
Participa~ao brasileira no Simp6sio Internacional de Pera na Argentina
o XI Simposio Internacional de Pera

(XI International Pear Symposium ~ IPS),
promovido pela International Society for
Horticultural Science - ISHS, ocorreu de
23 a 26 de novembro de 20 10, em Neu-
quen, Argentina. 0 evento, realizado pelo
Tnstituto Nacional de Tecnologia Agrope-
cmiria - INTA e outras institui<;6es argen-
tinas, teve Enrique Sanchez (INTA) como
presidente do Comite Organizador, e foi
estruturado em nove temas: Economia e
estatfstica; Biologia, genetic a c biotccno-
logia; Melhoramento e avalia<;ao de por-
ta-enxertos e cultivares; Desenho e siste-
mas de poda e condu<;ao dos pomares;
Manejo da nutri<;ao. do solo e da agua;
Controle da frutifica<;ao e reguladores de
crcscimento: Protc<;ao de plantas c biolo-
gia de pragas c de docn<;as: Qualidadc c
manejo de frutas: e Fisiologia c tecnolo-
gia pos-colheita. Participaram cerca de 180
pessoas. representando 2S paises. Foram
apresentados 121 trabalhos, sendo 44 na
forma oral e 77 como poster. 0 IPS e reali-
zado a cada tres an os e a proxima edi<;ao
sera na Belgica, em 2013.

o Simposio Tnternacional de Pera e 0

principal evento cientffico mundial sobre
essa fruta. Marcaram presen<;a represen-
tantes de institui<;6es que atuam em pes-
quisa, ensino e extensao no Brasil (Em-
brapa Uva e Vinho: Ana Beatriz Czerma-
inski, Joao Caetano Fioravan<;o e Paulo
Ricardo Oliveira; Embrapa Clima Tempe-
rado: Jose Francisco Pereira; Epagri/Esta-
<;ao Experimental de Ca<;ador: Ivan Dago-
berto Faoro; CAVIUDESC: Leo Rufato,
Alberto Ramos Luz e Bruno Dalazen Ma-

chadD; UFPel: Flavio Gilberto Herter;
Emater-RS: Marflia Caleffi Paiva e Sigma
Agropesquisa: Fernando Amorim Masca-
ro). Com a participa<;ao da representa<;ao
brasileira, ampliou-se a visao sobre os pro-
blemas atuais da cadeia de produ<;ao de
pera e sobre a pesquisa conduzida h1Undi-
almente. Durante 0 Simposio, foi possfvel
realizar diversos contatos, oportunizando
discuss6es sobre quest6es tecnicas e
buscando estabelecer coopera<;ao tecni-
co-cientffica, com reflexo sobre diversos
projetos de P,D&I em andamento, nos
quais 0 grupo esta envolvido. A participa-
<;ao em foruns dessa natureza e fundamen-
tal para acompanhar a evolu<;ao da pes-
quisa mundial nessa cultura, que hoje re-
presenta 0 maior valor gasto pelo Brasil
em importa<;ao de hutas frescas.

No primeiro dia do evento, 0 pesqui-
sador da Embrapa Uva e Vinho Paulo Oli-
veira apresentou a palestra "The Brazi-
lian pear breeding program", na qual fez
breve historico da pesquisa envolvendo
o melhoramento genetico da pereira no
Brasil e apresentou a estrutura geral e os
primeiros resultados obtidos pelo progra-
ma brasileiro de melhoramento genetico
da pereira, criado em 2006. 0 program a
esta organizado na forma de rede, com-
posta pOI' nove institui<;6es (Embrapa,
Epagri, UDESC, UFPel, UFRGS, UNI-
PAMPA, UFLA, Fepagro e lAC), e cujo
objetivo e a viabiliza<;ao da cultura da pe-
reira no Brasil, mediante 0 desenvolvimen-
to de cultivares adaptadas as condi<;6es
locais de cultivo, de forma a alterar 0 atual
quadro de importa<;ao dessa fruta.

Delegal;ao brasileira no XI IPS. Em pc (da esquerda para a direita): Marflia Paiva,
Ana Czermainski, Joao Fioravanl;o, Claudia Dussi (INTA), Alberto Luz, Bruno Machado,
Enrique Sanchez (INTA), Leo Rufato e Fernando Mascaro. Abaixados (da esquerda para
a direita): Ivan Faoro, Flavio Herter, Paulo Oliveira e Jose Pereira

No segundo dia, foram expostos os
posteres. A pesquisadora Ana Czerma-
inski apresentou os trabalhos "Physico-
chemical characterization of 'Rocha' pe-
ars harvested at different stages of matu-
ration in Southern Brazil" e "Sensory
evaluation of ,Rocha' pears grown in Bra-
zil". 0 pesquisador Ivan Faoro apresen-
tou os trabalhos: "Nectar production and
quality in Japanese pear cultivars in South
Brasil" e "Parthenocarpy in Japanese
pear tree cultivars in South Brasil". 0
professor Leo Rufato apresentou 0 traba-
Iho "Chilling requirement for dormancy
break bud in european pear". Os estu-
dantes Alberto Luz e Bruno Machado,
apresentaram os trabalhos "Compatibility
between different combinations of pear

cultivar on quince rootstocks in Southern
Brazil" e "Plant growth regulators increa-
se productivity of 'Packham's Triumph'
in Southern Brazil".

No ultimo dia do evento, foram feitas
visitas tecnicas a pomares da Fruempac
(cultivo organico e biodinamico) e a po-
mares (cultivo convencional) e packing
house da empresa Salentein Fruit. Estas
visitas deram uma mostra do potencial exis-
tente para produ<;ao de peras de alta qua-
lidade, destinadas a exporta<;ao, que pos-
suem as provincias de Neuquen e Rio
Negro, localizadas no norte da regiao pa-
tagonica. * Autores: Paulo Ricardo Dias
de Oliveira, Ana Beatriz Costa Czerma-
inski e Joao Caetano Fioravan~o. Pesqui-
sadores da Embrapa Uva e Vinho.
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