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Resumo - O projeto foi conduzido na área do IFES – Campus Itapina, no município de Colatina-ES, no período 

de julho de 2010 a agosto de 2011. Foi avaliado o florescimento da Lichia em função do anelamento dos ramos. 

Em cada época (outubro de 2010 e março de 2011) foram instalados os tratamentos em plantas individualizadas: 

T1 = anelamento de ramos ou pernadas principais (8 – 10 cm de diâmetro); T2 = anelamento de ramos de 4 a 5,9 

cm, T3 = testemunha sem anelamento e T4 = anelamento de ramos de 6 a 7,9 cm. Foram avaliados a quantidade 

e comprimento das inflorescências da lichieira em função dos tratamentos e em diferentes quadrantes da copa. 

Verifica-se que houve diferença entre tratamentos, sendo que o anelamento em ramos de 8 a 10 cm e de 6 a 7,9 

cm de diâmetro foram superiores à testemunha e ao tratamento em ramos de 4 a 5,9 cm de diâmetro. 

 

Palavras-chave Lichia, Anelamento, Florescimento 

 

Abstract - The project was conducted in the area of IFES - Itapina Campus in the town of Colatina-ES, from 

July 2010 to August 2011. We evaluated the flowering of Lichia as a function of stem girdling. In each season 

(October 2010 and March 2011) were installed in plants individualized treatments: T1 = girdling of main 

branches or limbs (80-10 cm in diameter), T2 = girdling branches of 4 to 5.9 cm, T3 = T4 girdling and girdling 

of branches = 6 to 7.9 cm. We evaluated the amount and length of inflorescences of lichia in relation to the 

treatments and in different quadrants of the canopy. It appears that there was no difference between treatments, 

and annealing at 80 to 10 branches and 6 cm and 7.9 cm in diameter were superior to the control and treatment 

branches in 4 to 5.9 cm in diameter. 
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INTRODUÇÃO 
 

O principal problema na produção de lichia no mundo é o rendimento irregular 

determinado por baixo florescimento e vingamento de frutos. A lichia requer um período frio 

prévio à floração. O pequeno florescimento está associado a outonos e invernos quentes e o 

baixo vingamento de frutos está associado a vários fatores, entre eles o estresse de umidade 

no solo e na atmosfera, deficiência nutricional, número insuficiente de flores femininas, baixa 

coincidência na abertura de flores masculinas e femininas, polinização deficiente e ocorrência 

de doenças e pragas (Ghosh, 2001). 

Uma técnica alternativa ao problema de baixo florescimento é o anelamento de ramos 

primários ou secundários. Existem referencias do uso do anelamento em vários países 
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produtores de lichia, sendo que a técnica consiste em fazer uma incisão de 1,6 a 4,0 mm, 

usualmente com ajuda do serrote de poda, em toda a circunferência do ramo (Carvalho & 

Salomão, 2000). 

A condução do experimento em duas épocas justifica-se para avaliação da técnica de 

anelamento na produção fora da safra, Portanto, são necessárias pesquisas que avaliem o 

comportamento do florescimento da lichieira em relação às condições climáticas no momento 

do anelamento e suas influências no florescimento, e consequentemente, na frutificação e 

produção dos frutos. 

O objetivo deste projeto foi avaliar o florescimento da Lichieira em função do 

anelamento dos ramos, buscando mais uma alternativa de produção e desenvolvimento para as 

regiões norte-noroeste do Estado do Espírito Santo. 

 

METODOLOGIA 

  

O projeto foi conduzido na área do IFES – Campus Itapina, O experimento foi 

constituído de 4 tratamentos dispostos em blocos casualizados, com quatro repetições, com 

uma árvore como parcela experimental e em duas épocas (outubro de 2010 e março de 2011). 

Em cada época foram instalados os tratamentos em plantas individualizadas: T1 = anelamento 

de ramos ou pernadas principais com 8 a 10 cm de diâmetro; T2 = anelamento de ramos de 4 

a 5,9 cm de diâmetro, T3 = testemunha, sem anelamento e T4 = anelamento de ramos de 6 a 

7,9 cm de diâmetro.  

Os parâmetros avaliados foram: percentagem de floração e comprimento da 

inflorescência por quadrante (nordeste (NE), noroeste (NO), sudeste (SE), sudoeste (SO)) e 

por árvore, em duas épocas. Para comparar o efeito do anelamento sobre a floração e 

comprimento da inflorescência foi avaliada uma área de 1m² por orientação ou quadrante da 

copa da lichieira.  

Os dados obtidos foram submetidos a análise de variância, sendo as médias comparadas 

pelo teste Tukey, com probabilidade de 5%.   

 

RESULTADOS 
 

Tabela 1. Médias de quantidades de inflorescências e comprimento das inflorescências de 

lichieira, com anelamentos em ramos de diferentes diâmetros realizados no mês de março de 

2011 

Tratamento (Anelamentos) 

(cm) 

Quantidade de 

inflorescências 

(unidade) 

Comprimento das 

inflorescências 

(cm) 

Ramos de 8 a 10 21,94 A 16,59 A 

Ramos de 6 a 7,9 21,06 A 16,38 A 

Ramos de 4 a 5,9      11,42 B        9,26 B 

Testemunha       11,09 B           5,71 C 

Média 16,59    12,21 

Médias seguidas de mesma letra na coluna, não diferem entre si pelo teste de Tukey, a 5 % de 

probabilidade.  

 

 

 

 

 



 

 

Tabela 2. Percentagem de inflorescência por orientação ou quadrante e comprimento das 

inflorescências em árvores de lichieira 

Orientações 

Percentagem de 

florescimento 

(%) 

Comprimento das 

inflorescências 

(cm) 

Sudoeste (SO) 31,97 A 13,73 A 

Sudeste (SE) 34,47 A 13,12 A 

Noroeste (NO) 16,31B 10,78 A 

Nordeste (NE) 17,23B 11,19 A 

Média 25,00 12,21 

Médias seguidas de mesma letra na coluna, não diferem entre si pelo teste de Tukey, a 5 % de 

probabilidade.  

 

DISCUSSÃO E CONCLUSÕES 
 

Nos anelamentos realizados no período de outubro de 2010 não ocorreram 

florescimentos, isto pode ser explicado pelo aumento de temperatura nos meses subsequentes. 

Menzel e Simpson (1995) encontraram que temperaturas menores de 15° C, quatro ou seis 

semanas prévias ao florescimento, são favoráveis à indução floral, e temperaturas muito altas, 

no mesmo período, podem inibir o efeito das temperaturas baixas favoráveis. 

 Ocorreu florescimento das lichieiras com a aplicação dos tratamentos no mês de março 

de 2011, sendo superiores nos ramos de 6 a 7,9 e 8 a 10 cm de diâmetro (Tabela 1).  

O anelamento em ramos de 8 a 10 cm e de 6 a 7,9 cm de diâmetro foram superiores à 

testemunha e ao tratamento em ramos de 4 a 5,9 cm de diâmetro, que apresentaram as 

menores florações e os menores comprimentos de inflorescência (Tabela 1). Nos meses 

subseqüente ao anelamento realizado no mês de março de 2011 não ocorreu temperaturas 

médias abaixo de 15 °C (Quadro 1), isto, provavelmente, indica o sucesso do anelamento em 

ramos de diâmetro entre 6 a 10 cm para regiões de clima quente, ampliando as regiões com 

viabilidade de cultivo desta frutífera. 

 

Quadro 1. Temperaturas médias máximas e mínimas, e temperatura média nos meses de 

março a junho de 2011, no município de Colatina – ES 
Meses T min (°C) 

 

T máx (°C) T média (°C) 

Março 22 -24 30 - 32 26 - 28 

Abril 20 - 22 28 - 30 24 - 26 

Maio  16 - 18 28 - 30 20 - 22 

Junho 16 - 18 26 - 28 20 - 22 

Fonte: CPTEC, INMET, INCAPER, 2011 
 

Observa-se uma resposta diferenciada do florescimento em função dos quadrantes 

avaliados, porém não houve diferenças para as médias de comprimento das inflorescências Os 

resultados indicam que os quadrantes SE e SO, que foram menos expostos à luz, apresentam 

maior florescimento. Observa-se menor florescimento nos quadrantes NO e NE, mais 

expostos à luminosidade, provavelmente devido ao aumento de temperatura (Tabela 2). 

Segundo Menzel e Simpson (1995), temperaturas altas podem ter efeito inibidor às condições 

determinantes para indução floral.  

Os anelamentos dos ramos de maior diâmetro, 8 cm a 10 cm e 6 cm a 7,9 cm,  não 

diferiram estatisticamente nos parâmetros quantidade e percentagem de florescimento e 



 

 

comprimento das inflorescências em todos os quadrantes avaliados (sudoeste, sudeste, 

noroeste e nordeste). Portanto, quando o anelamento é realizado em ramos de diâmetro 

maiores, ou seja, entre 6 a 10 cm o fator luminosidade pode não interferir no florescimento. 

Contudo, observa-se que os quadrantes com ramos anelados de 4 a 5,9 cm de diâmetro e a 

testemunha apresentaram  dentro dos quadrantes noroeste e nordeste (menos expostos a 

luminosidade) resultados inferiores de quantidade de florescimento e comprimento de 

inflorescência. Portanto, quando o anelamento é realizado em ramos de diâmetro menores de 

5,9 cm ou quando não se faz o anelamento,ou seja, no caso da testemunha, o fator 

luminosidade pode interferir no florescimento. 

Conlui-se que o anelamento dos ramos com diâmetros entre 6 a 10 cm pode ser uma 

alternativa para inserção de regiões de clima quente na produção de lichia 
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