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RESUMO GERAL 

 

NASCIMENTO, L. M. Fenologia, produção, e qualidade de frutos de variedades de 

caqui em região tropical brasileira. 2015. 55 p. Dissertação (Mestrado em Agronomia: 

Produção Vegetal) – Escola de Agronomia, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 20151. 

Nos últimos anos, a produção brasileira de caqui se expandiu, principalmente em 

função dos elevados rendimentos que a cultura proporciona. O cultivo no Estado de Goiás 

traria como vantagem a redução nas perdas pós-colheita e oferta do fruto na entressafra. 

Devido à carência de estudos, o objetivo do trabalho foi conhecer a duração dos estádios 

fenológicos de cinco cultivares de caquizeiro e estudar componentes de produção, 

produtividade e qualidade de frutos de três cultivares de caquizeiro conduzido em região 

tropical. O trabalho foi conduzido na Estação Experimental Rural de Anápolis, localizada 

no município de Anápolis - GO, em clima tropical com estação seca e chuvosa definida. 

Observações foram feitas durante um ciclo de produção, safra 2014/2015, no décimo 

segundo ano das plantas. As cultivares avaliadas no primeiro estudo foram: Rama Forte, 

Giombo, Pomelo, Fuyu e IAC-5. A poda foi realizada em 4 de agosto de 2014, após o 

repouso hibernal das plantas, com posterior aplicação de cianamida hidrogenada a 5%. Os 

dados foram analisados por meio de estatística descritiva, principalmente por meio das 

médias das variáveis analisadas. O ciclo vegetativo das cultivares inicia, em média, 19 dias 

após a poda (DAP) e aplicação de cianamida hidrogenada. O florescimento dura, em média, 

dez dias. O ciclo até a colheita dos últimos frutos levou em média 233 dias. Há variação na 

duração dos estágios fenológicos e do ciclo das cultivares, apesar de todas terem recebido 

os mesmo tratamentos. Pomelo e Rama Forte são as cultivares mais precoces, apresentando 

o menor ciclo (183 dias). Fuyu é a cultivar mais tardia para produzir (199 dias). Giombo e 

IAC-5 apresentam ciclo médio de 191 dias. No outro experimento, o delineamento 

experimental foi inteiramente casualizado com oito repetições de uma planta por parcela e 

três cultivares de caquizeiro: Pomelo, Guiombo e Rama Forte. Na segunda parte o 

delineamento foi inteiramente casualizado em esquema fatorial 3 x 2, com as três cultivares 

e duas épocas de colheita (190 DAP e 220 DAP), com quatro repetições de dois frutos por 

parcela, (48 frutos). Os resultados foram submetidos à análise de variância (Teste F). Os 

efeitos dos tratamentos foram comparados pelo Teste de Tukey a 5% de probabilidade. 

Giombo foi o mais produtivo na com média de 545 frutos por planta, mas com massa 

reduzida (127 g), pequenos e menos atrativos. Pomelo tem os frutos com maior massa (224 

g), mesmo sem a máxima produção. Há influência da época de colheita sobre os parâmetros 

dos frutos. Frutos colhidos 190 dias após a poda apresentaram maior teor de SS e menor 

acidez em comparação com os frutos colhidos aos 220 dias, independente da cultivar. Os 

frutos escureceram na planta com o passar do tempo. Todos os frutos avaliados mantiveram 

as características de formato e coloração inerentes a cultivar correspondente.  

 

Palavras-chave: Diospyros kaki L., frutas, seleção de cultivares, fenofases, caracteres 

físico-químicos.

ABSTRACT 

 

 



¹ Adviser: Prof. Dr. Alexsander Seleguini. EA-UFG. 

 

NASCIMENTO, L. M. Fenology, production and quality of fruits of varieties of 

persimmon in Brazilian tropical region. 2015. 55 p. Dissertation (Master in Agronomy: 

Crop Production) Escola de Agronomia, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 20151. 

 

In recent years the Brazilian production of persimmon has expanded mainly due 

to the high yields that provides culture. Traditionally grown in temperate regions, the 

persimmon has been introduced in tropical regions. The cultivation in the State of Goiás 

would bring the advantage of reduction in post-harvest losses and offer fruit in the off season. 

Due to the lack of studies on the development of persimmon, the objective was to know the 

duration of phenological stages of five cultivars of  persimmon and study production 

components, productivity and fruit quality of three persimmon cultivars conducted in 

tropical region. The work was conducted in the experimental area of the Rural Experimental 

Station of Anápolis, located in the city of Anápolis - GO, in a tropical climate with dry and 

rainy season well defined. Observations were made during a production cycle, crop 

2014/2015, in the twelfth year of plant life. The cultivars evaluated in the first study were: 

Rama Forte, Giombo, Pomelo, Fuyu and IAC-5. Pruning was held on August 4, 2014, after 

the wintry rest of the plants, with subsequent application of hydrogen cyanamide 5%. Data 

were analyzed using descriptive statistics, mainly through the means of the variables 

analyzed. The growing cycle of crops starts on average 19 days after pruning and application 

of hydrogen cyanamide. The flowering lasts an average of ten days. The cycle until the 

harvest the last fruit took on average 233 days. There is variation in the duration of 

phenological stages and the cycle of cultivars, although all have received the same treatment. 

Pomelo and Rama Forte are the earliest cultivars, with the lowest cycle (183 days). Fuyu is 

the latest cultivar to produce (199 days). Giombo and IAC-5 have an average cycle of 191 

days. In another experiment, the experimental design was completely randomized with eight 

repetitions of one plant per plot and three varieties of persimmon: Pomelo, Guiombo and 

Rama Fort. In the second part the design was completely randomized in a factorial 3 x 2, 

with three cultivars and two harvest seasons (190 DAP and 220 DAP), with four replicates 

of two fruits per plot (48 fruits). The results were submitted to analysis of variance (F test). 

The effects of the treatments were compared by Tukey test at 5% probability. Giombo was 

the most productive in an average of 545 fruits per plant, but with reduced mass (127 g), 

smaller and less attractive. Pomelo has the fruit with greater mass (224 g) even without the 

maximum production. No influence of harvest time on fruit parameters. Fruits harvested 190 

days after pruning had higher SS content and lower acidity compared to fruits harvested at 

220 days, regardless of the cultivar. The fruits of the plant darkened over time. All evaluated 

fruits kept their shape and color characteristics inherent to cultivate correspondent should be 

prioritized when the choice is made based on plant production, without worrying about the 

format of features and fruit color. 

 

Key words: Diospyros kaki L., fruits, cultivar selection, phenophases, physicochemical 

characters. 

1 INTRODUÇÃO 

 



 

 

 

O caquizeiro (Diospyros kaki, L.) tradicionalmente cultivado nas regiões de 

clima ameno, como o Sul e Sudeste brasileiro, vem sendo testado em regiões de clima 

quente.  Apesar da possibilidade de cultivo do caquizeiro em locais de clima tropical e 

subtropical, existe carência de estudos sobre seu desenvolvimento nestas condições, visando 

à adoção de técnicas de manejo que resulte em produtividade e melhor qualidade da fruta 

(Corsato et al., 2005). 

O cultivo de caqui em região tropical brasileira, como Goiás, poderia ser 

vantajoso para o agronegócio nacional. Os frutos poderiam ser comercializados em 

importantes centros consumidores das regiões Norte e Centro-Oeste brasileiras, com menos 

perdas pós-colheita e custos de distribuição reduzidos Lopes et al. (2014). 

Plantas de clima temperado entram em dormência no inverno, reduzindo e até 

parando atividades metabólicas. Para um novo ciclo vegetativo iniciar-se é necessária a 

exposição a baixas temperaturas durante certo período, que varia de acordo com a espécie e 

a variedade em questão (Petri et al., 1996). Frutíferas de clima temperado estão sendo 

introduzidas em locais de inverno mais ameno e até mesmo clima tropical. Nesses locais, o 

frio é insuficiente para satisfazer a necessidade fisiológica de dormência das plantas. Como 

exemplo, em macieiras muitas gemas vegetativas e floríferas permanecem dormentes, e em 

frutas de caroço é comum a ocorrência de queda de gemas, de florescimento e a ocorrência 

da frutificação sem a emissão de folhas (Petri et al., 1996).  

 Fenologia é o ramo da Ecologia que estuda os fenômenos periódicos dos seres 

vivos e suas relações com as condições do ambiente, tais como temperatura, luz, umidade, 

entre outros (De Fina & Ravelo, 1973). Os estádios fenológicos surgiram como ferramenta 

capaz de detalhar claramente as diferentes etapas de desenvolvimento das plantas, 

possibilitando a elaboração de escalas fenológicas (Bergamachi, 2005). O conhecimento 

desses estádios objetivando modificar e definir as práticas de manejo, bem como programá-

las com intuito de produzir no período de entressafra e melhorar a produtividade é 

fundamental. Além disso, possibilita a melhoria na qualidade dos frutos; a caracterização
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da duração das fases do desenvolvimento em relação ao clima; a economia de insumos; a 

previsão de datas e a colheita na entressafra (Murakami et al., 2002).  

A literatura sobre o comportamento fenológico do caquizeiro é escassa. Poucos 

trabalhos são encontrados na literatura, e estes se limitam a algumas variedades, muitas 

vezes somente aquelas de interesse econômico para a região, em especial no Sul e Sudeste 

brasileiro. Trabalhos desenvolvidos com o caquizeiro em países com condições de clima 

tropical e subtropical, assim como no Brasil, abordam poucos aspectos do seu ciclo de 

desenvolvimento, tratados na maioria das vezes de forma isolada dos demais (Corsato et al., 

2005), o que dificulta o entendimento da relação entre os diferentes estádios fenológicos e o 

ambiente de cultivo. Em Goiás não foi realizado nenhum estudo com o caquizeiro em 

condições locais, sendo este, o primeiro estudo executado. 

Neste contexto, o presente trabalho objetivou avaliar o comportamento 

fenológico e produtivo de cultivares de caquizeiro, bem como conhecer os aspectos físicos 

e químicos dos frutos em local de clima tropical com inverno seco, como forma de fornecer 

mais uma alternativa de atividade de exploração agrícola para regiões de clima tropical com 

estação seca.  

 



 

 

 

2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 FRUTICULTURA BRASILEIRA 

 

A fruticultura constitui, a um só tempo, uma atividade econômica, social e 

alimentar (Simão, 1998). A produção mundial de frutas e hortaliças tem passado por um 

notável crescimento, chegado a taxas anuais de 3% e 5% respectivamente nas últimas duas 

décadas, ultrapassando a taxa da maioria das outras culturas alimentares. Em 2010, quase 

600 milhões de toneladas de frutas e quase um bilhão de toneladas de legumes foram 

colhidos em todo mundo (FAO, 2012).  

Por requerer mão de obra intensiva, o setor de horticultura pode contribuir para 

a redução da pobreza, proporcionando oportunidade de empregos pagos. O alto valor das 

frutas e legumes não é limitado só para o seu retorno econômico, mas por desempenharem 

um papel muito importante na melhoria da dieta de pessoas ao redor do mundo (FAO, 2012). 

Essa demanda mundial por frutas e vegetais cria novas oportunidades para os agricultores 

de menor renda nos países em desenvolvimento, mas para colher plenamente os benefícios 

do cultivo dessas culturas altamente perecíveis, se faz necessário melhorar a eficiência da 

cadeia de distribuição e transporte, reduzindo-se as perdas pós-colheita e mostrando que 

investimentos em infraestrutura se fazem necessários (FAO, 2012). 

Atualmente, as tendências do mercado mundial de alimentos apontam para um 

alto crescimento em produtos naturais não processados, como as frutas e vegetais. Esse 

comportamento é reflexo de um aumento do consumo, especialmente por frutos in natura 

por parte dos consumidores, pela criação da conscientização dos efeitos benéficos à saúde 

humana quando do seu consumo frequente (FAO, 2012). 

O setor de fruticultura está entre os principais geradores de renda, emprego e de 

desenvolvimento rural do agronegócio nacional. A atividade frutícola possui elevado efeito 

multiplicador de renda e, portanto, com força suficiente para dinamizar economias locais 

estagnadas e com poucas alternativas de desenvolvimento (Buainain & Batalha, 2007). 
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O Brasil por sua extensa área e diversidade climática cultiva ao mesmo tempo, 

plantas de origem de clima tropical, subtropical e temperado, estando assim em posição 

privilegiada em relação a outras nações (Simão, 1998). O país apresenta condições 

edafoclimáticas adequadas à exploração de inúmeras espécies vegetais, como as frutíferas 

de clima temperado. Apesar disso, a região Sul do País, ainda é um grande importador de 

frutas deste grupo, destacando-se a pêra, ameixa, quivi, uva e o pêssego (Fachinello et al., 

2011). 

O país é o terceiro maior produtor mundial de frutas, com uma produção de 40 

milhões de toneladas ao ano, mas participa com apenas 2% do comércio global do setor, 

demonstrando o forte consumo interno (Anuário Brasileiro de Fruticultura, 2010). A área 

plantada com frutos no país é de aproximadamente 2,5 milhões de hectares (FAO, 2012). Os 

frutos que mais contribuem no volume total da produção brasileira são a laranja, a banana, 

o abacaxi, a melancia e o mamão, que, juntos, somam aproximadamente 30 milhões de 

toneladas (Fachinello et al., 2011). 

A produção de frutos de origem de clima temperado representa apenas 7,5% de 

toda produção (3,02 milhões de toneladas). No entanto, são responsáveis por 

aproximadamente 37% do valor total das exportações de frutas do País. Esses valores 

demonstram a grande importância da fruticultura de clima temperado, principalmente nas 

exportações, as quais são necessárias para manter a balança comercial positiva, ou seja, com 

mais exportações do que importações (Fachinello et al., 2011). 

A fruticultura participa diretamente na economia do País através do valor das 

exportações e mercado interno, e pode-se salientar ainda a importância no caráter 

econômico-social, uma vez que está presente em todos os estados brasileiros, sendo 

responsável pela geração de 5,6 milhões de empregos diretos, o equivalente a 27 % do total 

da mão de obra agrícola do País (Fachinello et al., 2011). 

 

2.2 CAQUIZEIRO 

 

2.2.1 A cultura do caqui no Brasil 

 

O caquizeiro (Diospyros kaki L.) é originário da Ásia, mais especificamente das 

montanhas centrais da China, onde é cultivado há milhares de anos. É cultivado 
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principalmente na China e no Japão. Seu cultivo se espalhou e se tornou presente em quase 

todas as regiões de clima temperado e subtropical do mundo (Simão, 1998). 

No Brasil, o caqui entrou pela primeira vez em São Paulo por volta de 1890. A 

expansão da cultura só ocorreu a partir de 1920, com a chegada de fruticultores japoneses 

que trouxeram novas cultivares e técnicas de cultivo (Sato & Assumpção, 2002). 

Segundo o último levantamento do IBGE (2010) a cultura do caquizeiro no 

Brasil ocupa uma área de 8,7 mil hectares, com uma produção de 164,5 mil toneladas. Para 

atender às exigências de qualidade do mercado consumidor, existe maior demanda de 

conhecimento a respeito da cultura, incluindo aspectos relacionados à nutrição, manejo da 

planta, bem como estudo das causas e medidas preventivas para distúrbios fisiológicos na 

pré e pós-colheita. 

A produção e o consumo nacional de caquis estão em expansão. Apesar disso, o 

período de oferta é relativamente curto, de fevereiro a maio, variando em função da cultivar 

e região de produção. Como exemplo, São Paulo é responsável por mais de 58% da produção 

nacional com apenas quatro cultivares: Rama Forte, Giombo, Taubaté e Fuyu (APPC, 2015). 

Como consequência desta sazonalidade, há uma marcante variação de preços, tanto para o 

produtor quanto para o consumidor (IBGE, 2010). 

O cultivo de caqui em região tropical brasileira, como Goiás, distante dos 

grandes centros produtores (Sudeste e Sul), poderia ser vantajoso para o agronegócio 

nacional. Os frutos poderiam ser comercializados em importantes centros consumidores das 

regiões Norte e Centro-Oeste brasileira, e traria como vantagem a redução nas perdas pós-

colheita, visto que o caqui é um fruto muito perecível, além da oferta do fruto na entressafra 

e custos de distribuição reduzidos (Lopes et al., 2014). Além disso, o caquizeiro é uma 

alternativa rentável para o agronegócio local. Apesar da possibilidade de cultivo do 

caquizeiro em condição de clima tropical e subtropical existe carência de estudos sobre seu 

desenvolvimento nessas circunstâncias (Corsato et al., 2005).  

 

2.2.2 Classificação botânica e descrição da planta 

 

O caquizeiro, espécie Diospyros kaki L., pertence à Família Ebenaceae e ao 

Gênero Diospyros. Este gênero possui 200 espécies e cerca de 800 variedades. As espécies 

que produzem frutos comestíveis são cognominadas de fruto dos deuses (dios = deus, pyros 

= alimento). Dentre a maioria das espécies de interesse econômico deste gênero, a Diospyros 
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kaki é a mais importante (Ragazzini, 1985). É considerada uma espécie de clima subtropical. 

A planta é caducifólia que necessita de um período de repouso para completar seu ciclo 

anual, o qual ocorre durante o inverno. Possui ampla adaptação a diversos locais de cultivo, 

sendo encontrado desde climas temperados até tropicais, nesse caso em altitudes que 

permitam a dormência da planta. A exigência de frio, diferenciada entre as cultivares, 

permite a escolha de cultivares mais adaptadas a cada condição climática (Simão, 1998). 

Plantas de clima temperado entram em dormência no inverno, reduzindo e até 

parando atividades metabólicas. Para um novo ciclo vegetativo iniciar é necessária a 

exposição a baixas temperaturas durante certo período que varia de acordo com a espécie e 

a variedade em questão (Petri et al., 1996). Frutíferas de clima temperado estão sendo 

introduzidas em locais de inverno mais ameno e até mesmo clima tropical. Nesses locais o 

frio é insuficiente para satisfazer a necessidade fisiológica de dormência das plantas. Como 

exemplo, em macieiras muitas gemas vegetativas e floríferas permanecem dormentes, e em 

frutas de caroço é comum a ocorrência de queda de gemas, de florescimento e a ocorrência 

da frutificação sem a emissão de folhas (Petri et al., 1996).  

Segundo Penteado (1986), o caquizeiro é uma planta de crescimento lento, que 

atinge o estádio adulto aos sete anos, mas que com três anos já é possível obter uma safra 

comercial. Martins & Pereira (1989) citam que a planta possui longevidade de várias dezenas 

de anos, existindo referências sobre a existência de plantas no Japão com mais de 600 anos 

de idade. Mudas são produzidas por meio de enxertia tipo borbulhia ou garfagem das copas 

de interesse sobre o caquizeiro comum (Diospyros kaki) ou o caquizeiro americano 

(Diospyros virginiana) (Martins & Pereira, 1989). 

O tronco das plantas, quando cultivadas em pomares, é curto, tortuoso e a copa 

muito ramificada e arredondada. A planta pode atingir até 15 m de altura, mas não passa dos 

4 m em cultivos comerciais. Os ramos novos são angulosos e verde-amarelados; com o 

tempo tornando-se arredondados, de cor parda ou acinzentada e glabros com lentículas. As 

folhas são caducas, dísticas, com pecíolos curtos e dispostas alternadamente nos ramos. São 

variáveis quanto à forma; o que permite distinguir as espécies e, às vezes, as variedades 

(Martins & Pereira, 1989).  

De acordo com Ragazzini (1985), as flores masculinas são facilmente 

identificadas, pois são menores (em torno de 1,3 cm) e estão dispostas em cachos de três 

flores curto-pecioladas no mesmo pedúnculo. Elas têm estames normais, em número par de 

14 a 24 na base da corola, com ovário atrofiado. As flores femininas aparecem isoladas nas 
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axilas das folhas. São maiores que as masculinas, com 1,5 cm a 2,5 cm de comprimento e 

0,5 cm a 1,0 cm de largura. Nelas, o cálice, a corola e o ovário são bastante desenvolvidos e 

os estames atrofiados. As flores hermafroditas, que são raras, surgem quase sempre 

associadas às flores masculinas.  

O caquizeiro tem, predominantemente, as características de planta dioica, isto é, 

as flores masculinas e femininas ocorrem em plantas diferentes. Pode haver plantas 

monoicas. Plantas com flores hermafroditas são pouco comuns no caquizeiro. As principais 

cultivares produzem somente flores femininas (Park et al., 2004). As flores possuem 

coloração branco-creme e surgem junto à axila das folhas de ramos novos, logo após a 

brotação, posterior ao repouso hibernal. Existem três tipos de flores: masculina, feminina e 

hermafrodita, sendo possível encontrar as três formas numa mesma planta (Martins & 

Pereira, 1989).  

Quanto à frutificação, a maioria das variedades tem tendência para produção de 

frutos partenocárpicos, ou seja, frutificam mesmo que não haja polinização. Essa 

característica leva à formação de frutos sem sementes (Murayama, 1973). O fruto é uma 

baga, que traz consigo, na base, o cálice persistente e bastante desenvolvido. Possui diversas 

formas: ovoide, globoso, quadrático, achatado, tronco de cone e outras formas que podem 

variar, segundo a cultivar (Murayama, 1973). Quando maduro, a cor da casca varia de 

amarela a vermelha e a polpa, que, geralmente, é amarelada, em variedades do grupo 

variável, pode variar de acordo com a presença ou não de sementes (Martins & Pereira, 

1989). Quando verde, o fruto possui coloração verde oliva, e é rico em tanino, que 

proporciona adstringência à fruta. Com a maturação, ocorre a polimerização destes taninos 

devido à ação de acetaldeídeos, transformando-os em açúcar ou, então, são consumidos, 

durante a respiração (Ragazzini, 1985).  

Segundo Mizobutsi et al. (2004), a aplicação de produtos químicos é 

recomendada em locais de clima mais quente com o objetivo substituir a ação das baixas 

temperaturas e uniformizar e antecipar a brotação. Esses autores constataram que a aplicação 

de cianamida hidrogenada e óleo mineral antecipou a brotação, o florescimento e a colheita 

do caquizeiro em 12; 10 e 10 semanas, respectivamente. A cianamida causa um aumento da 

concentração de peróxido (H2O2) nas gemas, e esse aumento é responsável pela ativação do 

ciclo das pentoses que induz a superação da dormência das gemas (Omran, 1980). 

Quando maduro, o fruto apresenta baixa acidez e é rico em amido, sais minerais 

e açúcares. O fruto do caquizeiro tem aparência gelatinosa e fria quando maduro. A polpa é 
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constituída basicamente de mucilagem e pectina que são responsáveis pela aparência 

característica do mesmo. Concentra boas quantidades de carotenoides (vitamina A) e 

vitaminas dos complexos B e C. O consumo diário de dois a três caquis médios supre a 

necessidade de vitamina A de uma pessoa adulta. O teor de açúcar varia entre 14% e 18% e 

supera o da maioria das frutas de consumo popular (cerca de 12%) (Sato & Assumpção, 

2002).  

 

2.2.3 Cultivares  

 

No Brasil, os frutos de caquizeiro são classificados em três grupos, conforme 

Campo-Dall’orto et al. (1996). O primeiro grupo é denominado “sibugaki” e abrange frutos 

de polpa sempre taninosa com cor amarela, que podem ou não apresentar sementes. As 

principais cultivares são: Taubaté, Pomelo, Hachiya e Coração de boi. O segundo grupo, 

denominado “amagaki”, compreende frutos de polpa sempre não taninosa e de cor 

amarelada, apresentando ou não sementes. São chamados caquis doces ou duros. As 

principais cultivares são: Fuyu, Jiro, Hanagosho e Fuyuhana. Sendo Fuyu uma das mais 

cultivadas no mundo. O terceiro grupo é o “variável” e inclui frutos de polpa taninosa e de 

cor amarelada caso sem sementes, e não taninosa, parcial ou totalmente, quando com uma 

ou mais sementes. Quando as sementes são numerosas, a polpa é de cor escura, sendo 

popularmente chamado caqui “chocolate”. Esses frutos, quando consumidos, ainda que 

levemente adstringentes, proporcionam uma sensação de secura no palato, devido aos 

taninos precipitarem as proteínas presentes na saliva, principalmente a amilase (Edagi & 

Kluge, 2009). As principais cultivares deste grupo são: Rama Forte , Giombo e Kaoru 

(Campo-Dall’orto et al. 1996). 

Grande parte do volume de frutos de caqui comercializado no Brasil é de 

variedades que necessitam da remoção da adstringência, como é o caso das cultivares Rama 

Forte e Giombo (Edagi & Kluge, 2009). Essa remoção pode ser feita por diferentes métodos, 

tais como a aplicação de etanol ou etileno e altas concentrações de dióxido de carbono (Terra 

et al., 2006). Cultivares adstringentes de caqui apresentam, como principal característica, 

altos teores de taninos solúveis, responsáveis pela adstringência do fruto, tornando-os 

impróprios para consumo in natura. 

As cultivares de menor exigência em frio, como a Taubaté, Rama Forte e 

Giombo, necessitam de aproximadamente duzentas horas abaixo de 7,2°C, mas 
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desenvolvem-se bem em regiões onde ocorrem menos de cem horas de frio. As mais 

exigentes, como Fuyu, Jirô, Kakimel e Kioto, necessitam de cerca de seiscentas horas de 

frio, mas também se desenvolvem bem onde ocorre menos de trezentas horas de frio (Martins 

& Pereira, 1989). 

A cultivar Pomelo (IAC 6-22) é menos cultivada no Brasil. Apresenta frutos do 

tipo taninoso, grandes, globosos e de belo aspecto. A planta é vigorosa e de alta 

produtividade. Apresenta produção regular de flores masculinas em profusão, o que garante 

a autopolinização e, consequentemente, um bom pegamento de frutos, graças ao 

desenvolvimento normal de sementes (Ojima et al., 1985). Tem precocidade na maturação, 

facilidade na destanização e excelente palatabilidade. Indicado para regiões de clima mais 

quente. Apresenta alternância de produção que pode ser controlada por poda severa de ramos 

no inverno e desbaste precoce de frutos em excesso nos anos que se espera frutificação 

abundante. Os frutos pesam em média 130 g e uma planta adulta produz cerca de 490 frutos 

por safra, totalizando 63 kg de frutos por planta (Ojima et al., 1985). 

O caqui Fuyu pertencente ao grupo “amagaki” é o mais produzido e consumido 

no mundo. A polpa é dura (em comparação com outros grupos). É também chamado de caqui 

doce. Apresenta baixa taxa de fixação de frutos quando não há polinização e formação de 

sementes. Originário do Japão onde é a principal cultivar em exploração. Plantas de porte 

médio com produção inferior a outras cultivares. Produz apenas flores femininas. Apesar de 

conseguir formar frutos partenocapicamente, a polinização cruzada assegura bom 

pegamento de frutos (Martins & Pereira, 1989).  

Uma das cultivares de caqui mais estudada é a Rama Forte que pertence ao grupo 

variável. A planta é vigorosa, de copa aberta e apresenta boa produtividade. Há necessidade 

de escoramento dos ramos pela alta quantidade de frutos, apesar de seus galhos serem 

resistentes ao rompimento. É a cultivar mais produzida e consumida no Brasil. A maioria 

dos seus frutos forma-se sem sementes e com polpa taninosa. Os frutos da cultivar possuem 

tamanho pequeno a médio, geralmente com 150 g, e forma achatada. Quando maduros, a 

epiderme apresenta coloração alaranjada forte até vermelha, sendo muito atrativa. A polpa é 

doce, atingindo 13° a 14° Brix. Apresenta alto rendimento em polpa e altos teores de 

vitamina C (Martins & Pereira, 1989). 

O caqui Giombo também é pertencente ao grupo variável e bastante cultivado 

no Brasil. Vem sendo extensivamente cultivado, devido à excelente qualidade sensorial de 

seus frutos (Terra et al., 2014). Os frutos têm tamanho médio e formato ovoide. Quando 
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apireno (sem semente) é utilizado para a produção de caqui-passa, originando produtos de 

alta qualidade. Plantas vigorosas e extraordinariamente produtivas (Martins & Pereira, 

1989).  

O caquizeiro IAC-5 é uma variedade polinizadora, ou seja, plantada para 

realização de polinização cruzada em pomares comerciais. Pertence ao grupo de caqui 

variável. Produz flores masculinas que possibilitam a polinização de flores femininas de 

outras variedades. Sem relativo interesse comercial. Apresenta longo período de 

florescimento sendo recomendado o plantio de uma planta de flores masculinas para seis 

plantas de flores femininas (Martins & Pereira, 1989). 

 

2.3 FENOLOGIA DO CAQUIZEIRO 

 

Fenologia é o ramo da ecologia que estuda os fenômenos periódicos dos seres 

vivos e suas relações com as condições do ambiente, tais como temperatura, luz, umidade, 

etc. (De Fina & Ravelo, 1973). Os estádios fenológicos surgiram pela necessidade de 

detalhar de maneira clara e objetiva, as etapas de desenvolvimento das plantas, na elaboração 

das chamadas “Escalas Fenológicas”. Para inúmeras espécies vegetais, já existem escalas 

que possibilitam descrever e reproduzir com detalhes o ciclo de uma planta, através de 

estádios muito bem caracterizados (Bergamaschi, 2005). 

O estudo da fenologia de plantas permite o conhecimento das diversas fases 

produtivas, bem como seu ciclo. Essa caracterização fenológica e a quantificação das 

unidades térmicas necessárias para uma planta completar as diferentes fases de seu ciclo 

produtivo fornecem ao agricultor conhecimento das prováveis datas de colheita. Indica 

também o potencial climático das regiões para o cultivo de diferentes espécies (Corsato et 

al., 2005). 

O desenvolvimento das plantas é afetado de forma direta pela temperatura do ar, 

ou seja, em regiões ou épocas mais quentes ele é mais rápido determinando a precocidade. 

Se a oscilação térmica anual for muito acentuada, muitas espécies perenes entram em 

dormência no inverno, pela ocorrência de baixas temperaturas (Bergamaschi, 2005). 

Segundo Chariani & Stebbins (1994), o requerimento de frio é um fator limitante 

para a produção comercial de frutas de clima temperado em regiões de inverno ameno. O 

conhecimento do requerimento de frio da espécie e da cultivar, é fundamental para que se 

obtenha sucesso na produção. 
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Corsato et al. (2005) observaram que da brotação das gemas de caqui até a 

abscisão foliar foram caracterizados doze estádios fenológicos. Do florescimento até o 

amadurecimento dos frutos transcorreram 169 dias. Ocorreram dois picos no abortamento 

de frutos. Os primeiros sintomas de senescência das folhas ocorreram aos sessenta dias, a 

partir do término da expansão foliar. Do início da brotação das gemas no fim do inverno, até 

o completo desfolhamento das plantas, somaram-se 264 dias no decorrer de toda a 

primavera, verão e outono. 

 

2.4 PRODUÇÃO E QUALIDADE DE FRUTOS DE CAQUI.  

 

Nos últimos anos, a produção brasileira de caqui se expandiu principalmente em 

função dos elevados rendimentos que a cultura proporciona (Corsato, 2005). Tipicamente de 

clima temperado, o caquizeiro se adapta bem a regiões de clima tropical, desde que cultivado 

em altitudes superiores a 700 m (Lopes et al., 2014). 

O interesse pela cultura encontra justificativa pelo fato de que além de sua 

adaptação às condições brasileiras, o caquizeiro é uma planta rústica, vigorosa e produtiva 

(Moraes, 2012). Apesar do aumento da oferta e demanda de caquis no mercado nos últimos 

anos, a expansão da produção não ocorre de forma ordenada, provavelmente devido à falta 

de estudo e tecnologias capazes de proporcionar uma oferta do produto adequada em 

quantidade, qualidade e sazonalidade (Lopes et al., 2014). A literatura brasileira apresenta 

poucos dados para subsidiar a recomendação de cultivo do caquizeiro (Corsato et al., 2005).  

Os frutos são produzidos, tradicionalmente, nas regiões Sudeste e Sul do país e 

com colheita entre os meses de fevereiro e maio. As cultivares exploradas variam nas regiões 

produtoras do país. No Sudeste prevalecem as cultivares Rama Forte, Fuyu e Taubaté, e no 

Sul as cultivares Fuyu e Kioto (Boletim 200, 2014). 

Ao final da safra nacional, os frutos são importados da Espanha e Israel, 

chegando ao consumidor a partir do mês de outubro (Lopes et al., 2014). Na entressafra, o 

fruto é comercializado com preços até cinco vezes maiores do que dentro da safra. O período 

de produção nacional coincide com a entressafra de outros países produtores, dessa forma, a 

produção poderia ser destinada a mercados externos atingindo preços mais rentáveis. O caqui 

nacional apresenta grande potencial para a exportação, desde que não sofra por problemas 

em pós-colheita, como a perda de firmeza após a destanização (Brackmann, 2003).  
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No Brasil, o fruto é consumido preferencialmente in natura, em função disso, o 

tamanho dos frutos tem importância para a comercialização. Apenas uma pequena parte da 

colheita passa por industrialização, sendo transformada em produtos como o vinagre de 

caqui e o caqui-passa. As características químicas e físicas dos frutos são variáveis de acordo 

com a cultivar, a época de colheita e a maturação dos frutos (Cavalcante, 2007). 

Normalmente, uma planta adulta, em pomar bem conduzido, produz de 100 a 

150 kg de frutos, por ano, dependendo da cultivar (Boletim 200, 2014). Segundo Ojima et 

al. (1985), uma planta adulta a partir do momento em que atinge a estabilidade de produção 

alcança produtividade média de 15 t.ha-1 a 35 t.ha-1.  

Grellmann et al. 2003 avaliaram seis cultivares de caquizeiro em Veranópolis – 

RS e encontraram que a produção por planta, expressa em número e peso de frutos, mostrou-

se bastante variável entre as cultivares ao longo dos anos. O número de frutos obtidos por 

planta, na média dos oito anos analisados, variou de 62 a 350. A produção de frutos, em 

peso, também variou de 22,41 kg/planta a 83,10 kg/planta. 

O investimento em estudos em regiões tropicais do Brasil é fundamental para 

aumentar o conhecimento do comportamento produtivo do caquizeiro. É importante 

descobrir se os frutos mantêm o mesmo padrão de qualidade e atributos físicos e químicos 

encontrados nos frutos das regiões produtoras tradicionais do país, além de atenderem 

exigências fitossanitárias de mercados externos. 

 



 

 

 

3 FENOLOGIA DE VARIEDADES DE CAQUIZEIRO EM REGIÃO TROPICAL 

 

3. PHENOLOGY OF PERSIMMON VARIETIES IN TROPICAL REGION 

 

Resumo - O caquizeiro no Brasil, tradicionalmente cultivado nas regiões de 

clima temperado, tem sido introduzido em regiões de clima tropical. O cultivo no Estado de 

Goiás traria como vantagem a redução nas perdas pós-colheita e oferta do fruto na 

entressafra. Devido à carência de estudos sobre o desenvolvimento do caqui, o objetivo do 

trabalho foi conhecer a duração dos estádios fenológicos de cinco cultivares de caquizeiro 

em Goiás. O trabalho foi conduzido na área experimental da Estação Experimental Rural de 

Anápolis, localizada no município de Anápolis - GO, em clima tropical com estação seca e 

chuvosa bem definida. Observações foram feitas durante um ciclo de produção, safra 

2014/2015, no décimo segundo ano de vida das plantas. As cultivares avaliadas foram: Rama 

Forte, Giombo, Pomelo, Fuyu e IAC-5. A poda foi realizada em 4 de agosto de 2014, após 

o repouso hibernal das plantas, com posterior aplicação de cianamida hidrogenada a 5%. Os 

dados foram analisados por meio de estatística descritiva, principalmente por meio das 

médias das variáveis analisadas. O ciclo vegetativo das cultivares inicia, em média, 19 dias 

após a poda e aplicação de cianamida hidrogenada. O florescimento dura, em média, dez 

dias. O ciclo até a colheita dos últimos frutos levou em média 233 dias. Há variação na 

duração dos estágios fenológicos e do ciclo das cultivares, apesar de todas terem recebido 

os mesmo tratamentos. Pomelo e Rama Forte são as cultivares mais precoces, apresentando 

o menor ciclo (183 dias). Fuyu é a cultivar mais tardia para produzir (199 dias). Giombo e 

IAC-5 apresentam ciclo médio de 191 dias.  

 

Palavras-chave: ciclo de produção, Diospyros kaki L., fenofases. 

 

Abstract - The persimmon tree in Brazil, traditionally grown in temperate regions, has been 

introduced in tropical regions. The cultivation in the State of Goiás would bring the 

advantage of reduction in post-harvest losses and offer fruit in the off season. Due to lack of 

studies on the development of persimmon, the objective was to know the duration of 

phenological stages of five cultivars of persimmon in Goiás. The work was conducted in the 

experimental area of the Rural Experimental Station of Anápolis, located in the city of 

Anápolis - GO, in a tropical climate with dry and rainy season well defined. Observations 

were made during a production cycle, crop 2014/2015, in the twelfth year of plant life. The 

cultivars were: Rama Forte, Giombo, Pomelo, Fuyu and IAC-5. Pruning was held on August 

4, 2014, after the wintry rest of the plants, with subsequent application of hydrogen 

cyanamide at 5%. Data were analyzed using descriptive statistics, mainly through the means 

of the variables analyzed. The growing cycle of crops starts on average 19 days after pruning 
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and application of hydrogen cyanamide. The flowering lasts an average of ten days. The 

cycle to harvest the last fruit took on average 233 days. There is variation in the duration of 

phenological stages and the cycle of cultivars, although all have received the same treatment. 

Pomelo and Rama Forte are the earliest cultivars, with the lowest cycle (183 days). Fuyu is 

the latest cultivar to produce (199 days). Giombo and IAC-5 have an average cycle of 191 

days. 

Key words: production cycle, Diospyros kaki L, phenophases.  

 

3.1 INTRODUÇÃO 

 

O caquizeiro, Diospyros kaki L., pertencente à família Ebenaceae e ao gênero 

Diospyros, é considerado uma espécie de clima subtropical. Planta caducifólia, de 

crescimento lento (Penteado, 1986), e que necessita de um período de repouso para 

completar seu ciclo anual. Tem, predominantemente, as características de planta dioica, 

porém, pode haver plantas monoicas. As principais cultivares produzem somente flores 

femininas (Park et al., 2004).  

O fruto é uma baga, que traz consigo, na base, o cálice persistente e bastante 

desenvolvido. Possui diversas formas: ovoide, globoso, quadrático, achatado, tronco de cone 

e outras formas que podem variar segundo a cultivar (Murayama, 1973). Quando maduro, a 

cor da casca varia de amarela a vermelha; a polpa que geralmente é amarelada, em variedades 

do grupo variável pode variar de acordo com a presença ou não de sementes (Martins & 

Pereira, 1989). A maioria das variedades tem tendência para produção de frutos 

partenocárpicos. (Murayama, 1973).  

O caquizeiro tem um requerimento de frio muito baixo, quando comparado a 

outras frutíferas temperadas. Ramos novos crescem bem após invernos mais brandos 

(Westwood, 1978). Em locais de clima mais quente, a safra se torna precoce, assim como 

em regiões frias, a safra se torna mais tardia (Lopes et al., 2014). 

O Brasil é o quarto maior produtor mundial de caqui. Em 2012 o país produziu 

mais de 150 mil toneladas da fruta (FAO, 2014). O cultivo nacional se concentra 

principalmente em São Paulo, sendo o estado responsável por cerca de 50% da produção 

nacional (IBGE, 2010). Estudos iniciais vem sendo conduzidos no Vale do São Francisco e 

os resultados têm demonstrado bom desenvolvimento vegetativo, floração e frutificação 

efetiva. Nessa região as cultivares Rama Forte e Giombo apresentaram maior potencial de 

produção (Lopes et al., 2014).  
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O estudo da fenologia traz diversos benefícios que racionalizam o manejo da 

cultura, além de promover a melhoria na qualidade dos frutos, possibilitar a caracterização 

das fases do desenvolvimento em relação ao clima; a previsão de datas e a colheita na 

entressafra são alguns destes benefícios (Murakami et al., 2002). Estudos sobre o 

comportamento fenológico do caquizeiro em regiões tropicais são escassos, se limitando a 

poucas variedades de interesse econômico para determinada região (Corsato et al., 2005). 

O cultivo em Goiás, distante dos grandes centros produtores (Sudeste e Sul), 

traria como vantagem a redução nas perdas pós-colheita, visto que o caqui é um fruto muito 

perecível, além da oferta do fruto na entressafra. Além disso, o caquizeiro é uma alternativa 

rentável para o agronegócio local. Apesar da possibilidade de cultivo do caquizeiro em 

condição de clima tropical e subtropical existe carência de estudos sobre seu 

desenvolvimento nessas circunstâncias (Corsato et al., 2005).  

Corsato et al. (2005) caracterizaram doze estádios fenológicos, em Piracicaba - 

SP, local de clima temperado úmido com inverno seco e verão quente. Os autores 

trabalharam somente com plantas com seis anos de idade, da cultivar Rama Forte. Desde o 

intumescimento das gemas, até o amadurecimento dos frutos foram necessários 203 dias, 

indo do fim do inverno até o início do verão. O ciclo das plantas foi de 264 dias, atravessando 

toda a primavera, verão e outono. 

Grellman et al. (2003) avaliaram a fenologia de cinco cultivares de caquizeiro, 

com doze anos de vida, sob clima temperado, em Veranópolis - RS. Esses autores 

constataram que o comportamento fenológico do caqui é variável em função da cultivar. A 

floração ocorreu em outubro e a maturação dos frutos iniciou em março e terminou entre 

abril e maio. Kaoru, Rama Forte, Micado e Regina apresentaram os ciclos mais longos, e 

Fuyu e “Chocolate 3” mais curtos.  

Razzouk (2007) avaliou a fenologia de dez cultivares de caqui no quinto ano de 

vida, em 2005 e 2006, em Selvíria - MS, região de clima tropical. As variedades Pomelo e 

Giombo foram as mais precoces, atingindo todos os estádios fenológicos antes das demais 

variedades. Estas mesmas cultivares foram recomendadas para cultivo em clima tropical por 

Bezerra (2007). Os resultados desses autores apontaram que o clima mais quente antecipou 

o ciclo das plantas. 

O objetivo do presente trabalho foi conhecer a duração dos estádios fenológicos 

de cinco variedades de caquizeiro cultivadas no município de Anápolis - GO, região 

caracterizada como tropical brasileira com estação seca. 
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3.2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

O trabalho foi conduzido na área experimental da Estação Experimental Rural 

de Anápolis, localizada no município de Anápolis-GO, com 16° 19′ 43″ Sul, 48° 57′ 12″ 

Oeste e altitude por volta de 1000 m. A precipitação média anual é de 1465,5 mm, sendo os 

meses de dezembro a março, com maiores índices pluviométricos. A estação seca ocorre de 

maio a agosto, sendo junho o mês de menor índice (6,0 mm). O clima da região, segundo a 

classificação de Koeppen (1931), é tropical com estação seca, mas, como Anápolis está em 

uma altitude elevada, a temperatura é mais amena. A temperatura, ao longo do ano, oscila 

entre mínima média de 18°C e máxima média de 28°C (Bonnet, 2003).  

Os dados climáticos foram coletados pela Estação Meteorológica do Porto Seco 

Centro-Oeste S.A. Foram coletadas as variações de temperatura (°C), de pluviosidade (mm) 

e radiação solar (W.m-²) ao longo do estudo. 

Foi observada a fenologia de cinco cultivares de caquizeiro (Rama Forte, Fuyu, 

Giombo, Pomelo e IAC-5) em área de pomar experimental implantado em 2002, no 

espaçamento de 7 m x 5 m. Todas as cinco variedades-copa estão enxertadas em porta 

enxerto de caquizeiro comum (Diospyros kaki L.). As avaliações das fenofases foram 

realizadas durante o ciclo de produção de julho de 2014 a junho de 2015, correspondente ao 

décimo segundo ano de vida das plantas.   

Foram observadas sessenta e duas plantas de caquizeiro, sendo vinte e sete de 

Rama Forte, nove de Giombo, oito de Pomelo, onze de Fuyu e sete de IAC-5. As cultivares 

Rama Forte e Giombo pertencem ao grupo variável; a cultivar Pomelo (IAC 6-22) pertence 

ao grupo “sibugaki” ou sempre taninoso; o caquizeiro Fuyu, é do grupo “amagaki” (caqui 

doce); e o IAC-5 que é uma variedade polinizadora. 

A poda foi feita entre 28 de julho e 04 de agosto de 2014. No último dia da poda 

foi aplicado Cianamida Hidrogenada (H2CN2, produto comercial Dormex®) na concentração 

de 5%, conforme recomendado por Mizobutsi et al. (2004), visando substituir a ação das 

baixas temperaturas, uniformizar e antecipar a brotação.  

Após a poda, cerca de duas vezes por semana, foi feita uma avaliação visual da 

gema, e quando aproximadamente 50% das gemas de uma planta passavam de estádio, 

considerava-se mais um nível na sua fenologia. Foi observada a duração em dias para 

completar os estádios fenológicos conforme Corsato et al. (2005). 
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Os estádios estudados durante o desenvolvimento das plantas (Figura 1) foram: 

período da poda à gema inchada (GI), período da poda à ponta verde (PV), período da poda 

a brotação (BR), período da poda ao florescimento (FL), período da poda a frutificação (FR), 

período da poda à colheita (CO), período da poda ao final da colheita (FC).  

O estádio de gema inchada (GI) foi caracterizado pelo intumescimento das 

gemas do ramo, expondo uma pilosidade dourada na região apical. O estádio de ponta verde 

(PV) se caracteriza com o início do aparecimento do broto sobre as gemas, e as brotações de 

aspecto anguloso e verde amareladas (Corsato et al., 2005). 

A brotação (BR) foi considerada quando o broto começa a se alongar e emitir 

folhas novas de coloração verde amarelada. A partir de 3,0 cm de comprimento, uma gema 

já era considerada um broto que, posteriormente, se elonga e transforma em ramo vegetativo 

ou misto. O florescimento (FL) foi apontado quando 50% ou mais dos botões florais estão 

abertos (antese). A frutificação (FR) foi julgada quando ocorria o secamento e queda da 

corola e os frutos se tornavam visíveis, com cerca de 1,5 cm de diâmetro. A colheita dos 

frutos (CO) foi realizada quando os mesmos perderam a coloração verde e adquiriram a 

tonalidade amarelo-avermelhada, que é o ponto de colheita em cultivos comerciais. O final 

da colheita (FC) ocorreu quando todos os frutos eram colhidos da planta. 

Todas as plantas receberam os tratos culturais recomendados para a cultura, de 

acordo com Martins & Pereira (1989). O controle das plantas daninhas foi efetuado 

mecanicamente (roçadeira) na entrelinha. O controle químico com o uso de herbicida 

(glifosato, na dose de 250 mL do produto para 20 L de água) foi feito a cada dois meses (ou 

quando constatada grande infestação das plantas daninhas), na linha de plantio. 

Adubações foram realizadas com base na análise de fertilidade do solo e 

exigências da cultura, conforme recomendações de Quaggio et al. (1997).  As plantas foram 

irrigadas por microaspersão, de dois em dois dias no período de seca (3,0 mm por dia), e 

quando necessário no período das chuvas. Foi necessária a suplementação hídrica em janeiro 

para evitar abortamento dos frutos em crescimento. Apesar das chuvas, a irrigação é 

necessária como corretivo da desuniformidade dessa precipitação ao longo do ano. É 

possível até antecipar a brotação via irrigação, já que não ocorrem geadas na região, 

aumentando a rentabilidade da cultura com colheitas mais precoces. O caquizeiro é 

considerado uma planta rústica e por isso muitos pomares não recebem tratamentos 

fitossanitários. 
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Figura 1.  Fenologia do caquizeiro em Anápolis - GO, ciclo 2014/2015: (A) gema inchada; 

(B) ponta verde; (C) brotação; (D) florescimento; (E) frutificação (F) ponto de 

colheita; (G) final da colheita.  

 

Os dados referentes à fenologia coletados foram submetidos à estatística 

descritiva e correlação simples entre a duração de cada estádio fenológico (em dias) e cada 

variável meteorológica. As análises foram realizadas em planilha eletrônica no software 

Microsoft Excel.  

 

3.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A temperatura média registrada no período de avaliação, entre julho de 2014 e 

junho de 2015, foi de 22,3ºC. Com médias máximas e mínimas de 25,7ºC e 18,8ºC, 

respectivamente (Figura 1). Os meses mais quentes foram outubro, novembro e janeiro. O 

mês mais frio foi julho, registrando média mínima de 14,7ºC. Em nenhum momento foi 

constatada temperatura menor que a temperatura basal da cultura, que é de 7,2ºC (Westwood, 

1978). 

 O caquizeiro requer, por ciclo, cerca de 1000 mm a 1500 mm anuais (Martins 

& Pereira, 1989). Durante o período de avaliação choveu cerca de 1400 mm. As chuvas se 
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concentraram entre novembro e março, mas com um período de seca incomum em janeiro 

(Figura 2).  

A partir do mês de fevereiro, a radiação solar começa a reduzir em função da 

diminuição das horas de luz do dia. Conforme a radiação vai diminuindo o caquizeiro entra 

em repouso na região tropical com latitudes mais altas. Em locais com inverno ameno, como 

nas condições do experimento, o período de repouso é determinado pelo decréscimo de 

radiação solar (Westwood, 1979). 

 

 

Figura 2. Variação climática mensal: temperaturas máxima, média e mínima (A), 

precipitação e radiação solar global mensal (B), durante o ciclo do caquizeiro em 

Anápolis - GO, entre julho de 2014 e junho de 2015.  
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No inicio do mês de agosto, 17 dias após a poda e aplicação de hormônio, as 

variedades Rama-forte, IAC-5 e Giombo já apresentavam gemas inchadas (Tabela 1). 

Enquanto que Fuyu e Pomelo precisaram de 20 e 23 dias respectivamente para este 

inchamento inicial, o que demonstra discrepância entre as cultivares, mesmo com a aplicação 

de cianamida. Mizobutsi et al. (1997) em Araponga - MG constataram que a aplicação de 

cianamida hidrogenada em conjunto com óleo mineral no caquizeiro 'Costata', antecipou a 

brotação em dez semanas, em comparação às plantas-testemunha.  

Apesar da ação isolada do hormônio, houve variação de dias para as gemas 

incharem entre as cultivares (Tabela 1), certamente em função da necessidade diferente de 

frio de cada cultivar para superar sua dormência e iniciem a brotação, conforme também 

constatado por Razzouk (2007). Durante o período de inchamento das gemas, a temperatura 

média da região foi de 22,7ºC, considerada adequada e acelerando o ciclo vegetativo das 

plantas (Bergamaschi, 2005).  

 

Tabela 1. Valores de dias após a poda dos estádios fenológicos de cinco cultivares de 

caquizeiro cultivadas em clima tropical com inverno seco. Estação Experimental 

Rural de Anápolis, de 2014 a 2015 

Cultivar 
Nº de 

Plantas 
GI PV BR FL FR CO 

Fim da 

colheita 

Fuyu 11 20 23 27 47 54 199 220 

Pomelo 8 23 26 30 44 55 183 224 

Rama-Forte 27 17 22 25 46 58 183 250 

Giombo 9 17 24 28 46 55 191 238 

IAC-5 7 17 23 28 47 56 191 232 

Média   - 19 24 28 46 56 189 233 
GI: Gema Inchada; PV: Ponta Verde; BR: Brotação; FL: Florescimento; FR: Frutificação; CO: Colheita. 

Observando-se os números médios de dias necessários para o estádio fenológico 

ponta verde (PV), foi constatado que este estádio ocorreu cerca de três semanas após a 

aplicação do hormônio, variando de 22 a 26 dias entre as cultivares. Isso revela precocidade 

em relação a este estádio quando comparado com os resultados obtidos por Corsato (2005), 

possivelmente em função da aplicação do hormônio em associação com as temperaturas 

mais elevadas da região. Durante o estádio PV, a temperatura foi de 22,4ºC. Segundo 

Bergamaschi (2005), a temperatura do ar afeta diretamente a velocidade do desenvolvimento 

de plantas, tornando-as mais precoces em épocas ou locais mais quentes. Conclui-se então 

que as ações da cianamida hidrogenada juntamente com as temperaturas mais elevadas 

aceleraram o desenvolvimento das plantas. 
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As brotações (BR) mais precoces foram observadas no caqui Rama Forte (25 

dias após a poda) e as mais tardias no caqui Pomelo (30 dias). A média de dias para a 

brotação das gemas foi de 28 dias (Tabela 1). A média de temperatura durante a brotação foi 

de 24 ºC, que é uma temperatura alta para o caquizeiro, o que acelera a fase de BR. 

Nos estádios iniciais as gemas estão em rápido desenvolvimento e expansão 

celular requerendo água suficiente para seu metabolismo. Além disso, a água faz parte de 

até cerca de 95% da massa fresca de folhas novas (Sousa, 2011), que serão os primeiros 

órgãos formados no ciclo da cultura. Não há altos índices de precipitação em agosto, levando 

à necessidade do uso de irrigação para garantir o desenvolvimento dos ramos novos da 

cultura. Caso o produtor deseje antecipar o ciclo do caquizeiro, ele deve se atentar aos índices 

pluviométricos ou utilizar irrigação. 

As variedades floresceram (FL) entre 44 e 47 dias após a poda, entre os dias 16 

e 19 de setembro (Tabela 1). Todas apresentaram comportamento precoce para o 

florescimento quando comparado com os resultados obtidos por Corsato et al. (2004), que 

estudando o caqui Rama Forte em Piracicaba – SP necessitou de 35 dias após a brotação (80 

dias após a poda) para o início do florescimento. Após a brotação, o caqui Rama Forte 

precisou de 21 dias para florescer nas condições estudadas. O caquizeiro Pomelo foi o mais 

rápido das variedades, florescendo em apenas 14 dias após a brotação. Este fato demonstra 

a influência da temperatura mais elevada para menor duração do ciclo, e a importância da 

suplementação hídrica neste período, principalmente considerando que setembro ainda é um 

mês de menor pluviosidade. Deve ser considerado que Corsato et al. (2004) não aplicaram 

cianamida hidrogenada, diferentemente do presente estudo, o que pode ter auxiliado a 

reduzir o ciclo das plantas em Anápolis – GO. 

Aumento do índice pluviométrico durante o florescimento prejudica as flores, 

ocasionando queda das mesmas e dificultando a polinização, reduzindo assim a produção 

efetiva de frutos (Martins & Pereira, 1989; Simão, 1998). As chuvas durante o estudo 

começaram após o início do florescimento, 51 dias após a poda, quase no início da 

frutificação (FR). Foram registrados 56 mm de chuva a partir da terceira semana de 

setembro, não coincidindo com o pleno florescimento.  

Rama Forte, Giombo e Fuyu produziram somente flores femininas aos 46 dias 

(Rama Forte e Giombo) e 47 dias (Fuyu) após a poda. Pomelo e IAC-5 geraram flores 

masculinas e femininas, que garantem bom pegamento de frutos. Pela ocorrência de 
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polinização cruzada, plantas das cultivares Rama Forte e Giombo apresentaram alguns frutos 

com sementes.  

Todas as variedades frutificaram na segunda semana de novembro, entre 54 e 58 

dias após a poda. Os frutos levaram em média 133 dias para se desenvolver e atingir o ponto 

de colheita. Rama Forte apresentou o menor tempo de desenvolvimento dos frutos (125 dias) 

e Fuyu o maior tempo (145). 

A colheita mais precoce se iniciou aos 183 dias após a poda, em 06 de fevereiro, 

com as cultivares Pomelo e Rama Forte. IAC-5 e Giombo tiveram seus primeiros frutos 

colhidos entre os dias 9 e 11 de fevereiro, 191 dias após a poda. A cultivar Fuyu teve uma 

produção menor em comparação às outras variedades e com início de colheita aos 203 dias 

(Tabela 1). 

Rama Forte foi a cultivar de colheita mais duradoura, com os últimos frutos 

colhidos em abril, o que pode ser vantajoso ao produtor por possibilitar a venda durante um 

longo período, alcançando bons preços. O período de colheita, desde a primeira até a última 

planta, se estendeu por 67 dias. Esse fato demonstra que, apesar de todas as plantas da mesma 

cultivar receberem os mesmos tratos, ocorre um comportamento variável nos estádios 

fenológicos dentro de uma mesma cultivar (Razzouk, 2007). 

Na região estudada, têm-se, em média, para as cultivares avaliadas, os seguintes 

resultados: após a poda e aplicação da cianamida hidrogenada, as plantas floresceram em 

média aos 46 dias. O florescimento durou 10 dias até que fosse constatado o pegamento dos 

frutos. Da poda ao início da colheita, foram necessários 189 dias. Da poda até a colheita dos 

últimos frutos, totalizaram 233 dias. A queda das folhas ocorreu a partir dos 275 dias, 

durando 30 dias até a última planta se desfolhar, coincidindo com a redução do fotoperíodo 

na região. 

Segundo Chariani & Stebbins (1994), o requerimento de frio é um fator limitante 

para a produção comercial de frutas de clima temperado em regiões de inverno ameno. Este 

pode ter sido um fator limitante para o comportamento tardio da cultivar Fuyu. O 

conhecimento do requerimento de frio da cultivar é fundamental para que se obtenha sucesso 

na sua produção. 

Em relação ao cultivar IAC-5 o mais importante no estudo dessa variedade é 

conhecer a época do florescimento de forma a poder manejá-lo a coincidir com o 

florescimento de outras cultivares que necessitam de polinização, em especial o caqui Fuyu. 

Dessa forma, plantas com flores femininas fecundadas melhoram o pegamento dos frutos e 
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atingem maiores valores de produtividade. No caso do caqui Rama Forte, do Giombo e do 

Pomelo, a presença de sementes nem sempre é desejável, somente caso o produtor deseja 

obter frutos do tipo “chocolate”. 

 

3.4 CONCLUSÕES 

 

O ciclo vegetativo das cultivares inicia, em média, 19 dias após a poda e 

aplicação de cianamida hidrogenada. Na região o florescimento dura, em média, dez dias. O 

ciclo até a colheita dos últimos frutos levou em média 233 dias. Há variação na duração dos 

estágios fenológicos e do ciclo das cultivares, apesar de todas terem recebido os mesmo 

tratamentos. Pomelo e Rama Forte são as cultivares mais precoces, apresentando o menor 

ciclo (183 dias). Fuyu é a cultivar mais tardia para produzir (199 dias). Giombo e IAC-5 

apresentaram ciclo médio de 191 dias.  



 

 

 

4 PRODUTIVIDADE E CARACTERÍSTICAS DE FRUTOS DE TRÊS 

CULTIVARES DE CAQUI CULTIVADAS EM REGIÃO TROPICAL 

 

PRODUCTIVITY AND CHARACTERISTICS OF THREE PERSIMMON CULTIVAR 

AND FRUITS CULTIVATED IN TROPICAL REGION 

 

Resumo - Nos últimos anos a produção brasileira de caqui se expandiu, 

principalmente em função dos elevados rendimentos que a cultura proporciona. Apesar de 

originário de clima subtropical, novas áreas de cultivo em regiões tropicais parecem ser 

promissoras. Nesse contexto, procurou-se estudar componentes de produção, produtividade 

e qualidade de frutos de três cultivares de caquizeiro conduzido em região tropical. No 

primeiro experimento, o delineamento experimental foi inteiramente casualizado com oito 

repetições de uma planta por parcela e três cultivares de caquizeiro: Pomelo, Guiombo e 

Rama Forte. No segundo ensaio o delineamento foi inteiramente casualizado em esquema 

fatorial 3 x 2, também com as três cultivares e duas épocas de colheita (190 dias após a poda 

e 220 dias após a poda), com quatro repetições de dois frutos por parcela, (48 frutos). Os 

resultados foram submetidos à análise de variância (Teste F). Os efeitos dos tratamentos 

foram comparados entre si pelo Teste de Tukey a 5% de probabilidade. As cultivares 

apresentaram bons níveis de produtividade, com destaque para Pomelo e Giombo. Giombo 

foi o mais produtivo na região com média de 545 frutos por planta, mas sendo esses com 

massa reduzida (127 g), pequenos e menos atrativos. Pomelo tem os frutos com maior massa 

média (224 g), mesmo não se destacando com a máxima produção. As maiores 

produtividades foram de Giombo e Pomelo, 13,25 e 19,27 t.ha-1. Há influência da época de 

colheita sobre os parâmetros dos frutos. Frutos colhidos 190 dias após a poda apresentaram 

maior teor de SS e menor acidez em comparação com os frutos colhidos aos 220 dias, 

independente da cultivar. Os frutos escureceram na planta com o passar do tempo. Pomelo 

tendeu ao amarelecimento com redução de sólidos solúveis. Rama Forte e Giombo tenderam 

para o avermelhado com o aumento de SS. Todos os frutos avaliados mantiveram as 

características de formato e coloração inerentes a cultivar correspondente. As cultivares 

Giombo e Pomelo devem ser priorizadas ao ser feita a escolha, baseado na produção da 

planta, sem se preocupar com as características de formato e cor dos frutos. 

 

Palavras-chave: Diospyros kaki L., produção, qualidade de frutos, sólidos solúveis totais. 
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Abstract - In recent years the Brazilian production of persimmon expanded, mainly due to 

the high yields that culture provides. Although originally from subtropical climate, new areas 

of cultivation in tropical regions seem promising. In this context, it was tried to study 

production components, productivity and fruit quality of three persimmon cultivars 

conducted in tropical region. In the first experiment, the experimental design was completely 

randomized with eight repetitions of one plant per plot and three varieties of persimmon: 

Pomelo, Guiombo and Rama Forte. In the second trial the design was completely 

randomized in a factorial 3 x 2, also with three cultivars and two harvest seasons (190 days 

after pruning and 220 days after pruning) with four replicates of two fruits per plot (48 fruits). 

The results were submitted to analysis of variance (F Test). The effects of the treatments 

were compared by Tukey Test at 5% probability. The cultivars showed good productivity 

levels, especially Pomelo and Giombo. Giombo was the most productive in the region with 

an average of 545 fruits per plant, but being those with reduced mass (127 g), smaller and 

less attractive. Pomelo has the fruits with the highest average weight (224 g), while not 

standing out at full production. Higher yields were of Giombo and Pomelo, 13,25 and 19,27 

t / ha. There is influence of harvest time on fruit parameters. Fruits harvested 190 days after 

pruning had higher SS content and lower acidity compared to fruits harvested at 220 days, 

regardless of the cultivar. The fruits of the plant darkened over time. Pomelo tended to 

yellowing with reduction of soluble solids. Rama Forte e Giombo tended to red with 

increasing SS. All evaluated fruits kept their shape and color characteristics inherent to 

cultivate correspondent. The Giombo and Pomelo cultivars should be prioritized when the 

choice is made based on plant production, without worrying about the features of format and 

fruit color. 

 

Key words: Diospyros kaki L., production, fruit quality, soluble solids. 

 

4.1 INTRODUÇÃO 

 

Originário de regiões de clima subtropical e temperado do continente Asiático, 

o caquizeiro foi introduzido no Brasil no final do século XIX, mas se expandindo no país 

somente em 1920, com novas técnicas e cultivares trazidas por imigrantes japoneses (Sato 

& Assumpção, 2002). Apesar de ser produzido tradicionalmente nas regiões Sudeste e Sul 

do país, locais de clima subtropical, o caquizeiro vem se expandindo para regiões tropicais 

do país, como no Vale do Submédio São Francisco (Lopes et al., 2014).  

Em locais com clima tropical, como em Goiás e no Nordeste, o cultivo ocorre 

em altitudes superiores a 700 m. Nesses locais, a indução à floração pode ser feita em 

qualquer época do ano, o que possibilita a produção de frutos na entressafra de outras regiões 

produtoras (Lopes et al., 2014). 

Planta de crescimento lento e hábito decíduo, o caquizeiro inicia a produção de 

frutos a partir do terceiro ano de vida e vai aumentando progressivamente até o décimo 

quinto ano de vida, quando esta se estabiliza (Simão, 1998).  Normalmente, uma planta 
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adulta, em pomar bem conduzido, produz de 100 kg a 150 kg de frutos, por ano, dependendo 

da cultivar (Boletim 200, 2014). Segundo Ojima et al. (1985), a partir do momento em que 

atinge a estabilidade de produção, a planta produz entre 15 t.ha-1 a 35 t.ha-1 de frutos.  

A colheita em clima subtropical se concentra entre os meses de fevereiro e maio, 

com os frutos sendo vendidos rapidamente em função da baixa durabilidade pós-colheita. 

Esse aspecto promove aumento excessivo da oferta e queda de preços na safra (Blum et al., 

2008). Durante a entressafra, o fruto é comercializado até cinco vezes mais caro do que 

dentro da safra (Lopes et al., 2014). 

Os frutos são do tipo baga, com cálice persistente e coloração variando do 

vermelho ao alaranjado (Martins & Pereira, 1989). No Brasil, o fruto é consumido 

preferencialmente in natura e apenas uma pequena parte da colheita é industrializada, sendo 

transformada em produtos como o vinagre de caqui e o caqui-passa (Martins & Pereira, 

1989). Os frutos são colhidos em estádio pré-climatérico e são submetidos a uma 

destanização para remoção da adstringência. A destanização pode ser feita com álcool etílico 

e consiste no armazenamento dos frutos em câmaras sob condições que propiciem a 

evaporação do álcool, sendo a técnica eficiente na remoção da adstringência, além de manter 

a firmeza dos frutos (Edagi e Kluge, 2009). 

Cavalcante et al. (2007) avaliaram características físicas e químicas de frutos de 

cinco cultivares de caquizeiro em Jaboticabal - SP, região de clima tropical úmido, com 

inverno seco e verão chuvoso e quente. Segundo esses autores, essas características são 

variáveis de acordo com a cultivar, a época de colheita e a maturação dos frutos. 

Nesse contexto, objetivou-se com o presente trabalho quantificar a produção de 

plantas de três cultivares de caquizeiro plantadas em Goiás, local de clima tropical com 

estação seca, e caracterizar seus frutos em relação aos aspectos físicos e químicos. 

 

4.2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

O estudo foi realizado com frutos de caqui (Diospyros kaki L).  da safra 2014 a 

2015. As análises físicas e químicas foram feitas no Laboratório do Setor de Horticultura da 

Escola de Agronomia da Universidade Federal de Goiás, em Goiânia - GO.  

Os frutos foram colhidos de plantas cultivadas na Estação Experimental Rural 

de Anápolis - GO, local com altitude de aproximadamente 1000 m. A precipitação média 

anual é de 1465,5 mm, concentrados principalmente nos meses de dezembro a março. De 
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maio a agosto ocorre uma estação seca. Segundo a classificação de Koeppen (1931), o clima 

da região é tropical com estação seca. Em função da altitude elevada, a temperatura é mais 

amena, oscilando entre mínima média de 18°C e máxima média de 28°C (Bonnet, 2003). 

Os caquizeiros estavam plantados no espaçamento de 7 m x 5 m e enxertados 

sobre pés francos de caquizeiros comuns (Diospyros kaki L). Foi feita uma amostragem do 

solo antes do início do experimento. O solo foi classificado como Latossolo Vermelho de 

textura franco arenosa. Na Tabela 2 estão apresentados os atributos químicos do solo, em 

duas profundidades (camadas de solo), antes da poda das plantas de caquizeiro.   

 

Tabela 2. Atributos químicos de Latossolo Vermelho antes da poda do experimento (coleta 

feita em 28 de julho de 2014) em duas profundidades (0 a 20 cm; 20 a 40 cm), 

sob cultivo de plantas de caquizeiro, Anápolis – GO, 2014 

Camad

a 
P MO 

pH 

(CaCl2) 
K Ca Mg H + Al Al T V 

0 - 20 cm 5 
2

7 
5,6 164 5,5 2 2,2 0 10,12 78 

20 - 40 cm 1 
2

0 
5,0 140 3,3 1,1 2 0 6,76 70 

P: fósforo (mg dm-3); MO: matéria orgânica (g dm3); K: potássio (mg dm-3); Ca: cálcio (cmolc dm-3); Mg: 

Magnésio (cmolc dm-3); H+Al: acidez potencial (cmolc dm-3); Al: Alumínio (cmolc dm-3); T: capacidade de 

troca catiônica a pH 7,0 (cmolc dm-3); V: saturação por base (cmolc dm-3). 

Foram conduzidos dois ensaios: um avaliando os componentes de produção das 

três cultivares e o outro avaliando as características físicas e químicas dos frutos colhidos 

em duas épocas. Os dados de número de frutos por planta e peso de frutos das cultivares de 

caqui Rama Forte, Giombo e Pomelo foram obtidos a partir de um delineamento 

inteiramente casualizado com oito repetições, compostas de uma planta por parcela. Foi 

calculada a média da produção por planta em kg, e produtividade da área em t.ha-1. 

Para as avaliações físicas e químicas dos frutos adotou-se delineamento 

inteiramente casualizado em esquema fatorial 3 x 2, correspondendo a três cultivares de 

caqui (Pomelo, Rama Forte e Giombo) e a duas épocas de colheita (190 dias após a poda e 

220 dias após a poda). Foram considerados dois frutos por planta de quatro parcelas, para 

um total de 48 frutos analisados. 

As plantas da área receberam tratos culturais recomendados de acordo com 

Martins & Pereira (1989). Com base no resultado da análise de solo foi feita uma aplicação 

de 750 g por cova de Superfosfato Simples e três aplicações de 800 g por cova de 20-00-15, 

ao longo do ciclo da cultura, segundo Quaggio et al. (1997). 



35 

 

 

A colheita foi feita com os frutos em estádio pré-climatérico (“de vez”), quando 

mudam da coloração verde para amarelo-alaranjado, em função da degradação da clorofila 

e/ou síntese de outros pigmentos (Chitarra & Chitarra, 2005). De modo geral, as variedades 

pertencentes aos grupos amagaki (doce) e variável são colhidas com tonalidade amarelo-

esverdeada, enquanto os frutos do grupo sibugaki (taninoso), a coloração típica é a vermelho-

alaranjada (Moraes, 2012). Os frutos colhidos foram armazenados no laboratório da Estação 

Experimental de Anápolis para posterior tratamento de destanização. 

Para a remoção da adstringência (destanização), os frutos de caqui foram 

tratados com álcool etílico, conforme recomendado por Terra et al. (2006), na concentração 

de 3,5 mL de álcool por kg de frutos em câmaras fechadas por quatro dias. Foi possível 

remover a adstringência dos frutos após quatro dias, em temperatura média de 22°C e 90% 

de umidade relativa. Quando os frutos estavam no ponto ideal para o consumo in natura 

foram realizadas as análises físicas e químicas. 

 

Análises físicas 

 

Os diâmetros transversal e longitudinal dos frutos foram medidos com o auxílio 

de paquímetro digital (Starfer, Digital Vernier Caliper IVEO-150mm). O diâmetro 

transversal foi medido do ápice ao pedúnculo do fruto, e, o diâmetro longitudinal foi medido 

na linha equatorial do fruto. Os resultados foram expressos em milímetros (mm). A massa 

dos frutos foi avaliada, pesando-se os frutos individualmente em balança analítica digital, e 

os resultados foram expressos em gramas (g). 

Para determinação da produção, avaliou-se: produção por planta e 

produtividade. A produção por planta foi estimada multiplicando-se o número de frutos por 

planta pela massa média do fruto (em kg), e os dados foram expressos em kg.planta-1. A 

produtividade por hectare foi estimada multiplicando-se a produção por planta (em kg) pelo 

número de plantas por hectare (285 plantas, em espaçamento de 7 m x 5 m), e dividindo-se 

por 1.000, sendo os resultados expressos em toneladas por hectare (t.ha-1). 

A determinação da cor da casca de todos os frutos foi realizada por meio da 

leitura de três parâmetros definidos pelo sistema CIELAB. Os parâmetros de cor (L*, a*, 

b*) foram determinados por colorímetro Hunterlab, do modelo ColorQuest II Sphere, sensor 

óptico geométrico de esfera, realizando-se a leitura por reflexão, utilizando ângulo de 

observação de 10º, iluminante principal D65 e reflexão especular excluída (RSEN). A partir 
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dos parâmetros do sistema CIELAB foram definidos o Chroma (C*) e o °Hue das amostras, 

por meio das Equações 1 e 2: 

Equação 1: 𝐶∗ = √(𝑎∗)2 + (𝑏∗)2  

Equação 2: 𝐻ue=𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 (𝑏∗𝑎∗ ), 𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑎∗>0; 𝑏∗>0  

 

Análises químicas 

A qualidade dos frutos foi avaliada por meio dos teores dos sólidos solúveis (SS, 

expressos em ºBrix); acidez titulável (AT, expressa % de ácido málico); pH; e relação SS/AT 

(ratio), sendo avaliados dois frutos por repetição em duas épocas de colheita, uma no início 

(aos 190 dias) e outra mais tardia (aos 220 dias). 

O teor de sólidos solúveis totais foi determinado por meio da leitura dos Graus 

Brix da amostra a 20°C. Foi usado um refratômetro digital (Atago N-1E), de acordo com 

método proposto pela Association Of Official Analytical Chemists (AOAC, 2010).  

A determinação do pH foi realizada utilizando-se potenciômetro digital (pH 

Meter HI–9224). O aparelho foi calibrado com soluções tampão de pH 4,0 e 7,0, em seguida, 

realizou-se a leitura direta do pH com imersão do eletrodo no béquer, contendo a amostra 

macerada em solução aquosa, segundo metodologia proposta pela AOAC (2010). 

A acidez total titulável foi determinada pela titulação com solução de hidróxido 

de sódio (NaOH) 0,01N, usando como indicador a fenolftaleína 1%, conforme a AOAC 

(2010). O resultado foi expresso em porcentagem de ácido málico. A relação SS/AT, 

chamada também de ratio, foi obtida pela razão entre o teor de sólidos solúveis e acidez 

titulável. 

Foi realizada uma análise de variância e Teste de Tukey (p <0,05) para comparar 

o efeito das diferentes cultivares, das épocas de colheita e o efeito entre ambos. Para tal 

análise foi utilizado o software "SISVAR". 

4.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A análise de variância apontou diferenças significativas (p<0,05) entre as 

cultivares de caqui estudadas para todos os parâmetros avaliados, sugerindo, assim, variação 

das características entre as cultivares (Tabelas 3). A produção por planta de Giombo foi 

superior à produção de Rama Forte. Já a produção de Pomelo foi semelhante a das outras 

duas cultivares. Grellmann et al. (2003), trabalhando com a cultivar Rama Forte em Veranópolis 

- RS, região de clima temperado, obteve produção média de 25,94 kg por planta, em oito safras 
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estudadas (dos cinco aos doze anos das plantas), se assemelhando mais aos resultados 

encontrados em Anápolis, que foram de 28,4 kg por planta. Esses resultados mostram que a 

cultivar produziu o esperado para a idade das plantas, independente ao local e clima de plantio. 

 

Tabela 3. Produção por planta (kg), número de frutos por planta, massa média dos frutos 

(g), e produtividade de três cultivares de caquizeiro plantadas em Anápolis - GO, 

safra 2014/2015 

Cultivar 

Produção 

por planta 

(kg) 

Número de 

frutos por 

planta 

Massa média 

dos frutos (g) 

Produtividade 

(t.ha-1) 

Rama Forte  28,4 b 214,3 b 132,3 b 8,07 b 

Giombo 67,8 a 545,7 a 127,0 b 19,37 a 

Pomelo 47,3 ab 227,5 b 224,1 a 13,25 ab 

C.V. (%) 24,4 23,67 2,43 24,72 

Valor de F 

(C x E)  
5,932** 12,256** 22,3** 5,997** 

Legenda: **, significativo a 1% de probabilidade. Médias com a mesma letra em cada coluna são 

estatisticamente iguais (Tukey p <0,01). 

Durante dez anos, a partir do décimo ano de vida, Ojima et al. (1985) estudaram 

a produção de frutos de caqui Pomelo em Campinas - SP. A média de produção encontrada 

por estes autores foi de 61,4 kg de frutos por planta. Considerando-se que o clima tropical 

de altitude é semelhante entre Campinas – SP (média anual de 20,7°C) e Anápolis (média 

anual de 23,0°C), a produção foi maior que o resultado encontrado no presente estudo. Os 

valores encontrados em Anápolis podem ter sido menores, provavelmente, em função do 

manejo mínimo recebido pelas plantas. Apesar de ter apresentado no estudo a maior produção 

por planta (67,8 kg), Giombo chegou a produzir 150 kg por planta em Campinas - SP (Martins 

& Pereira, 1989).  

A cultivar Giombo foi a que produziu, em média, a maior quantidade de frutos 

por planta, 545 frutos, sendo também a mais produtiva dentre as três. Rama Forte produziu 

em média 214 frutos por planta e Pomelo 228 frutos por planta, não havendo diferenças 

estatísticas entre ambas.  A produção de frutos da cultivar Rama Forte foi próximo ao 

observado por Grellmann et al. (2003) no Rio Grande do Sul, média de 190 frutos por planta. 

Embora o elevado número de frutos, a cultivar Giombo apresentou-os com a 

menor massa comparativamente. Isso pode ser explicado por Razzouk (2007), que afirma que 

nas cultivares Giombo e Pomelo, a maior produção de frutos por planta ocasiona menor tamanho 

de seus frutos. O tamanho dos frutos influi diretamente na qualidade e valor do produto. 
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Quanto maior, mais atraente para o consumidor e, consequentemente, mais rentável para o 

produtor. Desse modo, o desbaste pode ser empregado nas plantas da cultivar Giombo em 

produção, proporcionando assim aumento do tamanho dos frutos e da rentabilidade da 

cultura. 

A produção obtida por Ojima et al. (1985) com caqui Pomelo, durante dez anos 

de estudo, foi de, em média, 486 frutos por planta. Em comparação com Anápolis (228 

frutos/planta), os resultados foram superiores. Isso pode significar que as plantas do atual 

estudo estavam no período de alternância produtiva, levando a um maior porcentual de 

aborto de frutos.  

Apesar das plantas já estarem no seu décimo segundo ano de vida, tratos 

culturais, como o desbaste de frutos, podem aumentar a produção, conforme recomendado 

por Ojima et al. (1985). Estes autores, estudando a cultivar Pomelo, em Campinas, SP, 

encontraram como característica natural, alternância de produção. Este comportamento pôde 

ser controlado por meio de poda severa de ramos no inverno e desbaste precoce dos frutos 

em excesso, nos anos em que foi esperada a frutificação abundante. A adoção dessas práticas 

regulariza a frutificação em todo o pomar, tornando possível obter altas produções de frutos 

de boa qualidade. 

Petri et al. (2013) afirmam que a prática de raleio de frutos na macieira melhora 

o tamanho e a qualidade dos frutos, e evita a alternância de produção por remover a carga 

excessiva de frutos. Em anos com frutificação efetiva excessiva, a retirada de parte do 

excesso de produção ocasiona frutos de maior calibre e, consequentemente, de maior valor 

comercial. Segundo Moreira et al. (2011) práticas de manejo que proporcionem o 

desenvolvimento de frutas maiores e floração no ano seguinte, são fundamentais para 

assegurar altas produtividades da tangerineira ‘Ponkan’.  

Observando a Tabela 3, é possível notar que a cultivar Pomelo apresentou maior 

massa média dos frutos (224 g), em comparação com Rama Forte e Giombo. Estas duas últimas 

cultivares não diferiram estatisticamente entre si (p>0,05), apresentando frutos com massa 

média de 132,3 g e 127 g, respectivamente.  

A massa média dos frutos obtida em Anápolis foi diferente à encontrada por 

Cavalcante (2007). Este autor estudando cinco cultivares de caqui em Jaboticabal - SP, local 

de clima tropical úmido com inverno seco, obteve no caqui Pomelo massa média dos frutos 

de 124,6 g, Giombo 117,2 g e Rama Forte de 86,2 g. Em Anápolis, Pomelo e Rama Forte 

produziram frutos mais pesados. 
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Rama Forte apresentou resultados satisfatórios a respeito de sua massa média de 

frutos. Segundo o Boletim 200 (2014), no Estado de São Paulo, a cultivar Rama Forte produz 

frutos de massa média de 150 g. No Rio Grande do Sul, Grellmann et al. (2003) encontraram 

140,25 g de massa média para a mesma cultivar. 

A massa média dos frutos da cultivar Pomelo em Anápolis foi a maior 

encontrada em comparação a outros resultados da literatura. O Boletim 200 (2014) afirma 

que para essa cultivar, em São Paulo, a média é de 160 g por fruto. Ojima et al. (1985) em 

dez anos de estudo em Campinas, encontraram frutos com peso médio de 126 g. Enquanto 

que Acquarone (2003) obteve frutos com 154 g em Jaboticabal - SP. 

Segundo Martins & Pereira (1989) e o Boletim 200 (2014) Giombo produz frutos 

com cerca de 140 g. Em Jaboticabal - SP, Aquarone (2003) obteve frutos com 94,5 g. Em 

Anápolis o peso encontrado está dentro do padrão da cultivar, apesar do grande número de 

frutos e da relação entre tamanho versus número de frutos. Dessa forma, acredita-se que o 

desbaste de parte da frutificação efetiva aumentaria o peso, o tamanho e, consequentemente, 

o preço dos frutos. 

Diversos fatores podem influenciar o tamanho do fruto como área foliar, 

espaçamento entre plantas, número de sementes no fruto e número de frutos na planta 

(Godoy & Cardoso, 2003). Pio et al. (2003) recomendam maiores espaçamentos para 

variedades dos tipos taninoso e variável, cujas plantas são mais vigorosas. No experimento, 

o espaçamento de 7 m x 5 m, o número de frutos por planta e de sementes por fruto 

certamente influenciaram no tamanho e peso final dos frutos. Estudos com área foliar e 

quantidade de sementes devem ser realizados para conhecer o real efeito desses fatores. 

O rendimento por hectare, quando considerado um espaçamento de 7 m x 5 m, 

da cultivar Giombo foi superior, estatisticamente, ao da cultivar Rama Forte, 19 toneladas 

t.ha-1 contra cerca de 8 t.ha-1 de frutos, respectivamente. A produção da cultivar Pomelo (13,5 

t.ha-1) não diferiu estatisticamente das outras duas (p>0,05). 

O rendimento por hectare da cultivar Rama Forte em Anápolis (8,07 t.ha-1) foi 

inferior ao de outros autores. Em Veranópolis - RS, Grellmann et al.(2003) observaram para 

a cultivar Rama Forte produção média de 12.969 kg.ha-1 no espaçamento 5,0 m x 4,0 m (500 

plantas.ha-1), dos cinco aos doze anos das plantas. Em Petrolina - PE, região semiárida muito 

quente, a cultivar Rama Forte no espaçamento de plantio de 4,0 m x 2,0 m (1.250 plantas.ha-

1), apresentou produtividades em 2010, 2011 e 2012, do segundo ao quarto ano de vida das 

plantas, igual a 2.475 t.ha-1, 6.262 t.ha-1 e 11.487 t.ha-1, respectivamente (Lopes et al., 2014). 
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Com base nesses resultados, é possível presumir que em um espaçamento mais adensado a 

produção da cultivar aumentaria.  

Ojima et al. (1985), estudando plantas adultas de caqui Pomelo em Campinas - 

SP encontraram produtividade de 15 t.ha-1 a 35 t.ha-1. Em Anápolis, a cultivar produziu 13 

t.ha-1, considerando-se que as plantas da Estação Experimental de Anápolis estão em idade 

adulta e em plena produção (12 anos), este valor foi menor em comparação ao de Campinas. 

Isso pode significar que a ausência de desbaste de frutos influenciou negativamente na 

produção final, levando em conta que nas duas regiões o espaçamento adotado foi o mesmo. 

São necessários novos estudos para se conhecer o real comportamento da cultivar na região 

de interesse.  

A cultivar Pomelo apresentou os maiores resultados referentes às dimensões 

físicas do fruto, em comparação com as outras cultivares, independentemente da época de 

colheita. Como esperado, além de ter produzido os frutos mais pesados (Tabela 4), a cultivar 

Pomelo também produziu os maiores frutos.  

Houve diferença significativa entre as variedades de caqui e foi observada 

interação dupla entre os fatores (cultivar x época) sobre os parâmetros (físicos e químicos) 

dos frutos avaliados. Com base nesses resultados é comprovada a variação das características 

entre as cultivares. 

O tamanho dos frutos de caqui no Brasil tem grande importância, por ser 

consumido como fruto fresca (Cavalcante, 2007). Pela Tabela 4 pode-se constatar que os 

frutos coletados na primeira época foram maiores que os da segunda.  Dentre os fatores que 

podem influenciar o tamanho do fruto, Godoy & Cardoso (2003) apontam a área foliar, o 

espaçamento entre plantas, o número de sementes no fruto e o número de frutos na planta. 

No presente estudo foi avaliado apenas o número de frutos na planta.  

A cultivar Giombo produziu os menores frutos em comparação com as outras 

cultivares. Esse resultado era esperado em função do grande número de frutos produzidos 

pela planta, conforme constatado por Razzouk (2007), que nas cultivares Giombo e Pomelo, 

constatou que a maior produção de frutos por planta ocasiona menor tamanho dos mesmos. 

 

Tabela 4. Valores médios de diâmetro longitudinal, diâmetro transversal, e relação entre o 

diâmetro transversal e diâmetro longitudinal (H/Ø) dos frutos de três cultivares 

de caqui colhidos em duas épocas, em Anápolis – GO, durante safra 2014/2015 

Fatores 
Diâmetro Longitudinal 

(mm) 

Diâmetro Transversal 

(mm) 
Relação H/Ø 
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Cultivares 
Dias após a poda Dias após a poda Dias após a poda 

190 220 190 220 190 220 

Rama Forte  67,00 bA 55,85 bB 54,00 bA 47,75 bB 0,804 bB 0,854 bA 

Giombo 55,25 cA 48,83 cB 60,5 bA 58,25 aA 1,094 aA 1,193 aA 

Pomelo 83,25 aA 66,3 aB 77,5 aA 61,5 aB 0,934 aB 0,928 aA 

Valor de F  

(C x E) 
161,092** 29,703** 0,150 ** 

**, significativo a 1% de probabilidade. Médias seguidas com a mesma letra não diferem estatisticamente entre 

si, maiúsculas na linha e minúsculas nas colunas para cada variável, pelo Teste de Tukey a 5%. 

A cultivar Giombo apresentou maior crescimento em diâmetro transversal do 

que longitudinal, nas duas épocas de colheita. A relação entre o diâmetro transversal e 

longitudinal (H/Ø) dessa cultivar foi média de 1,14, conferindo um formato ovoide 

característico, conforme também observado por Martins & Pereira (1989).  

Na cultivar Pomelo, a relação H/Ø foi próxima de 0,93 significando que estes 

frutos apresentam formato mais arredondado-globoso. Para Rama Forte, o valor de 0,83 na 

relação H/Ø confere aos frutos um formato mais arredondado-achatado que as demais 

cultivares.  

Cavalcante (2007), estudando frutos de caquizeiro Rubi, Taubaté, Giombo, 

Rama Forte e Pomelo em Jaboticabal, SP, encontrou diferença estatística em termos de 

diâmetro longitudinal entre as cultivares Rubi, Taubaté e Giombo, sendo que estas cultivares 

apresentaram os maiores valores quando comparados com Pomelo e Rama Forte. 

Comportamento diferente foi encontrado para o diâmetro transversal, quando Giombo e 

Pomelo apresentaram valores semelhantes estatisticamente e foram maiores que as outras 

cultivares.  

Observando a Tabela 5, nota-se que na primeira colheita (190 dias após a poda), 

os frutos das cultivares Giombo e Pomelo apresentaram valores superiores para sólidos 

solúveis (SS), 18,44 °Brix e 18,77 °Brix, respectivamente, em comparação com a cultivar 

Rama Forte (17,44 °Brix). Já na segunda colheita (220 dias após a poda), o Pomelo 

apresentou menor valor, comparativamente, à Rama Forte e Giombo e, as duas ultimas não 

diferiram entre si (p>0,05). Esse comportamento pode ter ocorrido em função do tipo de 

cada cultivar, pois a Pomelo é do grupo dos caquis sempre taninosos, independente da 

presença de sementes. Rama Forte e Giombo pertencem ao grupo variável, no qual a 

presença de sementes influi no teor de tanino (Campo-Dall’Orto et al., 1996). Os frutos 

precoces da cultivar Pomelo apresentaram maiores teores de SS que os frutos tardios dessa 

cultivar. A variação ocorreu em função da época da colheita, visto que, no mesmo fruto, os 
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SS apresentaram tendência de aumento com o amadurecimento devido à elevação do teor de 

açúcares simples (Chitarra & Chitarra, 2005). Os SS dos frutos recebem influência de outros 

fatores, tais como posição do fruto na planta, penetração de luz na copa, tipo de ramo e de 

poda (Comiotto et al., 2012). De toda forma, deve-se verificar em novos estudos a real causa 

desse comportamento. 

 

Tabela 5. Valores médios do teor de sólidos solúveis (SS), acidez titulável (AT), e da relação 

SS/AT (ratio) em frutos de três cultivares de caqui colhidos em duas épocas (190 

e 220 dias após a poda (DAP)), em Anápolis – GO, durante safra 2014/2015 

**, significativo a 1% de probabilidade *, significativo a 5% de probabilidade. Médias seguidas com a mesma 

letra não diferem estatisticamente entre si, maiúsculas na linha e minúsculas nas colunas para cada variável, 

pelo Teste de Tukey a 5%. 

No presente estudo a cultivar Giombo, apresentou frutos com cerca de 19 °Brix. 

Maiores valores de sólidos solúveis são de interesse para a indústria de processamento do 

fruto em vinagre e fruta passa. Vieites et al. (2012), trabalhando com caqui Giombo 

originários de cultivo comercial em Avaré - SP encontraram teores SS variando de 15° a 21° 

Brix.  

Cavalcante (2007) ao avaliar o teor de sólidos solúveis em diferentes variedades 

de caqui em Jaboticabal-SP encontrou teores de 12,44°Brix para a cultivar Pomelo, 12°Brix 

para Rama Forte e 12,06°Brix para Giombo. Enquanto que Acquarone (2003) obteve teores 

de 22,23°Brix, 12,77°Brix e 22,26°Brix, para as cultivares Pomelo, Rama Forte e Giombo, 

respectivamente. Sendo assim pode-se observar que os teores de sólidos solúveis obtidos no 

presente estudos estão dentro dos intervalos encontrados na literatura. 

Em se tratando de acidez titulável (AT), os valores foram estatisticamente 

semelhantes entre as três cultivares do estudo, mas diferente entre as duas épocas de colheita. 

Na primeira colheita, a acidez titulável foi em torno de 0,09 g de ácido málico 100 g-1 e na 

segunda 0,14 g de ácido málico 100 g-1 para as três cultivares (Tabela 5). Os resultados 

obtidos no estudo corroboram com os obtidos por Cavalcante (2007), que encontrou em 

Fatores 
Sólidos Solúveis 

(°Brix) 
Acidez Total Titulável 

(% ácido málico) 
Ratio 

(SS/ATT) 

Cultivares 
Dias após a poda Dias após a poda Dias após a poda 

190 220 190 220 190 220 

Rama Forte  17,44 bB 19,22 aA 0,093 aB 0,139 aA  189,50 bA 140,55 aB 

Giombo 18,44 aB 19,78 aA 0,084 aB 0,161 aA 219,75 aA 125,35 aB 

Pomelo 18,77 aA 17,56 bB 0,097 aB 0,149 aA 193,00 bA 117,87 aB 

Valor F (CxE) 19,383** 0,033 ** 4,642* 
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caqui Pomelo valores médios de 0,9 g de ácido málico 100 g-1, e em Rama Forte e Giombo 

0,08 g de ácido málico 100 g-1. Acquarone (2003) encontrou acidez de 0,21 g de ácido málico 

100 g-1 para Pomelo, 0,1 g de ácido málico 100 g-1 para Rama Forte e 0,24 g de ácido málico 

100 g-1 para Giombo. 

Comparativamente, todos frutos colhidos na segunda época apresentaram maior 

acidez que os da primeira colheita. Observa-se, de forma geral, decréscimo da acidez 

titulável em frutos com o avanço do processo de maturação, em decorrência do processo de 

respiração e de sua conversão em açúcares. Porém a acidez dos frutos pode diminuir ou 

aumentar, dependendo da espécie em questão, pois os ácidos orgânicos são utilizados na 

respiração para produção de ATP (Adenosina trifosfato), resultando na diminuição da acidez 

dos frutos; como também o próprio processo respiratório produz ácidos orgânicos que 

podem acumular-se no fruto, ocasionando assim leve aumento da acidez nestes (Pimentel et 

al., 2010), que é o que pode ter ocorrido com os frutos de caqui. 

A cultivar Giombo apresentou o maior valor de ratio (SS/AT), diferindo 

estatisticamente das outras cultivares avaliadas na primeira colheita. Isso indica que os frutos 

dessa cultivar apresentam sabor mais agradável comparativamente. Além disso, indica que 

os frutos dessa cultivar levaram mais tempo para atingir o ponto de colheita, estando essa 

característica de acordo com a fenologia da cultivar. 

Dentro da segunda colheita não houve diferença significativa para o ratio 

(SS/AT) entre as três cultivares. A diferença foi entre as duas épocas, evidenciando assim 

que os frutos colhidos no começo da safra apresentaram sabor mais agradável.  

Usualmente, a relação aumenta com o amadurecimento devido ao decréscimo na 

acidez, o que permite uma relação elevada em frutas contendo baixo teor de sólidos solúveis 

(Carvalho et al., 2011), porém pelo fato da acidez ter aumentado na segunda época de 

colheita, houve diminuição do ratio acabou diminuindo.  

A luminosidade é uma coordenada do espaço de cores CIELAB que pode variar 

do 0 ao 100, ou seja, do preto ao branco (Lawless & Heymann, 1999). Analisando este 

parâmetro pode-se observar que houve diferença estatística entre as cultivares. Na primeira 

época, os frutos da cultivar Pomelo foram mais claros que os da cultivar Giombo. Na 

segunda colheita, os frutos de todas cultivares estavam mais escuros que na primeira. A 

cultivar Pomelo foi a que apresentou menor valor de luminosidade dentro da segunda 

colheita. 
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Os valores de ângulo Hue, que é o indicativo da tonalidade, mostram a tendência 

de coloração dos frutos entre o alaranjado e o vermelho. O caqui possui a característica de 

acentuar a coloração vermelha em função do estádio de maturação, o que significa que 

valores do ângulo Hue tendem a diminuir ao longo do amadurecimento (Silva et al., 2011), 

fato este que foi observado nas cultivares Rama Forte e Giombo, enquanto que a Pomelo 

apresentou elevação na segunda época de colheita, corroborando com os resultados de 

luminosidade. 

 

Tabela 6. Valores da determinação de cor (L*, chroma e Hue) de três cultivares de caqui em 

duas épocas de colheita (190 dias e 220 dias após a poda), em Anápolis durante 

safra 2014/2015 

Fatores L* Chroma Hue 

Cultivares 
Dias após a poda Dias após a poda Dias após a poda 

190 220 190 220 190 220 

Rama Forte 44,75cA 31,82bB 32,00bA 25,50bB 49,87aA 39,64bB 

Giombo 49,00bA 35,17bB 36,75bA 29,25bB 53,35aA 42,39bB 

Pomelo 54,75aA 27,36aB 45,75aB 67,50aA 55,05aB 71,77aA 

Valor de F (C x E) 26,774** 51,640** 23,775** 

** significativo a 1% de probabilidade. Médias seguidas com a mesma letra não diferem estatisticamente entre 

si, maiúscula na linha e minúsculas nas colunas, pelo Teste de Tukey a 5%. 

 

Giombo e Rama Forte apresentaram valores da Chroma (C*) semelhantes, 

indicando palidez. No caso do caqui, os valores de Chroma tendem a aumentar com a 

maturação. O aspecto mais claro pode ter acontecido devido à presença de ceras naturais dos 

frutos. Os frutos naturalmente possuem ceras que reduzem a perda de água (Blum et al., 

2008) Na cultivar Pomelo, as cores mais vívidas podem ser graças a menores quantidades 

de ceras. Provavelmente, na primeira época, os frutos estavam mais limpos que na segunda. 

Os frutos avaliados apresentaram coloração levemente vermelha e fortemente 

alaranjada, com média luminosidade. Com estes resultados é possível constatar que apesar 

de cultivares diferentes, a coloração é semelhante permitindo ao produtor escolher cultivares 

que melhor se adaptem às condições de cultivo sem se preocupar com os parâmetros de 

coloração dos frutos.  

 

4.4 CONCLUSÕES 
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As cultivares apresentaram bons níveis de produtividade, com destaque para 

Pomelo e Giombo. Giombo foi o mais produtivo na região com média de 545 frutos por 

planta, mas sendo esses com massa reduzida (127 g), pequenos e menos atrativos, o que 

pode ser negativo para o produtor que obtém preços melhores em frutos maiores. Pomelo 

tem os frutos com maior massa média (224 g), mesmo não se destacando com a máxima 

produção, atendendo melhor o mercado consumidor graças ao efeito atrativo dos frutos. 

As maiores produtividades foram de Giombo e Pomelo, 13,25 e 19,27 t.ha-1. 

Apesar de menor produção em comparação com outros resultados da literatura, Rama Forte 

é uma alternativa rentável por ser a cultivar mais comercializada no país.  

Há influência da época de colheita sobre os parâmetros dos frutos. Frutos 

colhidos 190 dias após a poda apresentaram maior teor de SS e menor acidez em comparação 

com os frutos colhidos aos 220 dias, independente da cultivar. Os frutos escureceram na 

planta com o passar do tempo. Pomelo tendeu ao amarelecimento com redução de sólidos 

solúveis. Rama Forte e Giombo tenderam para o avermelhado com o aumento de SS. Os 

frutos da cultivar Giombo apresentaram maior valor de Ratio, demonstrando assim que são 

frutos mais saborosos em comparação com as outras cultivares. 

As cultivares de caqui Rama Forte, Giombo e Pomelo não podem ser 

discriminadas pelo formato de seus frutos. Todos os frutos avaliados mantiveram as 

características de formato e coloração inerentes a cultivar correspondente. As cultivares 

Giombo e Pomelo devem ser priorizadas ao ser feita a escolha, baseado na produção da 

planta, sem se preocupar com as características de formato e cor dos frutos. 

 



 

 

 

5 CONCLUSÕES FINAIS 

 

Apesar de este ter sido o primeiro estudo avaliando a fenologia do caquizeiro em 

Goiás, todas as cultivares apresentaram bons níveis de produtividade e qualidade de frutos. 

Esse fato justifica a inserção da cultura como mais uma opção de exploração para o 

agronegócio regional, com destaque para a agricultura familiar. 

O caquizeiro se adaptou bem às condições tropicais brasileiras, podendo ser uma 

alternativa ao agronegócio local. Devem ser avaliados tratos culturais adequados para cada 

cultivar, tais como espaçamento, adubação, época de poda de produção, desbaste de frutos, 

uso de reguladores vegetais, etc. As plantas avaliadas receberam os mesmos mínimos tratos 

o que pode ter influenciado na produção e características dos frutos. 

Estudos mais detalhados sobre o comportamento das plantas devem ser 

desenvolvidos, principalmente sobre a utilização de novas cultivares de importância 

econômica para a obtenção de respostas mais generalizadas sobre o potencial fenológico e 

produtivo da cultura. 
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