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O conhecimento do comportamento do crescimento dos frutos é importante no planejamento de 

adubações e na programação de colheita. Neste trabalho o comportamento do crescimento dos 

frutos de três cultivares de goiabeira foi estudado durante um ciclo de produção. Foram 

realizadas seis avaliações em um período de 185 dias após a poda das cultivares Paluma, Pedro 

Sato e Século XXI. O comprimento e o diâmetro de cinco frutos por planta foram obtidos com 

um paquímetro digital. O delineamento utilizado foi de três blocos ao acaso e uma planta por 

parcela. Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância e a comparação das médias 

foi realizada pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. O comportamento do crescimento dos 

frutos foi estudado por análise de regressão, considerado as significâncias dos betas e o 

coeficiente de determinação para escolha do modelo. Não houve diferença no padrão de 

crescimento dos frutos entre as três cultivares. O modelo cúbico representou melhor o 

comportamento do crescimento dos frutos nas duas medidas avaliadas. O coeficiente de 

determinação variou de 98,28 a 99,79% para o comprimento de frutos e de 98,23% a 99,90% 

para o diâmetro dos frutos. Os frutos apresentaram maior crescimento inicial, seguido de uma 

fase de desenvolvimento lento, com um novo aumento no crescimento dos frutos próximo ao 

ponto de colheita. O maior incremento vegetativo foi entre 84 a 110 dias após a poda. Na última 

avaliação, com 185 dias após a poda, os frutos estavam com 66 mm de comprimento por 56 mm 

de diâmetro, em média. Com o conhecimento do comportamento do crescimento de frutos, o 

produtor poderá programar adubações próximas á época de maior crescimento dos frutos, 

visando maior resposta das plantas a adubação e também poderá programar a colheita dos frutos 

com base no conhecimento do crescimento diário médio.   
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