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RESUMO 

 
O principal manejo na cultura da macieira para compensar a falta de frio em regiões de clima ameno é o uso 
de indutores de brotação. Objetivou-se comparar indutores de brotação na formação de estruturas 
reprodutivas em macieiras ‘Maxi Gala’. Realizou-se os experimentos nos ciclos de 2014/15 e 2015/16, no 
pomar da Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina (EPAGRI) - Caçador-SC. 
O delineamento experimental foi em blocos ao acaso com 11 tratamentos e cinco repetições. Os tratamentos 
utilizados foram: 1 - Controle; 2 - Óleo Mineral (OM) 3,5%; 3 - Break-Thru® 0,03% + OM 3,5% 4 - Dormex® 
0,7% + OM 3,5%; 5 - Syncron® 1,0% + OM 3,5%; 6 - Erger® 1,0% + OM 3,5%; 7 - Bluprins® 1,0% + OM 3,5%; 
8 - Brotex® 1,0 + OM 3,5%; 9 - Syncron® 2% + nitrato de cálcio 3,0%; 10 - Erger® 3,0% + nitrato de cálcio 
3,0% e 11 - OM 3,5% + nitrato de cálcio 3,0% + nitrato de amônio 3,0%. Foi avaliada formação de novas 
estruturas reprodutivas e crescimento apical. No ciclo 2014/15, as plantas tratadas com Dormex® + OM, 
Erger® + OM e Erger® + Ca(NO3)2 tiveram o maior número de esporões formados. No ciclo 2016/17 as plantas 
tratadas com o controle, Syncron® + OM e OM + Ca(NO3)2 + NH4NO, tiveram o menor número de esporões 
formados. As plantas com os tratamentos OM e Erger® + OM apresentaram os maiores valores para o 
crescimento apical. Não tendo diferença entre os demais tratamentos. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Brindila; Brotação de gemas; Crescimento apical; Esporão; Quebra de dormência. 

 

1  INTRODUÇÃO 
 

Estudos mostram que devido ao aquecimento global, tem ocorrido elevação nas 
temperaturas o que acarreta alterações no ciclo fisiológico e desenvolvimento de plantas 
de clima temperado, principalmente quando cultivadas em regiões com o clima ameno 
(JANGRA; SHARMA, 2013). Nessas regiões onde as horas de frio não são satisfatórias, o 
uso de indutores de brotação em plantas frutíferas como macieiras é uma das práticas 
imprescindíveis para uma produção viável (MAHROUS; EL-FAKHRANI, 2006; RAI et al., 
2015), outra prática utilizada é o uso de cultivares mais adaptadas e com menor 
requerimento de frio para essas regiões (RAI et al., 2015). No entanto, mesmo nestas 
cultivares menos exigentes em frio quando cultivadas nas regiões mais frias do país, faz-
se o uso de indutores de brotação para uniformizar a brotação e floração concentrando 
assim atividades como raleio e colheita (PETRI; LEITE, 2004). 

No Brasil o uso de indutores de brotação é uma prática que faz parte do sistema 
produtivo de fruteiras de clima temperado e torna a produção comercial possível 
(HAWERROTH et al., 2009). Sem o uso de indutores de brotação as plantas de macieiras 
tendem apresentar brotação e floração desuniformes e inadequadas o que acaba por 
prejudicar a produção (EREZ, 2000; PETRI; LEITE, 2004). Esses eventos são acumulativos 
ao longo dos anos o que pode estagnar ou reduzir drasticamente a produção de frutos em 
um pomar (ALLAN, 2004). Devido principalmente a redução de formação de estruturas 
reprodutivas pelo déficit de brotação de gemas axilares e apicais. 

Ao longo dos anos, vários produtos foram testados como indutores de brotação, 
(PETRI et al., 2006). No entanto, por vários anos apenas a cianamida hidrogenada era 
aceita comercialmente e a que apresenta maior eficiência (MANN et al., 1994), em 
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associação com o óleo mineral além de não reduzir sua eficiência é capaz de reduzir os 
custos de produção (PETRI, 2005). No entanto, devido à toxicidade da molécula cianamida 
hidrogenada, o uso do produto está sendo restrito em diferentes países (İMRAK et al., 2016) 
e o Brasil como um importante exportador dessa fruta deve encontrar alternativas viáveis a 
esse produto. 

Alguns produtos vêm sendo lançados no mercado com a finalidade de induzir a 
brotação em macieiras. Entre eles podemos citar: Erger®, Syncron®, Sibério®, Brotex®, 
Acordex® e Bluprins®. Esses produtos são compostos por bioestimulantes, que são 
substâncias de origem orgânica que contém reguladores vegetais e outras substâncias tais 
como carboidratos e aminoácidos que promovem o crescimento vegetal de forma indireta 
(Walker et al., 2003). Assim, o objetivo do trabalho foi comparar indutores de brotação na 
formação de novas estruturas reprodutivas em macieiras ‘Maxi Gala’. 

 
2  MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O experimento foi conduzido em pomar experimental da EPAGRI/ Empresa de 
Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina na Estação Experimental de 
Caçador-SC, latitude 26º46’ S, longitude 51º01’ W e altitude de 960m, durante os ciclos 
agrícolas 2014/2015 e 2015/2016.  

Para realização do trabalho foram utilizadas macieiras ‘Maxi Gala’, enxertadas sobre 
o porta-enxerto M9, em um pomar experimental implantado no ano de 2006, conduzidas no 
sistema de líder central (2.500 plantas ha-1). As plantas foram manejadas de acordo com 
recomendações do sistema de produção da macieira (EPAGRI, 2006). 

O experimento foi composto pelos tratamentos descritos a seguir: T1 – Controle (sem 
aplicação de produtos); T2 – Óleo Mineral (OM) 3,5%; T3 - Break-Thru® 0,03% + OM 3,5%; 
T4 - Dormex® 0,7% + OM 3,5%; T5 - Syncron® 1,0% + OM 3,5%; T6 - Erger® 1,0% + OM 
3,5%; T7 - Bluprins® 1,0% + OM 3,5%; T8 - Brotex® 1,0 % + OM 3,5%; T9 - Syncron® 2% + 
nitrato de cálcio 3,0%; T10 - Erger® 3,0% + nitrato de cálcio 3,0%; T11 - Óleo Mineral 3,5% 
+ nitrato de cálcio 3,0% + nitrato de amônio 3,0%.  

Os produtos foram aplicados utilizando-se um pulverizador costal motorizado (20L) 
com ponteira contendo três bicos D-S tipo leque, utilizando-se um volume de calda 
equivalente a 1000 L ha-1. As datas de aplicação foram 08/09/2014 e 26/08/2016. A fonte 
de óleo mineral utilizada foi o produto Assist®. A fonte de nitrato de cálcio utilizada foi a 
calcinite que é um produto composto por 15,5% de N e 19% de Ca. 

O delineamento experimental foi em blocos casualizados, com uma planta por 
repetição e cinco repetições, deixando uma planta de bordadura. Foram avaliados: Número 
de brindilas formadas a partir da brotação das gemas apicais e axilares em cinco brindilas 
marcadas no ciclo anterior; Número de esporões formados em cinco brindilas marcadas no 
ciclo anterior; Crescimento apical (cm): O crescimento apical foi avaliado a partir do 
desenvolvimento da gema apical, em cinco brindilas marcadas no ciclo anterior. 

Os dados foram submetidos a análise de variância e as médias foram comparadas 
pelo teste de Scott-Knott a 5% de probabilidade. As análises estatísticas foram executadas 
pelo programa Sisvar, versão 5.3 (FERREIRA, 1999-2010). 

 

3  RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 
Não houve diferença significativa para o número de brindilas formadas e crescimento 

apical no ciclo 2014/15 para a cultivar Maxi Gala, no entanto as plantas tratadas com 
Dormex® + OM, Erger® + OM e Erger® + Ca(NO3)2 tiveram o maior número de esporões 
formado. No ciclo 2016/17 não se observou diferença entre os tratamentos para o número 
de brindilas formadas. As menores quantidades de esporões formados foram observados 
nos tratamentos controle, Syncron® + OM e OM + Ca(NO3)2 + NH4NO3. Observou-se que 
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as plantas tratadas com os tratamentos OM e Erger® + OM apresentaram os maiores 
valores para o crescimento apical (Tabela 1). 

 
Tabela 1 – Número de brindilas formadas no ano, número de esporões e crescimento do ramo apical 

em macieira, cultivar Maxi Gala, tratadas com diferentes indutores de brotação, no ciclo 
2014/2015 e 2016/17. Caçador-SC, 2018.  

 2014/15 2016/17 

Tratamentos 
Nº de 

brindilas 
Nº de 

esporões 

Cresc. 
Apical 
(cm) 

Nº de 
brindilas 

Nº de 
esporões 

Cresc. 
Apical 
(cm) 

Controle 0,56*ns 1,04 b 10,36*ns 0,88*ns 1,04 b 7,24 b 

OM 3,5% 0,80 1,68 b 8,60 0,36 2,28 a 16,06 a 

Break-Thru® 0,03% + OM 3,5% 0,72 1,20 b 7,56 0,40 2,04 a 8,44 b 

Dormex ® 0,7% + OM 3,5% 0,40 2,80 a 18,44 0,80 1,52 a 7,80 b 

Syncron® 1,0% + OM 3,5% 0,44 1,04 b 17,44 0,68 1,04 b 9,14 b 

Erger® 1,0% + OM 3,5% 0,48 3,16 a 9,00 0,44 1,92 a 15,52 a 

Bluprins® 1,0% + OM 3,5% 0,92 0,96 b 10,28 0,56 1,60 a 7,54 b 

Brotex® 1,0% + OM 3,5% 0,60 1,60 b 7,08 0,64 1,68 a 6,64 b 

Syncron® 2,0% + Ca(NO3)2 3,0% 0,44 1,72 b 8,80 0,52 2,96 a 7,40 b 

Erger® 3,0% + Ca(NO3)2 3,0% 0,28 3,68 a 8,64 0,44 1,80 a 6,44 b 

OM 3,5% + Ca(NO3)2 3,0% + 
NH4NO3 3,0% 

0,40 1,88 b 6,56 0,88 0,96 b 8,04 b 

CV (%) 13,49 15,56 35,29 10,86 16,51 26,81 

Médias seguidas de mesma letra, na coluna, não diferem entre si, pelo teste de Scott Knott a 5% de 
probabilidade. ns: não significativo (p>0,05). Fonte: Dados da pesquisa 

 
A formação de novas estruturas de frutificação é essencial para manutenção de uma 

produção rentável. Assim, indutores de brotação eficientes podem garantir a formação de 
brindilas e esporões, bem como evitar crescimento apical exagerado. Nos tratamentos que 
proporcionaram às plantas o maior número de esporões formados também observou-se a 
maior porcentagem de gemas axilares brotadas no ciclo 2014/15 (dados não 
apresentados), essa mesma relação não foi observada no ciclo 2016/17, provavelmente em 
função de problemas fitossanitários causados pela mancha da Glomerella no ciclo anterior 
que interferiram na formação de esporões pela falta de reservas. 

Os prejuízos causados por essa doença, na ausência de controle, incluem perda 
total da produção do ano e redução da produção do ano seguinte. Os danos são oriundos 
da queda precoce das folhas e das deformações causadas nos frutos (SANHUEZA et al., 
2006). Neste trabalho as plantas sofreram com a desfolha precoce em meados de 
novembro, período no qual a planta necessita de uma boa produção de fotoassimilados 
para o desenvolvimento dos frutos, afetando também as reservas internas da planta 
necessários para o desenvolvimento vegetativo e reprodutivo do próximo ciclo bem como 
a formação de estruturas reprodutivas. 

 Os esporões formam frutos com qualidade inferior aos frutos de gemas terminais de 
brindila. No entanto, formam frutos anualmente contribuindo periodicamente para a 
produção do pomar (PETRI, 2006; HISSANO et al., 1990). Espera-se que com o uso de 
indutores de brotação haverá uma maior brotação das gemas e menor crescimento 
vegetativo, refletindo diretamente no aumento do número de estruturas reprodutivas. No 
entanto, isso não se verifica nos primeiros anos de estudos, assim acredita-se que essas 
diferenças se tornem mais evidente em experimentos com maior tempo de avaliação. 
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