
t
ez
ez nz. j nz. j . fev . fev nz. m nz. m
ov nov
.o
.o
se
se
d
d
n
z
z
.
.
.
.
n
z
z
ui
ui
ui
ui
nz uinz
uin inz. inz.
i
inz uinz qui
n
n
q
q
q
q
i
i
q
u
u
q
q
q
q
1ª
2ª
1ª
2ª
qu ª qu
qu ª qu
1ª
2ª
1ª
2ª
1ª
2ª
1ª
2
1ª
2
Figura 10. Variação das temperaturas médias (°C) e precipitação (mm) quinzenal durante a condução do experimento, no período de setembro
de 2017 a março de 2018. Unicentro, Guarapuava, PR, 2019.

39

Temperatura Média (ºC)

Precipitação Acumulada (mm)

25

450

20

400

15

Análise de fluorescência
e pigmentos fotossintéticos

10
5

Análise de  hídrico

0
-5

Período de dormência

350
300
250
200

Início da brotação
Análise enzimática

150

-10

100

-15

50

-20

0

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
il
il
to
to
ço
ço
aio
aio
lh
lh
br
br
br
br
br
br
br
br
nh
nh
os
os
ar
ar
u
u
u
u
u
u
m
m
m
m
A
A
M
M
t
t
g
g
J
J
J
J
e
e
e
e
e
te
te
e
e
e M de M . de
Ou e Ou
ov
ov
e A de A
de
de
.d
.d
.d
Se
Se
.d
.d
d
e
.
.
N
N
z
z
z
z
z
z
.z d
.z
e
e
d
d
.
.
z
z
e
e
z
d
d
in
in
in
in
.
.
n
n
in
in
n
n
nz
in
ui
ui
.d
.d
z.
z.
nz
nz
ui
ui
Qu
Qu
Qu
Qu
u
i
i
Qu
Qu Qui
z
z
n
n
Q
Q
i
i
Q
Q
u
u
ª
ª
ª
ª
ª
ª
Q
in
in
1
2
1
2
1
2
Q
Q
1ª
2ª
1ª
2ª
Qu
Qu
1ª
2ª
Qu
Qu
1ª
2ª
ª
ª
1ª
2ª
1
2

Precipitação Acumulada (mm)

Temperatura média (ºC)

Análises de crescimento

Figura 11. Variação das temperaturas médias (°C) e precipitação (mm) quinzenal durante a condução do experimento, no período de março
de 2018 a novembro de 2018. Unicentro, Guarapuava, PR, 2019.

40

possivelmente, pode ter ocorrido pela maior exigência em frio do porta-enxerto em relação aos
demais. Provavelmente, isto ocasionou menor porcentagem de gemas brotadas, apesar da
uniformidade observada.
Por isso, a escolha do porta-enxerto deve levar em consideração a adaptabilidade da
combinação entre copa e porta-enxerto às condições edafoclimáticas, além do seu efeito em
reduzir o vigor da cultivar copa, a fim de garantir melhor desenvolvimento e maiores
produtividades (PASA et al., 2012).
A incompatibilidade da enxertia pode causar dificuldade no fluxo de seiva nos vasos
condutores (xilema e floema) prejudicando a distribuição dos fotoassimilados entre a parte
aérea e as raízes, comprometendo o bom desenvolvimento da planta, devido a alteração no
balanço de carboidratos e assim, restringindo o potencial produtivo (CIOBOTARI et al., 2010).
Os problemas decorrentes da incompatibilidade entre a cultivar copa e o porta-enxerto
comprometem a produção e longevidade das pereiras, bem como a falta da adaptabilidade da
combinação às condições climáticas e podem causar condições de estresse nas plantas. As
plantas quando se encontram em situações de estresse, seja por fatores bióticos ou abióticos,
apresentam desequilíbrio entre a síntese de espécies reativas de oxigênio (EROs) e os
mecanismos antioxidantes (as defesas). Pois as condições de estresse causam superprodução de
EROs (DAS; ROYCHOUDHURY, 2014) e estas causam danos em proteínas, DNA e lipídios,
com isso afetam o funcionamento celular (GILL et al., 2011).
Em virtude disto, foram avaliadas caraterísticas relacionados ao crescimento inicial das
plantas e a presença ou ausência de estresse por meio da avaliação da fluorescência da clorofila
a, teor de pigmentos, atividade de enzimas antioxidativas e peroxidação lipídica.

5.2 Crescimento vegetativo
Na Tabela 2 está apresentado o quadro de resumo da ANOVA, com os quadrados
médios, indicando quais características possuem diferenças significativas pelo teste F, para as
variáveis de crescimento vegetativo, mensuradas durante o período de avaliação entre os meses
de setembro/2017 a novembro/2018 (Figura 10 e 11).
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Tabela 2. Resumo da análise de variância para os dados de crescimento vegetativo de pereiras
cultivares Rocha e Santa Maria sobre diferentes porta-enxertos, em 2017 e 2018.
Unicentro, Guarapuava, PR, 2019.

FV

Variáveis de crescimento vegetativo
Quadrado Médio (2017)
Altura
Diâmetro
de
Diâmetro
de Tronco Plantas
Número
de Ramos
(%)
(m)
de Ramos
(mm)
GL

Comprimento
de Ramos
(cm)

Cultivar

1

178,596 ns

0,0015 ns

180,401**

12,644**

20,776 ns

Porta-enxerto

2

1414,105*

0,0007 ns

5,915ns

2,688**

88,654*

Cultivar*Porta-enxerto

2

5,292 ns

0,0133 ns

38,821*

0,271ns

14,005 ns

Bloco

3

197,540

0,0362

1,072

1,560

19,500

Erro

15

396,126

0,0138

7,854

0,308

19,367

CV (%)

FV

52,31
7,96
35,81
Quadrado Médio (2018)
Altura
Diâmetro
de
Número
de Tronco
Plantas de Ramos
(%)
(m)
GL

9,95
Diâmetro
de Ramos
(mm)

40,13
Comprimento
de Ramos
(cm)

Cultivar

1

0,0280 ns

0,0170 ns

275,47**

34,153 ns

38,709 ns

Porta-enxerto

2

68,955*

0,1334 *

11,938 *

1691,8 ns

199,05*

Cultivar*Porta-enxerto

2

1,2180 ns

0,0935 *

27,546 **

16,270 ns

40,731*

Bloco

3

0,3802

0,0319

1,918

160,589

4,8480

15

0,3774

0,0191

1,9185

271,92

11,3808

CV (%)
7,06
: Não significativo; *p<0,05 e **p<0,01

8,58

13,61

33,74

23,04

Erro

ns

Quando analisados os resultados da influência do porta-enxerto para o diâmetro de
tronco em ambas as avaliações (Figura 12), observa-se que o crescimento entre as duas
primeiras avaliações (setembro/2017 e maio/2018) apresentou efeito significativo para o fator
porta-enxerto, com a maior porcentagem de crescimento verificada no porta-enxerto OHF 69,
seguida do porta-enxerto OHF 87, que apresentaram um crescimento de 50,77 e 39,11% em
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relação à medição inicial, respectivamente, não diferindo entre si. No entanto, o porta-enxerto
OHF 69 diferiu estatisticamente de CAV 3 (24,25%) (Figura 12A).
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Figura 12. Porcentagem de crescimento do diâmetro de tronco de plantas de pereiras dentro do
fator porta-enxerto, no primeiro (A) e segundo (B) ciclo de avaliação. Unicentro,
Guarapuava, PR, 2019. Médias (n=20) seguidas de letras iguais não diferem pelo
teste de SNK (p<0,05). Barras indicam desvio padrão da média.
O crescimento do diâmetro de tronco observado entre a segunda e a terceira avaliação
(maio/2018 e outubro/2018) apresentou o mesmo padrão de crescimento quando comparadas
com as avaliações anteriores. Pode-se notar que, mesmo as plantas passando pelo período de
repouso hibernal, no qual a atividade metabólica é lenta e o crescimento é reduzido ou nulo,
estas apresentaram maior crescimento no diâmetro de tronco no intervalo de cinco meses (maio
à outubro) quando comparado com o intervalo anterior, que foi de oito meses (Figura 12B).
O menor crescimento do diâmetro de tronco observado no período de setembro de 2017
à maio de 2018 pode ter ocorrido pelo fato das plantas estarem em um processo de adaptação,
onde todas as reservas energéticas foram direcionadas ao crescimento do sistema radicular,
promovendo menor desenvolvimento dos demais órgãos (TAIZ; ZEIGER, 2017).
A maior porcentagem de crescimento do diâmetro de tronco observada para o portaenxerto OHF 69, independente da cultivar copa e do período avaliado, possivelmente está
relacionado com a melhor regeneração vascular dos tecidos. Quando há compatibilidade entre
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enxerto e porta-enxerto a renovação dos tecidos lesionados é rápida. Os tecidos do xilema e
floema são sintetizados e a conexão vascular é reestabelecida rapidamente. Há menor
probabilidade de efeitos danosos decorrente de estresse ou ataque de agentes patogênicos
(ALONI et al., 2010). Além da rápida retomada do crescimento tanto da parte aérea quanto do
sistema radicular (GAINZA et al., 2015).
Para a variável altura de plantas, na primeira avaliação (2017) não houve diferença
significativa entre as combinações testadas. Entretanto no segundo ano de condução do
experimento observou-se interação significativa entre os fatores cultivar e porta-enxerto
(Tabela 2).
A partir do desdobramento desta interação pode-se observar que a cultivar Santa Maria
quando enxertada sobre o porta-enxerto OHF 69 proporcionou o maior crescimento em altura
de planta. Já a cultivar Rocha, independente do porta-enxerto, não apresentou diferenças
significativas. Quando comparado as cultivares dentro de cada porta-enxerto, observou-se que
a cultivar Santa Maria apresentou o maior crescimento em altura de plantas quando enxertado
no porta-enxerto OHF 69 (Figura 13).
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Figura 13. Altura de plantas de pereiras cultivares Santa Maria e Rocha enxertadas sobre
diferentes porta-enxertos. Unicentro, Guarapuava, PR, 2019. Médias (n=20)
seguidas de letras iguais maiúscula compara os porta-enxertos em cada cultivar e
letras minúsculas compara cultivares dentro de cada porta-enxerto, não diferem
pelo teste de SNK (p<0,05). Barras indicam desvio padrão da média.
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Em relação ao número de ramos, observou-se uma interação significativa entre os
fatores cultivar e porta-enxerto em ambas as avaliações (Tabela 2). O desdobramento desta
interação também revelou que o número de ramos nas cultivares Santa Maria e Rocha foram
influenciadas pelos diferentes porta-enxertos (Figura 14).
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Figura 14. Número de ramos de plantas de pereiras cultivares Santa Maria e Rocha enxertadas
sobre diferentes porta-enxertos em maio-2018 e out-2018. Unicentro, Guarapuava,
PR, 2019. Médias (n=20) seguidas de letras iguais maiúscula compara os portaenxertos em cada cultivar e letras minúsculas compara cultivares dentro de cada
porta-enxerto, não diferem pelo teste de SNK (p<0,05). Barras indicam desvio
padrão da média.

Na avaliação realizada no mês de maio de 2018 (Figura 14), os maiores números de
ramos foram observados na cultivar Santa Maria para os porta-enxertos OHF 87 e CAV 3,
diferindo-se estatisticamente da cultivar Rocha. Para o porta-enxerto OHF 69 não houve
diferenças entre as cultivares. Já a cultivar Santa Maria apresentou os maiores números de
ramos quando combinada com os porta-enxertos OHF 87 e CAV 3, que não diferiram entre si.
Entretanto, o porta-enxerto CAV 3 não diferiu do porta-enxerto OHF 69, o qual apresentou o
menor número de ramos.

Independente do porta-enxerto, na cultivar Rocha não houve

diferença significativa para o número de ramos.

45

Para a segunda avaliação, no mês de outubro de 2018 (Figura 14), a cultivar Santa Maria
quando enxertada no porta-enxerto OHF 87, foi a que apresentou maior número de ramos,
diferindo-se dos porta-enxertos OHF 69 e CAV 3. A cultivar Santa Maria em comparação com
a cultivar Rocha foi a que obteve o maior número de ramos nos três porta-enxertos avaliados.
Para o comprimento de ramos, houve um efeito significativo para o fator porta-enxerto
na primeira avaliação (maio/2018) (Tabela 2). Independente da cultivar copa, o porta-enxerto
OHF 87 (10,79 cm) não se diferiu estatisticamente dos outros porta-enxertos. No entanto, o
porta-enxerto OHF 69 apresentou a maior média de comprimento de ramos (14,37 cm) e
diferiu-se estatisticamente do porta-enxerto CAV 3 (7,72 cm), que teve o menor comprimento
de ramos (Figura 15).
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Figura 15. Comprimento de ramos (cm) de plantas de pereiras dentro do fator porta-enxerto
em maio-2018 e enxertadas sobre diferentes porta-enxertos em out-2018.
Unicentro, Guarapuava, PR, 2019. Médias (n=20) seguidas de letras iguais não
diferem pelo teste de SNK (p<0,05) em maio-2018 e médias (n=20) seguidas de
letras iguais maiúscula compara os porta-enxertos em cada cultivar e letras
minúsculas compara cultivares dentro de cada porta-enxerto, não diferem pelo teste
de SNK (p<0,05). Barras indicam desvio padrão da média.

Na segunda avaliação do variável comprimento de ramos, realizada no mês de outubro
de 2018 (Figura 15), a cultivar Santa Maria quando enxertada nos porta-enxertos OHF 69 e

46

OHF 87 apresentaram o maior comprimento de ramos. Já para a cultivar Rocha, o porta-enxerto
OHF 69 foi o que proporcionou o maior comprimento de ramos, diferindo-se da combinação
com OHF 87 e CAV 3. Ao compararmos as cultivares dentro de cada porta-enxerto, a cultivar
Santa Maria teve o maior comprimento de ramos no porta-enxerto OHF 87.
Analisando o diâmetro de ramos observou-se diferenças significativas para os dois
fatores na primeira avaliação (maio/2018), já na segunda avaliação não houve diferença
significativa para as fontes de variação testadas (Tabela 2). A cultivar Santa Maria foi a que
apresentou o maior diâmetro de ramos (6,30 mm) diferindo-se da cultivar Rocha (4,85 mm),
independente do porta-enxerto (Figura 16A).
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Figura 16. Diâmetro de ramos de plantas de pereiras dentro do fator cultivar (A) e do fator
porta-enxerto (B). Unicentro, Guarapuava, PR, 2019. Médias (n=20) seguidas de
letras iguais não diferem pelo teste de SNK (p<0,05). Barras indicam desvio padrão
da média.

Para o fator porta-enxerto, em ambas as cultivares, a utilização do porta-enxerto OHF
69 proporcionou o maior diâmetro de ramos (6,17 mm), diferindo-se dos porta-enxertos OHF
87 (5,56 mm) e CAV 3 (5,01 mm) (Figura 16B). O número e comprimento de ramos, bem como
o diâmetro de tronco, foram influenciados pelas diferentes combinações analisadas. Entretanto,
o porta-enxerto OHF 69 foi o que promoveu maior crescimento em ambas as cultivares. Isto
demonstra que a escolha de porta-enxerto é um fator determinante para o sucesso do pomar.
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Produtores buscam por porta-enxertos que controlem o vigor vegetativo e proporcionem melhor
distribuição da seiva entre os vários drenos (PASA et al., 2012), garantindo adequada circulação
de substâncias essenciais para o crescimento vegetativo (REIG et al., 2018).
Plantas lenhosas, como as fruteiras, após o processo de enxertia passam por inúmeras
alterações morfológicas e fisiológicas. Porém, quando ocorre menor adaptabilidade estas
alterações incluem distúrbios na funcionalidade do câmbio vascular recém-formado, falta de
diferenciação dos novos tecidos, lignificação imperfeita ou falta de ligação dos tecidos
vasculares, assim como distúrbios na translocação de hormônios vegetais como a auxina
(CANAS et al., 2014).
Estes distúrbios, possivelmente causados pela menor compatibilidade refletem
diretamente no crescimento das plantas, devido à má distribuição e competição dos
fotoassimilados entre os órgãos em crescimento e o restante da planta. No entanto, os ramos,
folhas e brotos são os drenos considerados mais fortes, e por isso podem inibir a formação de
gemas floríferas, prejudicando a produção de frutos (RUFATO et al., 2012).

5.3 Pigmentos fotossintéticos

Na Tabela 3, está apresentado o quadro de resumo da ANOVA, com os quadrados
médios, indicando quais características apresentaram diferenças significativas pelo teste F, para
as variáveis de pigmentos fotossintéticos, mensuradas durante o período de avaliação entre os
meses de setembro/2017 a novembro/2018 (Figura 10 e 11).
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Tabela 3. Resumo da análise de variância para os dados de pigmentos fotossintéticos de
pereiras cultivares Rocha e Santa Maria sobre diferentes porta-enxertos em 2017 e
2018. Unicentro, Guarapuava, PR, 2019.

GL
1

Pigmentos Fotossintéticos
Quadrado Médio (2017)
Clorofila
Clorofila Clorofila
Total
a
b
a+b
ns
2,263
1,372*
0,795 ns

Relação
Clorofila
a/b
0,840*

Porta-enxerto

2

0,151 ns 32,492** 47,168**

62,029**

39,502**

Cultivar*Porta-enxerto

2

0,278 ns

0,043 ns

0,260 ns

0,325 ns

0,320 ns

Bloco

3

0,629

0,290

1,541

0,262

0,118

15

1,021

0,263

2,063

0,144

0,464

7,31

15,03

FV
Cultivar

Erro
CV (%)

FV
Cultivar

GL
1

15,04
16,44
14,03
Quadrado Médio (2018)
Clorofila
Clorofila Clorofila
Total
a
b
a+b
ns
ns
0,026
1,372
2,172 ns

Relação
Clorofila
a/b
4,833 ns

Carotenoides
2,300*

Carotenoides
0,735 ns

Porta-enxerto

2

13,016 *

0,389 ns

14,988 *

1,343 ns

2,326 *

Cultivar*Porta-enxerto

2

4,216 **

0,062 ns

3,873 ns

2,402 ns

0,490 ns

Bloco

3

2,418

0,409

3,911

1,243

0,666

15

0,776

0,142

1,228

2,514

0,182

CV (%)
12,77
: Não significativo; *p<0,05 e **p<0,01.

23,69

12,94

34,78

12,15

Erro
ns

As concentrações de pigmentos clorofilianos dentro do fator cultivar estão apresentadas
na Tabela 4. Para as concentrações de clorofila a e para o teor de clorofila total (a+b), não foram
observadas diferenças significativas entre as cultivares Santa Maria e Rocha. No entanto, houve
um aumento significativo da concentração de clorofila b para a cultivar Rocha, que se diferiu
da cultivar Santa Maria.
Para o teor de carotenoides, a concentração na cultivar Rocha também foi maior do que
na cultivar Santa Maria. O contrário ocorreu na relação a+b, sendo que a cultivar Santa Maria
apresentou maior média.
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Tabela 4. Concentração de pigmentos (µg mL-1) dentro do fator cultivar em dezembro de 2017.
Unicentro, Guarapuava, PR, 2019.
Cultivar
Santa Maria
Rocha
CV%

Concentração de pigmentos (µg mL-1)
Total
Relação
Clorofila a Clorofila b
Carotenoides
(a+b)
a/b
7,02 ns
2,88b
10,06 ns
5,38a
4,21b
6,41
3,36a
10,42
5,00b
4,84a
5,04
16,44
14,03
7,31
15,03

Médias (n = 20) seguidas de letras diferentes na coluna diferem significativamente entre si pelo teste SNK
(p<0,05); ns = não significativo.

Houve também diferenças significativas para clorofila b¸ total (a+b), relação (a+b) e
carotenoides para o fator porta-enxerto (Tabela 5). Não houve diferença significativa para
clorofila a entre os porta-enxertos. Entretanto, pode-se observar que o porta-enxerto OHF 69
se diferiu dos demais, por apresentar a maior média para as concentrações de clorofila a, total
(a+b), relação a/b e carotenoides.
Tabela 5. Concentração de pigmentos (µg mL-1) dentro do fator porta-enxerto em dezembro de
2017. Unicentro, Guarapuava, PR, 2019.
Porta-enxerto
OHF 69
OHF 87
CAV 3
CV%

Clorofila a
6,83ns
6,76
5,56
15,04

Concentração de pigmentos (µg mL-1)
Clorofila b
Total
Relação
Carotenoides
(a+b)
a/b
5,44a
13,04a
8,40a
7,09a
1,96b
8,93b
3,47b
3,23b
1,95b
8,74b
3,70b
3,26b
16,44
14,03
7,31
15,03

Médias (n = 20) seguidas de letras diferentes na coluna diferem significativamente entre si pelo teste SNK
(p<0,05); ns = não significativo.

Na segunda avaliação de pigmentos clorofilianos (dezembro de 2018), houve uma
interação significativa para a variável clorofila a (Tabela 3). Na cultivar Santa Maria, o maior
teor de clorofila a, foi encontrado no porta-enxerto OHF 87, enquanto que na cultivar Rocha
não houve diferença entre os porta-enxertos testados para esta variável (Figura 17).

50

16

Santa Maria

Rocha

12

-1

Clorofila a (µg mL )

14

aA

10

aA

aA

8

bB

aB

6

aA

4
2
0

OHF 69

OHF 87

CAV 3

Figura 17. Concentração de clorofila a (µg mL-1) de pereiras cultivares Santa Maria e Rocha
enxertadas sobre diferentes porta-enxertos no ano de 2018. Unicentro, Guarapuava,
PR, 2019. Médias (n=20) seguidas de letras iguais maiúscula compara os portaenxertos em cada cultivar e letras minúsculas compara cultivares dentro de cada
porta-enxerto, não diferem pelo teste de SNK (p<0,05). Barras indicam desvio
padrão da média.

Além disso, a cultivar Rocha quando comparada com a cultivar Santa Maria dentro do
porta-enxerto OHF 69, foi a cultivar que apresentou maior concentração de clorofila a. Os
porta-enxertos OHF 87 e CAV 3 não apresentaram diferenças significativas entre as cultivares
(Figura 17).
As concentrações de clorofila total (a+b) e carotenoides apresentaram diferenças para
o fator porta-enxerto, sendo observados as maiores médias no porta-enxerto OHF 69, diferindose dos porta-enxertos OHF 87 e CAV 3. Para os teores de clorofila b e na relação a/b, não houve
diferença entre os porta-enxertos (Tabela 6).
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Tabela 6. Concentração de pigmentos (µg mL-1) dentro do fator porta-enxerto em dezembro de
2018. Unicentro, Guarapuava, PR, 2019.
Porta-enxerto

Concentração de pigmentos (µg mL-1)
Clorofila b

Total (a+b)

Relação a/b

OHF 69
OHF 87
CAV 3

1,59
1,80
1,36

ns

ns

9,92a
8,57b
7,19b

4,53
4,98
4,16

CV%

23,69

12,94

34,78

Carotenoides
4,08a
3,42b
3,02b
12,15

Médias (n = 20) seguidas de letras diferentes na coluna diferem significativamente entre si pelo teste SNK
(p<0,05); ns = não significativo.

A concentração de pigmento tem sido utilizada como parâmetro para avaliar a
compatibilidade da enxertia em outros trabalhos, revelando que plantas com incompatibilidade
translocada apresentaram menores concentrações de clorofilas (CIOBOTARI et al., 2010;
MACHADO et al., 2015; NEVES et al., 2017).
O aumento na concentração de clorofila b é um importante indicativo de adaptação da
planta em ambientes com baixa intensidade de luz, devido a esse pigmento captar fótons com
maiores comprimentos de onda (WHATLEY; WHATLEY, 1982).
Essa característica é considerada importante pelo fato da clorofila b absorver energia
luminosa em um comprimento de onda oposto da clorofila a, transferindo-a para os centros de
reação do cloroplasto, promovendo um aumento do armazenamento energético que irá atuar
nas reações fotoquímicas, fazendo com a planta melhore sua adaptação quando disposta em
ambientes com baixa disponibilidade luminosa (TAIZ; ZEIGER, 2017).
Os resultados observados na relação clorofila a/b em 2017, demonstram uma maior
média da relação para a cultivar Santa Maria (5,38), apresentando diferença significativa. Para
o fator porta-enxerto, o OHF 69 (8,40) apresentou maior média da relação, diferindo-se
estatisticamente de OHF 87 e CAV 3 (Tabelas 4 e 5). Esses maiores valores da relação da
clorofila a/b representam um aumento na diferença dos dois tipos de clorofila (a e b) como uma
resposta de adaptação do complexo antena quando associado aos fotossistemas (LAGE-PINTO
et al., 2008). No entanto para o ano de 2018 não foram observadas diferenças para esta variável
(Tabela 6).
Quando as plantas são expostas a ambientes com baixa intensidade luminosa, a
proporção entre a clorofila a e b tende a diminuir, pela maior proporção relativa de clorofila b
nesses ambientes (CASTRO et al., 2005; LIMA et al., 2010). Essa proporção foi observada na
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cultivar Rocha e no porta-enxerto OHF 69, que apresentaram uma proporção próxima de 3:1.
Essa relação proporciona uma adaptação a luz ou mudanças nas condições do aparato
fotossintético, sendo que os valores da relação a/b próximo de 3:1 indicam que as plantas estão
saudáveis (LICHTENTHALE,1987).
Mesmo não apresentando diferença significativa na clorofila a e clorofila total (fator
cultivar) no ano de 2017, os maiores teores podem ser observados na cultivar Rocha e no portaenxerto OHF 69, conforme observado juntamente com os teores de clorofila b e relação a/b.
Isso representa uma capacidade da cultivar Rocha e do porta-enxerto OHF 69 em se adaptar a
condição de luminosidade.
A maior quantidade de pigmentos indica uma alta síntese de clorofila e uma degradação
lenta da clorofila b quando comparada com clorofila a (ENGEL; POGGIANI, 1991). No ano
de 2018 não houve diferenças nas concentrações de pigmentos para o fator cultivar, porém
novamente o porta-enxerto OHF 69 destacou-se por apresentar maior média para o teor de
clorofila total (a+b) (Tabela 6), e o porta-enxerto OHF 87 promoveu a maior concentração de
clorofila a (Figura 17).
Em 2017, para o teor de carotenoides houve efeito significativo para os dois fatores
observados (cultivar e porta-enxerto). A cultivar Rocha (4,84) apresentou maior média no teor
de carotenoides, diferindo-se estatisticamente de Santa Maria (4,21). Para o fator porta-enxerto,
OHF 69 (7,09) apresentou maior média de carotenoides, o que representa uma diferença
significativa quando comparado com OHF 87 (3,23) e CAV 3 (3,26). Já no ano de 2018, não
houve diferenças para o fator cultivar, entretanto, o porta-enxerto OHF 69 novamente propiciou
o maior acúmulo de carotenoides (4,08) quando comparado com OHF 87 (3,42) e CAV 3 (3,02).
Os maiores teores de carotenoides na cultivar Rocha (no ano de 2017) e no portaenxerto OHF 69 (ambos os anos), na época avaliada, pode indicar uma forma de adaptação das
plantas contra os danos que possam ocasionar à fotoxidação. Os carotenoides são pigmentos
que atuam como acessórios fotoprotetores através da sua eficiente extinção dos estados
excitados da clorofila, promovendo sua proteção contra a fotoxidação (TAIZ; ZEIGER, 2017).
Com isso, a alta concentração deste pigmento nas plantas pode estar relacionada com o
surgimento da proteção para os complexos coletores de luz dos fotossistemas, sendo que
durante o período da avaliação, ocorria as maiores incidências de radiação luminosa.
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5.4 Fluorescência da clorofila a

O quadro de resumo da ANOVA, com os quadrados médios, para as variáveis da
fluorescência da clorofila a induzidas por cinética rápida realizada no ano de 2017 (Tabela 7),
demonstram que as características avaliadas não apresentaram diferenças pelo teste F.

Tabela 7. Resumo da análise de variância para os dados de fluorescência da clorofila a
induzidas por cinética rápida de pereiras cultivares Rocha e Santa Maria sobre
diferentes porta-enxertos no ano de 2017. Unicentro, Guarapuava, PR, 2019.
Variáveis da Fluorescência da Clorofila a
Quadrado Médio (2017)

FV
Cultivar
Porta-enxerto
Cultivar*Portaenxerto
Bloco
Erro
CV (%)

Eficiência
Fluorescência Fluorescência Fluorescência
Fotoquímica no
Inicial (F0) Máxima (Fm) Variável (Fv)
FSII (Fv/Fm)
GL
1
2

0,0014 ns
0,0089 ns

0,023 ns
0,244 ns

0,0283 ns
0,3818 ns

0,0018 ns
0,0013 ns

2

0,0076 ns

0,040 ns

0,0123 ns

0,0015 ns

3
15

0,0111
0,0068

0,076
0,150

0,2971
0,0925

0,0016
0,0019

14,02

14,17

13,77

5,61

ns

: Não significativo
No ano de 2018, os parâmetros da fluorescência da clorofila a foram induzidos por

cinética lenta (Tabela 8), indicando quais características apresentaram diferenças significativas
pelo teste F. Foi observado que houve interação significativa entre as fontes de variação
avaliadas: fluorescência inicial (F0), fluorescência máxima (Fm), fluorescência variável (Fv),
rendimento quântico máximo do PSII (Fv/Fm), rendimento quântico fotoquímico do PSII, Y (II)
e taxa relativa de transferência de elétrons (ETR).
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Tabela 8. Resumo da análise de variância para os dados de fluorescência da clorofila a induzidas por cinética lenta de pereiras cultivares
Rocha e Santa Maria sobre diferentes porta-enxertos no ano de 2018. Unicentro, Guarapuava, PR, 2019.
Variáveis da Fluorescência da Clorofila a
Quadrado Médio (2018)

FV

GL

Fluorescência

Fluorescência

Fluorescência

Inicial (F0)

Máxima (Fm)

Variável (Fv)

Eficiência
Fotoquímica no
FSII (Fv/Fm)

Rendimento
Quântico
Fatoquímico do
PSII, Y(II)

Taxa Relativa de
Transferência de
Elétrons (ETR)

Cultivar

1

0.003953**

0.000228**

0.002281**

0.000472**

0.000006**

0.022817**

Porta-enxerto

2

0.000501**

0.080836**

0.070656**

0.000307**

0.000553**

2.905717**

2

0.000659**

0.009692**

0.007522**

0.000080**

0.000388**

3.172217**

Bloco

3

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

Erro

15

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

00,00

00,00

00,00

00,00

00,00

00,00

Cultivar*Portaenxerto

CV (%)
**p<0,01.
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Na figura 18 estão apresentados os gráficos referentes aos parâmetros de fluorescência
da clorofila a.
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Figura 18. Parâmetros da fluorescência da clorofila a: fluorescência inicial (F0) (A),
fluorescência máxima (Fm) (B), fluorescência variável (Fv) (C), rendimento
quântico máximo do PSII (Fv/Fm) (D), rendimento quântico fotoquímico do PSII,
Y (II) (E) e taxa relativa de transferência de elétrons (ETR) (F), induzidas por
cinética lenta em pereiras cultivares Rocha e Santa Maria sobre diferentes portaenxertos no ano de 2018. Unicentro, Guarapuava, PR, 2019.
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Nesta avaliação foi possível constatar que a fluorescência inicial (F0) independente do
porta-enxerto foi maior para a cultivar Rocha (Figura 18A). O porta-enxerto OHF 69 foi o que
proporcionou a maior F0, independente da cultivar, seguido dos porta-enxertos OHF 87 e CAV
3. O parâmetro F0 é mensurada para avaliar o momento em que todos os centros de reação do
fotossistema II (PSII) estão abertos, com capacidade total de receber elétrons, indicando a
capacidade fotossintética dos centros de reação. No entanto não é a energia total absorvida que
será utilizada, pois parte é perdida no processo fotoquímico (ASTROM et al., 2015).
Apesar da cultivar Rocha e do porta-enxerto OHF 69 apresentarem os maiores
parâmetros F0, o parâmetro Fv/Fm revela que estas plantas estavam saudáveis, com valores
médios de 0,76 para a cultivar Rocha e de 0,77 e 0,79, para o porta-enxerto OHF 69 sob as
cultivares Rocha e Santa Maria (Figura 18D), respectivamente.
De acordo com Bolhàr-Nordenkampf et al. (1989), plantas saudáveis apresentam
valores da relação Fv/Fm entre 0,75 e 0,85. A relação Fv/Fm indica o rendimento quântico
máximo do fotossistema II. Em estudos ecofisiológicos, segundo Baker (2008), as plantas
quando expostas a estresse abióticos ou bióticos tendem a diminuir a relação Fv/Fm, perdendo
rendimento fotoquímico.
Na cultivar Rocha, os porta-enxertos OHF 69 e CAV 3 apresentaram as maiores
fluorescências máximas (Fm) (Figura 18B). Enquanto que na cultivar Santa Maria, a maior Fm
foi observada para o porta-enxerto OHF 87. Em ambas as cultivares, Santa Maria e Rocha, o
porta-enxerto OHF 69 contribuiu para a maior Fm, seguido dos porta-enxertos OHF 87 e CAV
3. O parâmetro de fluorescência variável (Fv) foi maior para a cultivar Santa Maria em todos os
porta-enxertos (Figura 18C). O porta-enxerto OHF 69 foi o que apresentou a maior Fv em ambas
as cultivares, seguido do porta-enxerto OHF 87 e CAV 3.
O nível de fluorescência máxima (Fm) indica a dissipação através da reemissão de fótons
quando os centros de reação do PSII estiverem completamente saturados (BAKER;
ROSENQVIST, 2004). A relação Fv é obtida pela diferença entre a fluorescência máxima (Fm)
e a inicial (Fo) e é utilizada para avaliar os danos no sistema fotossintético, através da habilidade
do PSII em desempenhar as reações fotoquímicas primárias (KRAUSE; WEIS, 1991). Logo,
baseado nos resultados, verificou-se que o porta-enxerto OHF 69 promoveu maior eficiência
fotossintética, em ambas as cultivares.
Para os parâmetros rendimento quântico fotoquímico do PSII, Y (II) (Figura 18E) e taxa
relativa de transferência de elétrons (ETR) (Figura 18F), a cultivar Santa Maria apresentou as
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maiores médias. O porta-enxerto OHF 69 foi o que obteve as maiores médias em ambas as
cultivares, seguindo dos porta-enxertos OHF 87 e CAV 3.
Os maiores valores de rendimento quântico efetivo do PSII, Y(II) observados, indicam
maior eficiência fotoquímica do PSII, devido a capacidade deste parâmetro mensurar a
quantidade de luz absorvida pelas clorofilas e sua potencialidade em utilizar fotoquimicamente
esta energia (MAXWELL; JOHNSON, 2000).
Além disso, segundo Marek et al. (2018), o transporte de elétrons entre os fotossistemas
(II e I), geram como produto final NADPH2 e ATP, que serão utilizados na fixação de CO2 e
síntese de fotoassimilados. Assim, qualquer fator que cause estresse na planta e danifique o
aparato fotossintético, poderá alterar a ETR e, consequente, a produção de carboidratos,
afetando o crescimento e desenvolvimento da planta.
Como observado, o porta-enxerto OHF 69 sob ambas as cultivares, apresentou a maior
ETR e também o maior rendimento quântico efetivo do PSII, Y(II), justificando o maior
crescimento de diâmetro de tronco, comprimento e diâmetro de ramos obtidos por estas plantas.
5.5 Potencial hídrico

A avaliação do potencial hídrico apresentou diferenças significativas em todos os
horários avaliados dentro das cultivares Santa Maria e Rocha com seus respectivos portaenxertos (OHF 69, OHF 87 e CAV 3). As diferenças entre os tratamentos foram observadas ao
longo do dia (7, 10, 13, 16 e 19h) em condições de pleno sol na primeira avaliação (fevereiro
de 2018), conforme Figura 19A e 19B.
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Figura 19. Valores médios do potencial hídrico foliar (MPa) de pereiras cultivares Santa Maria
(A) e Rocha (B) sobre diferentes porta-enxertos na primeira avaliação (fevereiro de
2018). Unicentro, Guarapuava, PR, 2019. Médias (n=20) seguidas de letras iguais
não diferem pelo teste de SNK (p<0,05). Barras indicam desvio padrão da média.
As diferenças entre os tratamentos também foram observadas ao longo do dia (7, 10, 13,
16 e 19h) em condições de pleno sol na segunda avaliação (novembro de 2018), conforme a
Figura 20A e 20B.
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Figura 20. Valores médios do potencial hídrico foliar (MPa) de pereiras cultivares Santa Maria
(A) e Rocha (B) sobre diferentes porta-enxertos na segunda avaliação (novembro
de 2018). Unicentro, Guarapuava, PR, 2019. Médias (n=20) seguidas de letras
iguais não diferem pelo teste de SNK (p<0,05). Barras indicam desvio padrão da
média.

Pode-se observar que houve resposta semelhante para as cultivares Santa Maria e Rocha
nos porta-enxertos testados em ambas as avaliações. Nota-se que nas horas mais quentes do dia
houve diferenças significativas entre os potenciais de água nas folhas para as duas cultivares
sobre o porta-enxerto CAV 3, apresentando o menor potencial hídrico foliar às 13h, sendo de
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-1,60 MPa e -1,69 MPa para a primeira avaliação e de -1,69 MPa e 1,73 MPa na segunda
avaliação nas combinações Santa Maria/CAV 3 e Rocha/CAV 3 respectivamente,
demonstrando que houve menor adaptação ao déficit hídrico temporário nestas plantas.
Conforme aumenta a temperatura no decorrer do dia, há maior evapotranspiração.
Quando o sistema radicular não consegue repor a água perdida, ocorrem reações de sinalização
que culminam no fechamento estomático (DÍAZ-ABRIL et al., 2016).
A restrição de água afeta os processos bioquímicos e fisiológicos, tendo efeito direto no
crescimento e desenvolvimento da planta. O potencial hídrico da folha permite inferir como
estão as relações hídricas no sistema, verificando a influência da união do enxerto no transporte
de água para a parte aérea (MARTÍNEZ-BALLESTA et al., 2010). Por isso, o potencial hídrico
foliar reflete o nível de estresse da planta (ARÉVALO-H. et al., 2013).
De maneira geral, o porta-enxerto OHF 69 apresentou os maiores potenciais hídricos
foliares nas duas avaliações realizadas no ano de 2018, com variação de -0,60 MPa à -1,12 Mpa
e de -0,72 MPa à -0,97 MPa, para o mês de fevereiro, e de -0,65 MPa à -0,77 MPa e de -0,61 à
-0,67 MPa, entre às 7h da manhã e às 19h da noite, para as cultivares Santa Maria e Rocha,
respectivamente. Revelando que nas plantas enxertadas sobre este porta-enxerto a absorção e
translocação de água apresentou-se mais adequada e manteve o estado de hidratação da planta
ao longo do dia, principalmente nas horas mais quentes do dia (períodos mais críticos).
As plantas que apresentaram menores valores de potencial hídrico foliar, possivelmente
podem estar apresentando algum problema de compatibilidade na enxertia. Alterações
morfológicas e/ou fisiológicas no câmbio vascular podem prejudicar a translocação da seiva
nos dois sentidos (CANAS et al., 2014).

De tal forma, comprometendo o bom

desenvolvimento, por apresentar menor transporte e distribuição de água, sais minerais,
carboidratos e demais substâncias essenciais para a planta (CIOBOTARI et al., 2010).
A escolha do porta-enxerto adequado permite maior e melhor exploração do solo,
devido ao sistema radicular bem desenvolvido. Diferentes porta-enxertos podem ser utilizados
para minimizar os efeitos do estresse hídrico, melhorando o desenvolvimento da planta copa
(LEE et al., 2010; MARTÍNEZ-BALLESTA et al., 2010).
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5.6 Sistema antioxidante
Na Tabela 8 está apresentado o quadro de resumo da ANOVA, com os quadrados
médios, indicando que todas as características apresentaram diferenças significativas pelo teste
F para as variáveis do sistema antioxidante, mensuradas durante o período de avaliação entre
os meses de setembro/2017 a novembro/2018 (Figura 10 e 11).

Tabela 9. Resumo da análise de variância para os dados do sistema antioxidante de pereiras
cultivares Rocha e Santa Maria sobre diferentes porta-enxertos em 2017 e 2018.
Unicentro, Guarapuava, PR, 2019.
Sistema Antioxidativo

FV

Quadrado Médio (2017)
Atividade da Atividade
Atividade da
Superóxido
da
Peroxidase
Dismutase
Catalase

GL

Cultivar

1

2,60212**

0,843**

15,607**

0,607 ns

Porta-enxerto

2

6,52612**

1,521**

25,894**

4758,958**

Cultivar*Porta-enxerto

2

3,34712**

0,436**

3,087**

11,943**

Bloco

3

5,11412

0,028

0,016

0,345

Erro

15

1,22712

0,092

0,122

0,147

CV (%)

FV

4,28

GL

7,88

3,49

Quadrado Médio (2018)
Atividade da Atividade
Atividade da
Superóxido
da
Peroxidase
Dismutase
Catalase

1,01

Peroxidação
Lipídica

Cultivar

1

1,21112**

0,0022**

1,932**

60,738**

Porta-enxerto

2

2,02812**

0,0047**

19,909**

260,76**

Cultivar*Porta-enxerto

2

4,29812**

0,0092**

1,292**

6,928**

Bloco

3

3,26512

0,0479

2,618

0,228

Erro

15

3,61112

0,0053

0,376

0,279

7,30

7,53

CV (%)
ns

Peroxidação
Lipídica

: Não significativo; **p<0,01.

9,92

2,88
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As atividades das enzimas superóxido dismutase (SOD), catalase (CAT) e peroxidase
(POD), bem como peroxidação lipídica (LIPO) apresentaram efeito significativo (p<0,01) para
a interação entre os fatores.
O desdobramento da interação para a atividade da enzima SOD realizada no ano de 2017
(Figura 21), revelou que a cultivar Rocha não apresentou efeito significativo para os portaenxertos. No entanto, para a cultivar Santa Maria, o porta-enxerto CAV 3 apresentou a maior
atividade da enzima SOD. A cultivar Santa Maria teve a maior atividade da enzima SOD,
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400000
350000
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aB

-1

-1

Superóxido dismutase (U min mg de proteína )

independente do porta-enxerto, diferenciando-se estatisticamente da cultivar Rocha.

300000
250000

aC
bA

bA

bA

200000
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OHF 69

OHF 87

CAV 3

Figura 21. Atividade da enzima superóxido dismutase (SOD, U min-1 mg de proteína-1) de
pereiras cultivares Santa Maria e Rocha enxertadas sobre diferentes porta-enxertos
no ano de 2017. Unicentro, Guarapuava, PR, 2019. Médias (n=20) seguidas de
letras iguais maiúscula compara os porta-enxertos em cada cultivar e letras
minúsculas compara cultivares dentro de cada porta-enxerto, não diferem pelo teste
de SNK (p<0,05). Barras indicam desvio padrão da média.

A primeira avaliação da atividade da enzima SOD (Figura 22A) realizada no ano de
2018, resultou no desdobramento da interação das fontes de variação avaliadas (cultivar e portaenxerto), indicando que aos 15 dias após a plena brotação a maior atividade da enzima, em
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ambas as cultivares, foi observada no porta-enxerto CAV 3, diferenciando de OHF 87 e OHF
69.
Ao comparar as cultivares dentro de cada porta-enxerto, percebe-se que a cultivar Santa
Maria apresentou as maiores médias da atividade da enzima SOD quando enxertada sobre os
porta-enxertos OHF 69 e CAV 3, diferindo-se da cultivar Rocha.
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B
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-1

Superóxido dismutase (U min mg de proteína )
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aA
bA
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OHF 69

OHF 87

CAV 3

Figura 22. Atividade da enzima superóxido dismutase (SOD, U min-1 mg de proteína-1) de
pereiras cultivares Santa Maria e Rocha enxertadas sobre diferentes porta-enxertos
15 dias após a brotação (A) e 30 dias após a plena brotação (B) no ano de 2018.
Unicentro, Guarapuava, PR, 2019. Médias (n=20) seguidas de letras iguais
maiúscula compara os porta-enxertos em cada cultivar e letras minúsculas compara
cultivares dentro de cada porta-enxerto, não diferem pelo teste de SNK (p<0,05).
Barras indicam desvio padrão da média.
Aos 30 dias após o final da brotação observou-se um aumento da atividade da enzima
SOD (Figura 22B) em relação a primeira avaliação (Figura 22A), onde o porta-enxerto CAV 3
novamente apresentou as maiores médias da atividade da enzima tanto na cultivar Santa Maria
quanto na cultivar Rocha. O porta-enxerto OHF 69, em ambas as cultivares, obteve a menor
concentração da enzima. A cultivar Rocha quando comparada com Santa Maria teve a maior
atividade da enzima, quando ambas estão enxertadas sobre o porta-enxerto CAV 3.
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A maior atividade da enzima SOD nas plantas deste porta-enxerto (CAV 3) durante as
avaliações, em ambos os anos, pode estar relacionada com problemas de compatibilidade na
enxertia, uma vez que o processo de enxertia configura uma situação de estresse para a planta,
e geralmente desencadeia a síntese de espécies reativas de oxigênio EROs (IRISARRI et al.,
2015). Altos níveis de EROs comprometem a homeostase celular (ESPINOSA-DIEZ et al.,
2015) e em contrapartida a planta aciona mecanismos de defesa para eliminar estas EROs.
A SOD, no arsenal de defesa enzimática, é a primeira enzima nesta linha de defesa sendo
responsável por dismutar o radical livre superóxido (•O2ˉ) em oxigênio molecular e peróxido
de hidrogênio (H2O2) (GILL et al., 2015). Portanto, a indução da alta atividade da enzima SOD
pode estar relacionada a maiores níveis de estresse oxidativo, que por sua vez, está demandando
maiores respostas de defesa para suprimir o efeito danoso das EROs formadas.
Em contrapartida, a menor atividade da enzima, como foi observada no porta-enxerto
OHF 69, que teve uma redução na atividade quando comparado com o porta-enxerto CAV 3,
pode indicar menor estresse oxidativo nestas plantas.
Para a atividade da enzima CAT (Figura 23), o porta-enxerto OHF 69 não apresentou
diferenças significativas entre as cultivares para a avaliação de 2017. No entanto, os portaenxertos OHF 87 e CAV 3 diferiram em ambas as cultivares. Os valores da atividade da enzima
CAT para a cultivar Rocha variaram de 0,656 à 0,972 U min-1 mg de proteína-1. Na cultivar
Santa Maria, a maior atividade foi observada nas plantas enxertadas sobre o porta-enxerto CAV
3. Essa atividade representou um aumento de aproximadamente 2,4 vezes comparada com a
atividade da enzima CAT no porta-enxerto OHF 69, onde observou-se a menor atividade (0,653
U min-1 mg de proteína-1).
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Figura 23. Atividade da enzima catalase (CAT, U min-1 mg de proteína-1) de pereiras cultivares
Santa Maria e Rocha enxertadas sobre diferentes porta-enxertos no ano de 2017.
Unicentro, Guarapuava, PR, 2019. Médias (n=20) seguidas de letras iguais
maiúscula compara os porta-enxertos em cada cultivar e letras minúsculas compara
cultivares dentro de cada porta-enxerto, não diferem pelo teste de SNK (p<0,05).
Barras indicam desvio padrão da média.

A atividade da enzima CAT para a avaliação de 2018 demonstrou que a maior atividade
da enzima foi nas cultivares Rocha e Santa Maria sobre o porta-enxerto CAV 3 nas duas
avaliações de 2018 (Figura 24A e 24B). Na segunda avaliação, (30 dias após o final da brotação)
a cultivar Santa Maria apresentou maior atividade da enzima quando enxertada nos portaenxertos CAV 3 e OHF 87 em comparação com a cultivar Rocha (Figura 24B).
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Figura 24. Atividade da enzima catalase (CAT, U min-1 mg de proteína-1) de pereiras cultivares
Santa Maria e Rocha enxertadas sobre diferentes porta-enxertos 15 dias após a
brotação (A) e 30 dias após a brotação (B) no ano de 2018. Unicentro, Guarapuava,
PR, 2019. Médias (n=20) seguidas de letras iguais maiúscula compara os portaenxertos em cada cultivar e letras minúsculas compara cultivares dentro de cada
porta-enxerto, não diferem pelo teste de SNK (p<0,05). Barras indicam desvio
padrão da média.
Novamente observou-se que, possivelmente, existem problemas na compatibilidade e
adaptabilidade do porta-enxerto CAV 3 com as cultivares testadas. Além disso, as maiores
diferenças observadas entre as cultivares durante a segunda avaliação de 2018 são semelhantes
com as médias obtidas durante a primeira avaliação em 2017, onde as plantas ainda estavam
em fase de adaptação as condições edafoclimáticas do estudo. Uma vez que a maior atividade
da enzima CAT está relacionada com maiores níveis de H2O2, pois são as principais enzimas
que atuam na eliminação do H2O2 nos vegetais (IRISARRI et al., 2015).
A maior diferença da atividade da enzima POD entre as cultivares para a avaliação no
ano de 2017 (Figura 25) foi observada no porta-enxerto OHF 69, no qual ocorreu um
decréscimo de 28,2 % da atividade da enzima na cultivar Rocha, quando comparada com a
cultivar Santa Maria. O comportamento semelhante foi observado para o porta-enxerto OHF
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87 com decréscimo de 17,2 %. No entanto, para o porta-enxerto CAV 3 não houve diferença
significativa entre as cultivares.
Os porta-enxertos OHF 87 e CAV 3 sob a cultivar Santa Maria, apresentaram a maior
atividade da enzima POD, diferenciando-se estatisticamente de OHF 69. Na cultivar Rocha a
maior atividade foi observada no porta-enxerto CAV 3 (11,45 U min-1 mg de proteína-1),
seguido dos porta-enxerto OHF 87 (9,44 U min-1 mg de proteína-1) e OHF 69 (6,72 U min-1 mg
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de proteína-1) que diferiram-se entre si (Figura 25).
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Figura 25. Atividade da enzima peroxidase (POD, U min-1 mg de proteína-1) de pereiras
cultivares Santa Maria e Rocha enxertadas sobre diferentes porta-enxertos no ano
de 2017. Unicentro, Guarapuava, PR, 2019. Médias (n=20) seguidas de letras
iguais maiúscula compara os porta-enxertos em cada cultivar e letras minúsculas
compara cultivares dentro de cada porta-enxerto, não diferem pelo teste de SNK
(p<0,05). Barras indicam desvio padrão da média.

Aos 15 dias após o final da brotação (Figura 26A), na primeira avaliação do ano de
2018, é possível observar que a atividade da enzima POD também foi maior quando as
cultivares foram enxertadas sobre o porta-enxerto CAV 3. Entretanto, o porta-enxerto OHF 87
teve o comportamento semelhante em ambas as cultivares, não se diferenciando do porta-
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enxerto CAV 3 e OHF 69 que novamente destacou-se por apresentar a menor atividade
enzimática.
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Figura 26. Atividade da enzima peroxidase (POD, U min-1 mg de proteína-1) de pereiras
cultivares Santa Maria e Rocha enxertadas sobre diferentes porta-enxertos 15 dias
após a brotação (A) e 30 dias após a brotação (B) no ano de 2018. Unicentro,
Guarapuava, PR, 2019. Médias (n=20) seguidas de letras iguais maiúscula
compara os porta-enxertos em cada cultivar e letras minúsculas compara
cultivares dentro de cada porta-enxerto, não diferem pelo teste de SNK (p<0,05).
Barras indicam desvio padrão da média.

Ao comparar as cultivares dentro do fator porta-enxerto, nota-se que nas duas avaliações
realizadas em 2018 (Figura 26A e 26B), o porta-enxerto OHF 69 não apresentou diferenças na
atividade enzimática. Já para os porta-enxertos OHF 87 e CAV 3, a maior atividade da enzima
foi observada nas plantas da cultivar Santa Maria.
As PODs são enzimas importantes na lignificação da parede celular a partir do consumo
de H2O2, eliminando o efeito nocivo desta EROs, juntamente com a CAT (SHEREEFA;
KUMARASWAMY, 2014). Pode-se observar, que mais uma vez o porta-enxerto CAV 3 se
destacou pela maior atividade enzimática. A maior atividade da enzima POD, bem como da
SOD e CAT demonstram que o estresse oxidativo nestas plantas foi maior.
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No entanto, quando o arsenal de defesa não é suficiente e/ou eficiente para eliminar a
superprodução de EROs, ocorre efeitos deletérios nos ácidos graxos poli-insaturados dos
fosfolipídios das membranas celulares, resultando na desintegração destas, permitindo o livre
transporte de substâncias (IRISARRI et al., 2015).
Tanto para a cultivar Santa Maria quanto para a cultivar Rocha, os maiores valores de
LIPO (TBARS, µmol g massa fresca-1), ocorreram na combinação com o porta-enxerto CAV
3, seguido de OHF 87 e OHF 69 (Figura 27). No entanto, os porta-enxertos OHF 87 e OHF 69
apresentaram maior LIPO quando enxertados com a cultivar Rocha, enquanto que no CAV3 a
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Figura 27. Peroxidação lipídica (LIPO, TBARS, µmol g massa fresca-1) de pereiras cultivares
Santa Maria e Rocha enxertadas sobre diferentes porta-enxertos no ano de 2017.
Unicentro, Guarapuava, PR, 2019. Médias (n=20) seguidas de letras iguais
maiúscula compara os porta-enxertos em cada cultivar e letras minúsculas compara
cultivares dentro de cada porta-enxerto, não diferem pelo teste de SNK (p<0,05).
Barras indicam desvio padrão da média.

No ano de 2018, observou-se que ocorreu um aumento nos teores de peroxidação
lipídica da segunda avaliação (Figura 28B) quando comparada com a primeira (Figura 28A).
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Novamente as maiores médias de peroxidação lipídica são observadas quando ambas as
cultivares são enxertadas sobre o porta-enxerto CAV 3.
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Figura 28. Peroxidação lipídica (LIPO, TBARS, µmol g massa fresca-1) de pereiras cultivares
Santa Maria e Rocha enxertadas sobre diferentes porta-enxertos 15 dias após a
brotação (A) e 30 dias após a brotação (B) no ano de 2018. Unicentro, Guarapuava,
PR, 2019. Médias (n=20) seguidas de letras iguais maiúscula compara os portaenxertos em cada cultivar e letras minúsculas compara cultivares dentro de cada
porta-enxerto, não diferem pelo teste de SNK (p<0,05). Barras indicam desvio
padrão da média.

Os resultados obtidos 30 dias após o final da brotação, na avaliação de 2018, representou
um aumento na peroxidação lipídica de 52,46% para a cultivar Santa Maria e 51,03% para
cultivar Rocha, quando enxertadas sobre o porta-enxerto CAV 3, em um intervalo de 15 dias.
Distúrbios fisiológicos causados em função da menor adaptabilidade entre enxerto e
porta-enxerto provocam o aumento da produção de EROs devido às reações envolvendo o
consumo de O2. Segundo Nocito et al. (2010) em combinações incompatíveis há o aumento do
fluxo de elétrons, ao longo da via de respiração mitocondrial, e com isto ocorre a formação das
espécies reativas de oxigênio.
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Estas reações são desencadeadas pelo estresse oxidativo dos tecidos, em virtude dos
danos secundários causados pelas primeiras explosões oxidativas nos tecidos e pela geração de
peróxido de hidrogênio (H2O2) (CARNEIRO et al., 2012; WANG et al., 2012). A mensuração
da peroxidação lipídica em tecidos vegetais é o sintoma mais atribuído ao dano oxidativo
(TAIBI et al., 2016).
Com o aumento das EROs, tem se observado muitos danos aos componentes celulares,
pela degradação de inúmeras moléculas e substâncias. Entre os principais alvos das EROs estão
os lipídios das membranas, os ácidos nucleicos e as proteínas. Porém, elas também causam a
degradação de pigmentos fotossintéticos, comprometendo o funcionamento dos fotossistemas.
A perda de clorofilas juntamente com a peroxidação lipídica afetam drasticamente o processo
fotossintético e, consequentemente, o crescimento e desenvolvimento da planta (TAIBI et al.,
2016; MAREK et al., 2018).

5.7 Análise de componentes principais (ACP) e correlação de Pearson
Com base nas evidências observadas nas análises univariadas das variáveis mesuradas
e para melhor visualização dos resultados, foi realizada a análise de componentes principais
(ACP) com o objetivo de determinar a distribuição espacial dos tratamentos e determinar quais
amostras estão relacionadas com os atributos em cada tratamento.
A partir da ACP foi possível identificar e classificar as cultivares de pereiras sobre
diferentes porta-enxertos a partir das 9 variáveis dependentes que adequadamente explicaram
os agrupamentos formados no primeiro período de avalição (Figuras 29). Além disto, também
foi conferida a correlação entre as variáveis avaliadas de setembro de 2017 a maio de 2018
(Tabela 10), por meio da matriz de correlação de Pearson.
De acordo com a ACP, com apenas duas componentes principais (PC1: 79,21% e PC2:
11,10%) foi possível determinar que 90,31% da variabilidade dos dados pode ser explicada pelo
modelo proposto. Isto indica que o modelo utilizado apresenta excelente explicação das
diferenças existentes entre as 6 combinações de cultivares e porta-enxertos avaliadas.
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Figura 29. Análise de Componentes Principais (ACP), no primeiro período de avaliação
(setembro/2017 a maio/2018), para pereiras cultivares Rocha e Santa Maria sobre
diferentes porta-enxertos. Unicentro, Guarapuava, PR, 2019.

Pode-se observar que a análise de ACP separou os seis tratamentos em 3 grupos
distintos, demonstrando que houve diferença entre os tratamentos testados, pelas suas diferentes
posições. As combinações Rocha/OHF 87 e Rocha/CAV3 foram agrupadas no quadrante III e
apresentaram como principal característica, que levou a estar nesta posição do cluster, maiores
índices de peroxidação lipídica e, consequentemente, as menores concentrações de pigmentos
nestas plantas.
De fato, ao analisar a matriz de correlação, a LIPO apresentou correlação inversamente
proporcional com a concentração de clorofila b (-0,770), clorofila total a+b (-0,795), relação
clorofila a/b (-0,745) e carotenoides (-0,759) (Tabela 10).
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Tabela 10. Matriz de correlação das variáveis significativas no primeiro período de avaliação (setembro/2017 a maio/2018) em pereiras
cultivares Santa Maria e Rocha enxertadas sobre diferentes porta-enxertos. Unicentro, Guarapuava, PR, 2019.
Variáveis

BF

DT

NR

DR

CR

Chl b

Chl a+b

Chl a/b

Carot

SOD

CAT

POD

LIPO

BF

1,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

DT

0,854*

1,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

NR

0,235ns -0,069 ns

1,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

DR

0,482 ns

0,728* -0,663 ns

1,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

CR

0,918*

0,931* -0,156 ns 0,775*

1,000

-

-

-

-

-

-

-

-

Chl b

0,812*

0,764*

0,166 ns 0,358 ns

0,740*

1,000

-

-

-

-

-

-

-

Chl a+b

0,826*

0,799*

0,113 ns 0,416 ns

0,779*

0,997*

1,000

-

-

-

-

-

-

Chl a/b

0,776*

0,798* -0,045 ns 0,536 ns

0,789*

0,973*

0,981*

1,000

-

-

-

-

-

Carot

0,801*

0,751*

0,156 ns 0,341 ns

0,732*

0,998*

0,996*

0,968*

1,000

-

-

-

-

SOD

-0,541 ns -0,236 ns -0,905* 0,444 ns -0,179 ns -0,548 ns

-0,503 ns

-0,348 ns -0,546 ns

1,000

-

-

-

CAT

-0,693 ns -0,393 ns -0,676 ns 0,142 ns -0,400 ns -0,786*

-0,746*

-0,660 ns -0,776*

0,884*

1,000

-

-

POD

-0,669 ns -0,684 ns -0,368 ns -0,074 ns -0,546 ns -0,860*

-0,854*

-0,759* -0,871* 0,683 ns 0,687 ns

1,000

-

LIPO

-0,904* -0,965* -0,178 ns -0,539 ns -0,885* -0,770*

-0,795*

-0,745* -0,759* 0,457 ns 0,525 ns

0,770*

1,000

(*) valores significativos a 5% de probabilidade pelo teste de correlação de Pearson. Brotação final (BF), diâmetro de tronco (DT), número de ramos
(NR), diâmetro de ramos (DR), comprimento de ramos (CR), clorofila b (Chl b), clorofila a+b (Chl a+b), relação clorofila a/b (Chl a/b), carotenoides
(Carot), superóxido dismutase (SOD), catalase (CAT), peroxidase (POD), peroxidação lipídica (LIPO).
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Tal fato demonstra que o alto nível de EROs decorrente dos processos de
incompatibilidade da enxertia, afetaram a integridade celular, danificando moléculas essenciais
para o crescimento destas plantas. A incompatibilidade é um sério problema em plantas
frutíferas. Como visto, afeta a concentração de clorofilas e carotenoides, além de prejudicar a
translocação da seiva (ZARROUK et al., 2010). A junção destes sintomas restringe a síntese de
fotoassimilados e posteriormente, a sua distribuição entre os órgãos fonte-dreno.
Na análise de correlação do primeiro período de avaliação (Tabela 10), pode-se notar
que também houve correlação inversamente proporcional da LIPO com a brotação final (0,904), diâmetro de tronco (-0,965) e comprimento de ramos (-0,885). O que de fato demonstra
que o crescimento inicial das combinações Rocha/OHF 87 e Rocha/CAV 3, foi afetado pelo
estresse decorrente de possíveis problemas de incompatibilidade entre as cultivares e os portaenxertos avaliados.
No quadrante II, foram agrupadas as combinações Santa Maria/CAV 3 e Santa
Maria/OHF 87, podendo ser observado a partir do posicionamento dos vetores, que a maior
atividade das enzimas antioxidativas SOD, CAT e POD são as variáveis que explicam tal
posicionamento na ACP. Isto indica que tanto no grupo formado pelas combinações
Rocha/OHF 87 e Rocha/CAV3, quanto no grupo formado pelas combinações Santa Maria/CAV
3 e Santa Maria/OHF 87, possivelmente havia problemas decorrentes de incompatibilidade da
enxertia, demonstrado pelas variáveis que diagnosticaram a presença de estresse oxidativo
nestes tecidos, que interferiram negativamente no crescimento e desenvolvimento destas
plantas, diagnosticado pelas demais análises nesta primeira fase de avaliação.
Ao contrário, as combinações Santa Maria/OHF 69 e Rocha/OHF 69, agrupadas no
quadrante I, foram as plantas que apresentaram as maiores porcentagens de brotação e
posteriormente as maiores concentrações de pigmentos fotossintéticos. Em contrapartida,
tiveram as menores taxas de peroxidação lipídica, concordando com o resultado observado na
análise de correlação.
Entretanto, no segundo período de avaliação (maio a novembro de 2018), a ACP
identificou e classificou as cultivares de pereiras sobre diferentes porta-enxertos a partir das 10
variáveis dependentes, que adequadamente explicam os agrupamentos formados (Figuras 30).
De acordo com a ACP, com apenas duas componentes principais (PC1: 63,91% e PC2: 27,58%)
foi possível determinar que 91,49% da variabilidade dos dados pode ser explicada pelo modelo
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proposto, apresentando excelente explicação das diferenças existentes entre as 6 combinações
de cultivares e porta-enxertos avaliadas.

3

Componente Principal 2: 27,58%

2

Rocha/CAV3
Rocha/OHF87

1

Rocha/OHF69

PSII (Y)
Fm
DR
DT

LIPO
0
POD

Santa Maria/OHF69

CR

Santa Maria/CAV3

-1

SOD

Fv/Fm
Chl a/b

-2

Santa Maria/OHF87
-3
-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

Componente Principal 1: 63,91%

Figura 30. Análise de Componentes Principais (ACP), segundo período de avaliação (maio a
novembro de 2018), para pereiras cultivares Rocha e Santa Maria sobre diferentes
porta-enxertos. Unicentro, Guarapuava, PR, 2019.

Neste segundo período de avaliação, a análise de ACP separou os seis tratamentos em
5 grupos distintos, demonstrando que no decorrer do tempo, houve aumento nas diferenças
significativas entre os tratamentos testados, em comparação ao período anterior. Pode-se
observar, que no quadrante II, as combinações Rocha/OHF 87 e Rocha/CAV3, novamente
foram agrupadas juntas e apresentaram como principal característica, que levou a estar nesta
posição do cluster, maiores índices de peroxidação lipídica e, em contrapartida, a menor
concentração na relação clorofila a/b, menor eficiência máxima do PSII que,
consequentemente, ocasionou menor crescimento de ramos e tronco nestas plantas.

5
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De acordo com a matriz de correlação de Pearson, no segundo período de avaliação
(Tabela 11), novamente pode-se observar que houve correlação negativa entre as variáveis
LIPO e diâmetro de tronco (-0,740), comprimento de ramo (-0,830) e diâmetro de ramo (0,840).
Tal verificação revela que de fato, as plantas com maiores teores de peroxidação
lipídica, devido a intensidade das reações bioquímicas decorrentes do estresse oxidativo,
acabaram apresentando menor crescimento de tronco e de ramos. No

quadrante

III

ficou

agrupado as combinações Santa Maria/CAV 3 e Santa Maria/OHF 87, as quais apresentaram
as maiores atividades das enzimas POD e CAT, além do menor rendimento quântico efetivo do
PSII (PSII (Y), fluorescência máxima e diâmetro de ramos.
De acordo com a matriz de correlação de Pearson (Tabela 11), as plantas que
apresentavam alta atividade das enzimas SOD e POD, consequentemente acabam tendo baixa
atividade fotossintética, revelada pelas correlações negativas entre os parâmetros
fotossintéticos e a atividade enzimática. Além disso, a LIPO também apresentou correlação
inversamente proporcional com os parâmetros fotossintéticos Fm (-0,770), PSII (Y) (-0,700) e
ETR (-0,750) indicando que quanto maior a peroxidação lipídica da planta maiores são os
efeitos nocivos no aparato fotossintético.
Como já discutido, em casos de incompatibilidade da enxertia, que configura uma
situação de estresse para a planta e desencadeia como resultado a superprodução de EROs e,
consequentemente, resultando em alta peroxidação lipídica (ALONI et al., 2010). Além da
degradação das membranas celulares, a alta concentração de EROs interfere negativamente na
homeostase celular, causando danos em proteínas, lipídios e ácidos nucleicos, prejudicando o
crescimento dos tecidos vegetais (DAS; ROYCHOUDHURY, 2014).
Portanto, as combinações Santa Maria/CAV 3, Santa Maria/OHF 87, Rocha CAV 3 e
Rocha/OHF 87, foram as combinações que apresentaram os piores parâmetros nas análises
realizadas, revelando possíveis problemas de compatibilidade entre estas cultivares e os portaenxertos OHF 87 e CAV 3.
No quadrante IV (Figura 30) ficou agrupado a combinação Santa Maria/OHF 69 que
apresentou as maiores concentrações na relação clorofila a/b, maior eficiência máxima do PSII
e, consequentemente, os maiores crescimentos de ramos e tronco nestas plantas. Além das
menores LIPOs, conforme já havia sido diagnosticado no período anterior de avaliação, para
este mesmo tratamento.
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Tabela 11. Matriz de correlação das variáveis significativas no segundo período de avaliação (maio a novembro de 2018) pereiras cultivares Santa
Maria e Rocha enxertadas sobre diferentes porta-enxertos. Unicentro, Guarapuava, PR, 2019.
Variáveis
BF
AP
DT
NR
CR
DR
Chl a
Chl b
Chl a+b
Chl a/b
Carot
PH
F0
Fm
PSII, (Y)
Fv/Fm
ETR
SOD
CAT
POD
LIPO

BF

AP

DT

NR

CR

DR

Chl a

Chl b

Chl a+b

PH

F0

Fm

PSII, (Y)

1,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,64

ns

Chl a/b Carot

Fv/Fm ETR SOD CAT POD LIPO

1,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,91*

0,66 ns

1,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ns

ns

0,29

0,70*

0,26

0,57 ns

0,31

ns

1,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,87*

-0,09 ns

1,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ns

0,77*

0,76*

0,94*

0,23

0,86*

1,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,47 ns

-0,14 ns

0,39 ns

-0,07 ns

0,47 ns

0,09 ns

1,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,33

ns

-0,21

ns

0,30

ns

0,66

ns

0,07

ns

0,02

ns

0,63

1,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,54

ns

-0,14

ns

0,45

ns

0,14

ns

0,41

ns

0,13

ns

0,97*

0,78*

1,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,73*

-0,05 ns

0,55 ns

1,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,24 ns

-0,09 ns

0,24 ns

-0,70*

0,58 ns

0,12 ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

0,39

0,92*

0,88*

0,97*

0,40

1,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-0,50 ns

-0,52 ns

0,59 ns

-0,81*

-0,61 ns

-0,23 ns

0,47 ns

-0,06 ns

-0,72*

0,15 ns

1,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

1,00

-

-

-

-

-

-

-

-

0,89*

1,00

-

-

-

-

-

-

-

0,04

0,65 ns

0,41 ns

ns

0,31

0,66

0,27

0,50

0,25

0,43

0,85*

0,60 ns

0,66 ns

ns

0,78*

0,67

ns

0,36 ns

0,16 ns

0,49 ns

ns

ns

ns

0,58

0,21

-0,31 ns

0,33

0,69

0,45

-0,02

ns

-0,42 ns
0,47

-0,24

ns

0,60

0,21

0,55

0,354

-0,11

0,33

0,05

ns

0,81*

0,25 ns

0,53 ns

0,38 ns

-0,07 ns

0,35 ns

-0,13 ns

ns

0,74*

0,18

ns

ns

ns

ns

ns

ns

0,93*

0,99*

1,00

-

-

-

-

-

-

-0,52 ns

0,82*

0,43 ns

0,66 ns

-0,03 ns

0,50 ns

0,35 ns

-0,83*

0,09 ns

0,23 ns

0,10 ns

1,00

-

-

-

-

-

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

1,00

-

-

-

-

-0,68 ns

1,00

-

-

-

1,00

-

-

1,00

-

0,81*

1,00

0,56

0,55

0,40

0,58

-0,23

0,56

0,09

0,33

-0,18

-0,19

0,92*
-0,36

ns

0,32

-0,14

-0,01

-0,11

0,25

0,59

0,56

0,02

ns

-0,26 ns

-0,46 ns

-0,93*

-0,15 ns

-0,42 ns

0,01 ns

-0,66 ns

-0,19 ns

0,55 ns

-0,29 ns

-0,41 ns

-0,71*

-0,81*

-0,86*

0,28 ns

ns

-0,84*

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

-0,85*

-0,46 ns

-0,31 ns

-0,94*

-0,19 ns

-0,54 ns

0,70*

0,50 ns

ns

ns

-0,70*

ns

-0,75*

ns

ns

-0,35

-0,40

-0,56

-0,48

-0,54

-0,74*

-0,44 ns

-0,74*

ns

-0,16

-0,29

-0,60 ns
-0,83*

-0,66

0,51

0,17

0,43

0,54

0,44

0,13

-0,22

-0,79*

-0,02 ns

-0,29 ns

-0,12 ns

0,12 ns

-0,08 ns

0,18 ns

-0,92*

-0,84*

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

-0,09

-0,03

-0,07

-0,17

0,01

0,56

-0,54

-0,50

-0,93*
-0,77*

-0,50

0,22

-0,55

0,56

0,46

ns

0,58

(*) valores significativos a 5% de probabilidade pelo teste de correlação de Pearson. Brotação final (BF), altura de planta (AP), diâmetro de tronco (DT), número
de ramos (NR), comprimento de ramos (CR), diâmetro de ramos (DR), clorofila a (Chl a), clorofila b (Chl b), clorofila a+b (Chl a+b), relação clorofila a/b (Chl
a/b), carotenoides (Carot), potencial hídrico (PH), fluorescência inicial (F0), fluorescência máxima (Fm), rendimento quântico efetivo do PSII (PSII, (Y)), eficiência
máxima do PSII (Fv/Fm), taxa de transporte de elétrons (ETR), superóxido dismutase (SOD), catalase (CAT), peroxidase (POD), peroxidação lipídica (LIPO).
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De maneira geral, pode-se observar que os pigmentos fotossintéticos apresentaram
correlações positivas entre si ao longo de todo o período de condução do experimento (Tabelas
10 e 11). No primeiro período de avaliação ((Tabela 10), os teores de clorofila b apresentaram
correlações positivas com a clorofila a+b (0,997), relação a/b (0,973) e carotenoides (0,998) e
correlação inversamente proporcional na atividade das enzimas CAT (-0,786) e POD (-0,860).
No entanto, observa-se comportamento similar nas correlações com as enzimas
avaliadas, ou seja, houve correlações negativas entre estas variáveis. De fato, a
incompatibilidade da enxertia pode proporcionar alta atividade das enzimas, possivelmente
devido aos altos níveis de EROs que precisam ser eliminadas do sistema celular (IRRISARI et
al., 2015). Uma vez que a presença de EROs degrada vários compostos, como os pigmentos,
infere-se que em plantas onde foram detectadas as menores concentrações de pigmentos,
também apresentavam as maiores atividades das enzimas CAT e POD.
Com características semelhantes da combinação Santa Maria/OHF 69, no quadrante I
ficou agrupado a combinação Rocha/OHF 69 (Figura 30), que no período anterior haviam sido
agrupadas no mesmo quadrante (Figura 29).
A combinação Rocha/OHF 69 se diferenciou da combinação Santa Maria/OHF 69, nesta
segunda fase de avaliação, por ter apresentado maior rendimento quântico efetivo do PSII (PSII,
(Y)), fluorescência máxima e diâmetro de ramos, além de menores atividades das enzimas SOD
e POD, evidenciando que esta combinação foi a mais compatível e que melhor se adaptou as
condições edafoclimáticas da região em estudo.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O experimento, utilizando duas cultivares de pereiras enxertadas sobre diferentes portaenxertos apresentou respostas positivas nas características biométricas, fisiológicas e
bioquímicas, nas condições edafoclimáticas na região Sul do país, durante o período de estudo.
Com base nos resultados obtidos durante o período avaliado percebeu-se que nas
avaliações de brotações nos dois anos de estudo, de maneira geral, a primeira brotação das
plantas pode ter sido influenciada pelo atraso do plantio das mudas, para as condições
edafoclimáticas da região de estudo. Possivelmente este atraso de quatro meses no plantio, que
impediu as plantas de passar o primeiro período hibernal no campo, pode ter ocasionado
alterações na velocidade de brotação das plantas, estendendo esse período na primeira
avaliação.
A utilização do equipamento câmera de Scholander para avaliar o potencial hídrico das
plantas contribuiu para um melhor entendimento nos atributos bioquímico, mas devido a
problemas encontrados no decorrer do experimento, não foi possível realizar coletas para
análises bioquímicas no dia em que as análises com este equipamento foram efetuadas.
O porta-enxerto OHF 69 destacou-se na maioria das análises realizadas durante o período
de avaliações em ambas as cultivares, conforme pode ser confirmado na Análise de
Componentes Principais (ACP), indicando ser a melhor combinação para as cultivares testadas
dentro do período avaliado, por apresentar uma boa adaptação às condições do estudo.
As avaliações efetuadas durante o período demostram grande adaptação e compatibilidade
do porta-enxerto OHF 69, porém serão necessárias outras análises por um período maior de
tempo para que isso possa ser confirmado. A utilização de avaliações como o desenvolvimento
de raízes e a verificação de diferentes níveis de vigor, bem como a continuação das análises já
efetuadas, são indispensáveis para afirmação de uma possível incompatibilidade ou baixa
adaptação.
Deve-se considerar que nem sempre um maior crescimento inicial indicará que a planta,
quando estiver em fase de produção, apresentará um bom desempenho. Devido a isso, também
é recomendado que este estudo seja contínuo até a estabilidade da produção.
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CONCLUSÃO

Com base nos resultados obtidos, durante o período de estudo, a cultivar Rocha
enxertada sobre o porta-enxerto OHF 69, seguida da combinação Santa Maria/OHF 69, foram
as combinações que apresentaram melhor compatibilidade e adaptabilidade as condições
edafoclimáticas na região de Guarapuava, no estado do Paraná.
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