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RESUMO 

 

A irregularidade e a insuficiência da ocorrência de frio durante o período hibernal nas 

regiões de clima ameno, condição esta dos Campos de Cima da Serra, é um fator 

limitante na sincronização e indução de gemas floríferas e vegetativas na cultura do 

mirtileiro, repercutindo em baixa frutificação e irregularidade da produção. Objetivou-

se avaliar a eficiência de diferentes reguladores de crescimento combinados com 

nitrato de cálcio 3% ou óleo mineral 3,5% na brotação de gemas floríferas e 

vegetativas da cultivar ‘Duke’ em condições de inverno ameno; identificar as 

concentrações mais efetivas de bioestimulantes organominerais no manejo de 

indução de brotação de gemas, e discriminar as substâncias reguladoras de 

crescimento e/ou combinações destas quanto a eficiência no aumento da frutificação 

efetiva na cultura do mirtileiro, tendo como objetivo geral, aperfeiçoar as tecnologias 

para indução da brotação de gemas floríferas e vegetativas de mirtileiros com alta 

exigência em frio cultivados na região dos Campos de Cima da Serra – RS. Foram 

realizados ensaios em dois ciclos produtivos, sendo o primeiro 2017/2018, repetindo 

os mesmos tratamentos no ciclo 2018/2019. Observou-se diferentes respostas em 

relação aos ciclos, em razão das diferentes condições climáticas da região dos 

Campos de Cima da Serra em ambos os ciclos, ficando evidente a necessidade do 

manejo de indutores de brotação na cultura do mirtileiro da cultivar ‘Duke’. A cianamida 

hidrogenada mostra-se efetiva na indução de brotação de gemas, com benefícios em 

termos produtivos, porém não se dispõe de registro para seu uso comercial na cultura. 

Já os bioestimulantes por não possuírem restrição de uso devido à sua baixa toxidade, 

podem ser utilizados obtendo-se resultados satisfatórios em termos produtivos. 

 

 
Palavras-chave: Vaccinum spp. Insuficiência de frio. ‘Duke’. Bioestimulantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

ABSTRACT 
 

The irregularity and the insufficiency of the cold event during the hibernaltime in the 
mild climate regions, conditions of “campos de cima da serra” it is a limiting factor in 
the synchronization and induction of the flower buds and vegetative gems in the 
blueberry culture, as a result having a low fruiting and irregularity in the production. We 
got a conclusion to avaliate the efficiency from different regulators of the growing 
matched witch calcium nitrate 3% or mineral oil 3,5% in the sprouting of the flower 
buds and vegetative gems from the cultivar ‘Duke’ in conditions of mild winter; 
Identifying the most effective concentrations of organomineral biostimulants in the 
management of the budding induction of the gems and discriminate the regulatory 
substances of the growing and or the combinations of its as the efficiency in the 
frutification growth in the blueberry culture as well as the general objective get better 
the technologies to the budding induction of the flower buds and vegetative of the 
blueberry with a high demanding in the cold cultivated in the region of the “campos de 
cima da serra” – RS. The experimental design happened in casual blocks, with three 
repetitions of two plants, being the treatments avaliated to the budding induction 
Dormex 1%, Syncron 4%, Erger 4%, Bluprins 4%, and Siberio 4%comparing 
themselves among each other and in relation to the witness plants. Tests were 
performed in two productive cycles, being the first 2017/2018 repeating the same 
treatments in the cycle 2018/2019. Different responses were observed in relation to 
the cycles, due to the different climatic conditions of the Campos de Cima de Serra 
region in both cycles, being evident the necessity of the management of sprouting 
inductors in the peruvian culture of 'Duke' cultivar. Hydrogen cyanamide is effective in 
the induction of bud buds, with benefits in terms of production, but there is no record 
for commercial use in the crop. Biostimulants, on the other hand, because they have 
no use restriction due to their low toxicity, can be used to obtain satisfactory results in 
productive terms. 
 
Keywords: Vaccinum spp. Insufficiency of cold. ‘Duke’. Biostimulants. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Nos últimos anos a região dos campos de cima da serra tem se tornado 

referência na produção comercial de pequenas frutas, impulsionada pela crescente 

demanda, tanto no mercado interno quanto para exportação.  

A produção de pequenos frutos pode ser executada em pequenas propriedades 

e em grande escala sem a necessidade de grandes investimentos, o que vem a 

favorecer os pequenos produtores, que desta forma têm a oportunidade de diversificar 

sua fonte de renda agrícola, alavancando assim a economia familiar e contribuindo 

com a transformação da realidade socioeconômica da região. 

O mirtilo é uma fruta apetecível para ser consumida como conserva, em 

gelados, doces, licores e aguardentes, porém a preferência do consumidor é por frutos 

in natura. Desta forma existe a oportunidade de o produtor aumentar sua renda, uma 

vez que toda produção frutífera tem preço superior quando chega na forma in natura 

ao seu mercado consumidor, podendo assim, agregar valor ao produto, pois sem a 

comercialização para indústria de transformação é possível vender a aparência, o 

sabor, a textura e o valor nutritivo. 

Mirtilos do grupo Northern Higbush (Vaccinium corymbosum), da cultivar Duke 

trazem um padrão de qualidade superior às demais variedades, tendo como resultado, 

frutos de maior tamanho, sabor mais adocicado, melhor crocância e cor mais vibrante, 

atendendo às exigências do mercado consumidor e elevando o retorno financeiro dos 

produtores, além da possibilidade de se obter frutos no período de entressafra, tanto 

no mercado interno quanto externo, tornando-se uma alternativa de renda para 

pequenas áreas de cultivo. Em contrapartida, são plantas muito exigentes em frio e 

de colheita tardia, meados de dezembro a janeiro.  

De um modo geral, para as variedades do grupo Northern Higbush, por 

necessitarem de um maior acúmulo de horas de frio durante o repouso invernal, faz-

se necessário estudos de aperfeiçoamento das estratégias para indução de brotação 

nas regiões de cultivo de mirtileiro caracterizada com inverno ameno, como nos 

Campos de Cima da Serra.  

Uma das maiores limitações de produção de frutiferas de clima temperado em 

regiões com insuficiente acúmulo de frio hibernal é a superação do período de 

dormência (EREZ, 2000). A quantidade e a qualidade de frio são fatores importantes 
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para uma eficiente brotação de gemas vegetativas e floríferas, consolidando uma 

ótima produção de frutos. 

A cianamida hidrogenada, produto comercial Dormex®, é atualmente o produto 

mais utilizado na superação artificial da dormência homologado para diversos 

sistemas de produção de frutíferas, como maçã, pêssego e uva, produto este ainda 

não registrado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento como eficiente 

na cultura do mirtileiro, sendo que, apesar dos efeitos positivos, este regulador de 

crescimento tem muitos efeitos colaterais indesejados para o meio ambiente e 

altamente tóxico ao aplicador.   

Contudo, a necessidade de reduzir cada vez mais o uso de substâncias 

sintéticas na condução de pomares, visando sistemas sustentáveis de produção, torna 

a questão da indução de brotação de plantas frutíferas, um fator limitante para a 

atividade no Brasil (SANHUEZA et al., 2003). 

Estão disponíveis no mercado os produtos comerciais Syncron®, Erger®, 

Bluprins® e Siberio®, bioestimulantes obtidos de origens naturais (algas, leveduras, 

plantas) que apresentam resultados semelhantes aos produtos químicos sintéticos, a 

fim de induzir e sincronizar a brotação de gemas vegetativas e floríferas, suprindo 

artificialmente a falta de horas de frio em que a região dos campos de cima da serra 

é deficiente para estas variedades. 

Sendo assim, tem-se a necessidade de ofertar ao produtor bioestimulantes com 

menor toxicidade e agressão ao meio ambiente, aliadas à eficiência na indução da 

brotação. Estudos visando a definição das concentrações mais adequadas desses 

produtos, bem como novas combinações entre estes, a fim de proporcionar menor 

custo ao produtor, aliado a menor risco de contaminação ambiental e eficiência no 

emprego da técnica da indução de brotação, são de grande importância ao sistema 

de produção de mirtilos para os Campos de Cima da Serra. 
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2 OBJETIVOS 

 

O objetivo geral deste estudo é aperfeiçoar as tecnologias para indução da 

brotação de gemas floríferas e vegetativas de mirtileiros ‘Duke’ cultivados nos Campos 

de Cima da Serra. 

 

2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Avaliar a eficiência de indutores de brotação combinados com nitrato de cálcio ou 

óleo mineral na brotação de gemas floríferas e vegetativas de mirtileiros ‘Duke’ em 

condições de inverno ameno; 

 Avaliar a resposta produtiva de mirtileiros ‘Duke’ sob influência do uso de indutores 

de brotação;  

 Identificar o efeito do uso de diferentes indutores de brotação em parâmetros de 

crescimento/desenvolvimento vegetativo de mirtileiros ‘Duke’ cultivados em 

condições de inverno ameno. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

3.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO MUNDIAL DE PEQUENAS FRUTAS 

 

A globalização e o aumento da capacidade de consumo, associados ao estilo 

de vida moderna, influenciam os hábitos alimentares das diferentes camadas sociais 

da população. As tendências atualmente observadas no segmento agroalimentar são 

decorrentes de fatores como a urbanização crescente, o aumento da expectativa de 

vida, novas relações de trabalho e a rapidez no acesso à informação (FRANÇA et al., 

2010). 

Nos últimos anos, a produção mundial de mirtilo apresentou um aumento 

significativo. Isso se deve ao crescente interesse de consumidores norte-americanos, 

europeus e asiáticos pela fruta, o que vem pressionando os tradicionais produtores 

mundiais e aos novos produtores a aumentar o plantio e a oferta da pequena fruta. 

Entre esses novos produtores estão o Chile, a Argentina e mais recentemente, o Brasil 

(MADAIL; SANTOS, 2007).  

Os Estados Unidos e o Canadá são participantes ativos que produzem 

aproximadamente 87% dos mirtilos produzidos no mundo, enquanto o continente 

Europeu é responsável pela produção de cerca de 12% da produção mundial. 

(FAOSTAT, 2014).  

Os norte-americanos se caracterizam por serem os maiores consumidores a 

nível mundial e importam cerca de 82% da produção realizada no resto do mundo. 

Embora os Estados Unidos sejam o maior produtor de mirtilo, não são 

autossuficientes, exceto nos meses de maio, junho e julho, dependendo diretamente 

do abastecimento de outros países produtores (FACHINELLO, 2008).  

 

3.2 CONTEXTUALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO NACIONAL DE PEQUENAS FRUTAS 

 

O cultivo de pequenas frutas engloba uma série de espécies, dentre as quais 

se destacam a amora-preta, a framboesa, o morango e o mirtilo, despertando assim, 

a atenção e o interesse por parte de produtores, comerciantes e consumidores da 

região dos campos de cima da serra (PAGOT; HOFFMANN, 2003).  

Segundo Poltronieri (2003), o cultivo das pequenas frutas vem colaborando 

para a qualidade de vida de muitas famílias agricolas na região dos campos de cima 
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da serra, contribuindo assim, para o desenvolvimento desta região, principalmente no 

caso das propriedades de agricultores familiares. 

No Brasil, a introdução da cultura do mirtileiro se deu na década de 80 no 

Estado do Rio Grande do Sul, apesar de a maior expansão do cultivo comercial de 

mirtilos na região Sul tenha se iniciado apenas na década de 2000, motivada pela 

crescente demanda mundial e pelos atrativos preços da fruta fresca no mercado 

europeu. A confrontar com outros países produtores do Hemisfério Sul, o Brasil conta 

com importantes vantagens comparativas para a exportação de mirtilos frescos, como 

a possibilidade de produção precoce na entressafra do Hemisfério Norte, a 

proximidade dos mercados europeus e a maior disponibilidade de água e terras aptas 

para o cultivo do mirtilo (CANTUARIAS-AVILÉS, 2010). 

Quando produzido em período de entressafra, a cultura do mirtilo é 

particularmente valorizada e, consequentemente, geradora de maior valor agregado. 

Este fato reforça a ideia de que, antecipar ou atrasar a colheita é fundamental para 

maximizar os resultados econômicos (BAPTISTA et al., 2006). 

No panorama agrícola nacional, apesar da produção ainda ser pequena e 

recente, proporciona elevada renda por unidade de área, o que caracteriza um 

sistema de produção apropriado para a sustentabilidade da agricultura familiar, como 

pode ser analisado na Tabela 1, segundo dados da Emater-RS¹.1 

 

Tabela 1 – Levantamento estadual da produção de mirtilos no ano de 2017. 

(continua) 

Municipio Área (ha) Produção (t) Nº de Produtores 

Campos de Cima da Serra 

Ipê 1,4 6,0 2 

São José dos Ausentes 0,5 5,0 1 

Vacaria 20,0 120,0 11 

Demais municípios do Estado do Rio Grande do Sul 

Arvorezinha 2,0 2,0 5 

Cambará do Sul 0,6 4,0 2 

Capão Bonito do Sul 1,5 2,0 2 

Caxias do Sul 4,0 38,0 6 

Erechim 1,0 4,2 1 

                                                           
1 Comunicação pessoal do escritório da Emater/RS, Vacaria, 2018. 
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Erval Grande 4,0 16,0 2 

Farroupilha 1,5 8,0 5 

Itaara 1,0 1,2 1 

Jaguarão 7,0 25,0 1 

Morro Redondo 0,5 1,5 1 

Nova Padua 0,4 1,7 1 

Nova Petrópolis 0,3 0,10 1 

Pelotas 10,0 25,0 2 

Putinga 4,0 2,3 8 

São Francisco de Paula 0,5 1,0 1 

Serafina Corrêa 0,5 0,8 1 

Soledade 1,0 2,0 5 

Totais 61,9 265,8 60 

Fonte: EMATER-ASCAR Vacaria/RS – 2018. 

 

3.3 CARACTERIZAÇÃO GERAL DO MIRTILO 

 

3.3.1 Origem do mirtilo 

 

Segundo Madeira (2016), no Norte da América existe uma grande abundância 

de espécies de mirtilo, e o fato de serem muito comuns e também de grande utilidade 

pelos nativos, fez com que este hábito se expandisse para os colonos europeus. 

Sendo assim, as primeiras plantações comerciais se deram nos Estados Unidos, a 

partir de 1940, progredindo, acompanhado de um insaciável consumo e assim 

alavancando o progresso do melhoramento genético, com a introdução de variedades 

mais resistentes, adaptáveis e produtivas do que as espécies selvagens.   

A literatura nos indica três principais tipos comerciais de mirtilos, 

respectivamente Vaccinium corymbosum (tipo ‘highbush’, tamanho superior a 1 

metro), Vaccinium virgatum sin. Ashei (tipo ‘rabbiteye’, ou olho de coelho, planta muito 

vigorosa que pode ultrapassar os 6 metros de altura, com frutos de maturação tardia) 

e o Vaccinium angustifolium (tipo ‘lowbush’, com arbustos pequenos, de origem 

selvagem), sendo que plantas comercialmente disponíveis procedem de vários 

cruzamentos genéticos (RETAMALES; HANCOCK, 2012). 

Devido à grande importância econômica, os primeiros estudos de 

melhoramento genético se deram nos EUA, no ano de 1908 com iniciativa de 
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Frederick Coville, do USDA (United States Department of Agriculture), tendo como 

temática de estudo, a influência do pH do solo, a influência do frio e do fotoperíodo, 

técnicas de poda  e técnicas de propagação, onde conjuntamente com Elizabeth White 

e outros pesquisadores, fez a descoberta de exemplares de Vaccinium corymbosum 

e Vaccinium angustifolium que mais tarde usou para o melhoramento (MAINLAND, 

2012).  

Mais tarde, em 1937, George Darrow, com objetivos comuns com o 

taxonomista W. H. Camp, teve um papel importante no estudo da filogenia e da 

problemática da infertilidade das espécies nativas (HANCOCK, 2006).  

O trabalho de Darrow na incorporação de genes de Vaccinium selvagens no 

mapa genético das cultivares de mirtilos highbush é continuado por Arlen Draper 

(DRAPER, 1995; HANCOCK, 2006). Com a ajuda de outros pesquisadores melhorou 

e descobriu muitas variedades de mirtileiro tipo Southern Highbush (SHB) e Northern 

Highbush (NHB), com melhoria na cor e firmeza do fruto, obtendo cicatrizes menores 

e melhores produtividades, sendo a ‘Duke’ e a ‘Elliot’ suas maiores descobertas 

(HANCOCK; GALLETTA, 1995).  

Para Parente (2014), o esforço para o melhoramento do mirtilo continua, com 

objetivos muito abrangentes. A investigação sobre os Northern Highbush (NHB) está 

focada em promover o sabor do mirtilo, aumentar o período de armazenamento, 

expandir o período de colheita, aumentar a resistência a pragas e doenças, aumentar 

a tolerância ao frio, potenciar a capacidade da colheita mecânica e determinar a 

genética das necessidades de frio. 

 

3.3.2 Classes de mirtilo 

  

A espécie mais importante comercialmente do género Vaccinium é também 

conhecida por Northern Highbush Blueberry (NHB), originária do norte dos EUA, com 

alta exigência em frio (temperaturas abaixo de 7,2ºC). Pela necessidade de frio que 

este tipo de mirtilo tem para florir e produzir, as explorações devem situar-se em zonas 

onde se consigam acumular entre 800 a 1000 horas de frio, ou então estas exigências 

deverão ser supridas artificialmente (KREWER; NESMITH, 2006).  

A cultivar Duke é um exemplo de variedade pertencente à classe “Northern 

Highbush Blueberry”. O tamanho do arbusto varia entre 1,2 e 1,8 m, apresentando 

forma ereta e entroncada. A floração é tardia, protegendo assim, a floração das 
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geadas, porém a maturação do fruto acontece cedo. O fruto possui um tamanho que 

varia de médio a grande, é doce e apresenta cicatriz pequena e firme (WEBER, 2012; 

MACHADO E JESUS, 2012). 

Segundo Masabni (2007), as espécies de mirtilo encontram-se divididas em 

cinco classes, que se baseiam nas características das plantas:  

 Northern highbush, também vulgarmente conhecido como mirtilo gigante, 

apresenta porte arbustivo com mais de dois metros de altura. A maioria das 

variedades necessitam acumular durante o repouso vegetativo entre 800 a 

1000 horas de frio, para ter uma brotação e uma floração adequada.  

 Southern highbush é um arbusto alto, necessita de menores quantidades de 

frio durante o repouso vegetativo, em média 400 horas de frio. Apresenta 

melhor desempenho nos planaltos, solos pobres em matéria orgânica e é 

resistente a doenças. No entanto é exigente em água e necessita de sistemas 

de drenagem eficientes.  

 Rabbiteye alcança dois a quatro metros de altura, apresenta tolerância ao calor 

e ao estresse hídrico e baixas necessidades de frio. Produz bagas 

avermelhadas, frutos ácidos e com menor poder de conservação.  

 Half high atinge entre 0,5 a 1,0 m de altura e não é muito exigente em horas 

de frio no repouso vegetativo.  

 Lowbush possui uma altura inferior a 0,50 m e é mais utilizado no uso 

doméstico ou para processamento.  

 

3.3.3 Sistema radicular do mirtileiro 

 

Conforme Abbott e Gough (1987), o mirtileiro possui dois tipos de raízes, as 

raízes finas, com menos de 1mm de diâmetro, formando um “cabelame”, com a função 

de absorver água e nutrientes e as raízes de reserva, com até 1 cm de diâmetro, que 

servem como ancoras, e apodem atingir até 1m de profundidade. 

Uma característica muito peculiar do mirtileiro, é a ausência de pêlos 

radiculares, dificultando assim, a absorção de nutrientes, concedendo às raízes do 

mirtileiro dois períodos de crescimento, o primeiro, na primavera, relativamente curto, 

entre a floração até o vingamento dos frutos e o segundo, bem mais vigoroso, após a 

colheita, onde se intensifica até o final do período do verão (MADEIRA, 2016). 
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Conforme Strik e Buller (2005), do ponto de vista fisiológico, oque ocorre, é 

que o fruto inibe hormonalmente, a expansão de raízes, fazendo com que a planta 

concentre todo o seu esforço na formação do fruto. 

Segundo Madeira (2016) as raízes de mirtilo reduzem a velocidade de 

crescimento quando a temperatura do solo ultrapassa os 16ºC, sendo assim, é 

imprescindível o cuidado para que não ocorra um excessivo aquecimento das 

camadas superficiais do solo, sendo sobretudo suscetíveis as culturas em vasos, 

camalhões e coberturas de solo com materiais plásticos de cor preta. 

 

3.3.4 Caule do mirtileiro 

 

Conforme Madeira (2016), o mirtileiro não possui um verdadeiro tronco, mas 

sim um conjunto de troncos que emergem de uma “coroa” que não é mais que um 

tronco muito reduzido (hemicriptofito), mais ou menos alargado, que se encontra junto 

ao solo, de onde emergem novos ramos. 

Segundo Fonseca (2007), mirtilos do tipo “highbush” são arbustos 

caducifólios, cuja altura varia entre 0,9m e 2,5m. 

O crescimento vegetativo inicia-se pelo surgimento das gemas, na primavera 

e prossegue com o crescimento dos ramos até o final do verão (FONSECA, 2007). 

 

3.3.5 Ramos do mirtileiro 

 

Fonseca (2007) cita que os ramos do mirtileiro têm normalmente 

comprimentos entre 15 e 50cm e podem apresentar entre dois e três fluxos de 

crescimento por ano. O comprimento final do ramo depende do vigor da planta ao 

inchamento da gema, dependendo das condições climáticas e as disponibilidades de 

água e nutrientes.  

O crescimento dos lançamentos é episódico e simpodial, ou seja, não é um 

crescimento contínuo e uniforme, ocorrendo desde a base da planta, com um 

desenvolvimento rápido até que a gema terminal morra, onde se desenvolvem duas 

ou três gemas abaixo desta, ocorrendo assim, o processo denominado “ponta negra” 

característica exclusiva dos mirtilos. Dependendo das condições ambientais onde a 

planta se encontra, pode ocorrer entre dois ou mais fluxos de crescimento ao ano, 

variando de cultivar e localização (FONSECA, 2007; GOUGH, 1991). 
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Algumas gemas dormentes podem brotar no fim do verão, originando ramos 

novos, este fenômeno chamado “prolepsis” normalmente é desencadeado por chuvas 

tardias abundantes, fertilizações nitrogenadas tardias ou podas tardias em condições 

de temperaturas amenas (FONSECA, 2007). 

Conforme Fonseca (2007) ramos grossos produzem frutos maiores, pois 

possuem maior capacidade de fornecimento de água e nutrientes ao fruto, pois 

possuem maior numero de folhas, mais espessas, com maior capacidade 

fotossintética e, portanto, acumulando maior volume de foto-assimilados. 

 

3.3.6 Folhas do mirtileiro 

 

As folhas das plantas do mirtileiro surgem alternadamente nos ramos, 

coincidindo com uma gema. Variam muito em termos de forma, de acordo com a 

variedade, podendo ser elíptica, oval ou ate espatulada (MADEIRA, 2016). 

Segundo Madeira (2016), as folhas expostas ao sol são habitualmente mais 

turgidas, com maior teor de matéria seca e menores do que as que se encontram 

assombreadas.  

A taxa fotossintética das folhas de mirtilo depende da intensidade luminosa, 

do espetro, da saturação de dióxido de carbono e da temperatura (MADEIRA, 2016).  

Madeira (2016) cita que de acordo com uma pesquisa realizada nos EUA, a 

subida da temperatura do ar entre 20ºC e 30ºC é suficiente para reduzir a taxa 

fotossintética da variedade Bluecrop em 30%, sendo esta, a razão para as redes de 

sombra produzirem excelentes resultados em termos de produtividade, embora 

nebulizadores e aspersores (também utilizados para combater geadas) devam ser 

utilizados para neutralizar a temperatura de campo, permitindo que a fotossíntese 

prossiga normalmente. 

 

3.3.7 Flores do mirtileiro 

 

As flores do mirtileiro são de cor creme, branca, rosa ou violeta, sendo 

hermafroditas, ou seja, contêm ambos os órgãos reprodutores (MADEIRA, 2016). 

Conforme Fonseca (2007) os mirtilos têm uma floração moderadamente 

longa. Dependendo das condições ambientais, a floração pode variar entre 7 a 14 

dias. Apesar de o período de floração ter como consequência a base genética, a 
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temperatura possui grande influência, sendo que cultivares precoces começam a 

floração quando as temperaturas ainda são relativamente baixas, florescendo assim, 

por um período mais longo (ECK; CHILDERS, 1966). 

No mirtileiro, a diferenciação floral é maximizada quando as temperaturas 

medias estão em torno de 21Cº, o crescimento do tubo polínico é favorecido pelo 

calor, aumentando a fertilidade com a ausência de chuva (não havendo a lavagem do 

pólen). Apesar da grande capacidade de autopolinização, a produção tem um 

aumento expressivo quando se promove a polinização cruzada, sendo esta, mediada 

por insetos polinizadores, como abelhas e abelhões através da polinização entomofila. 

A floração dá-se no inicio da primavera, dependendo da variedade, prolongando-se 

por cerca de 3 semanas, podendo iniciar antes, simultaneamente, ou até mesmo após 

a brotação das gemas vegetativas (MADEIRA, 2016). 

Cada gema floral pode conter até 10 flores, característica que depende da 

variedade, exposição solar, idade e ângulo no ramo (menor nos verticais). Sendo que 

na floração, as gemas da extremidade são as primeiras a rebentar, brotando 

sequencialmente na direção da base, e geralmente as primeiras flores darão os frutos 

maiores, por uma questão de competição pelos nutrientes (MADEIRA, 2016). 

Apesar de haver uma grande capacidade de autopolinização, a produção e o 

calibre da fruta aumentam expressivamente quando se promove a polinização 

cruzada (MADEIRA, 2016). 

De acordo com Gorchov (1985), a polinização cruzada em si e o numero de 

sementes tem influência na qualidade final do fruto, sendo que o fruto com maior 

número de sementes possui a tendência para ser um fruto maior, devido ao aumento 

de produção hormonal e, por sua vez, um maior número de sementes contribui 

também para a aceleração da maturação. 

Conforme Madeira (2016), frequentemente, verifica-se que em um “cacho” de 

mirtilos, alguns frutos estão mais maduros do que outros, que podem estar 

completamente verdes, tal fato se deve não apenas à floração e à polinização tardia, 

mas também e sobretudo, porque os frutos com menor quantidade de sementes 

demoram mais a amadurecer (resultado de polinização/fertilidade insuficiente). 
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3.3.8 Fruto do mirtileiro 

 

O fruto do mirtilo surge desde que se dê a fecundação das sementes, 

consistindo numa baga, que pode conter entre 0,5 e 3 cm de diâmetro, com um peso 

que pode ir até 4 gramas e quando a fecundação se dá em condições ideais pode 

conter mais de 100 sementes (MADEIRA, 2016). 

A cor do mirtilo é influenciada pela presença de pruína, cera epicuticular, que 

produz o efeito glauco ou esverdeado, responsável pela cor azul típica dos mirtilos. 

Esta camada cerosa forma uma barreira importante à perda de água, impedindo o 

emurchecimento do fruto (SOUSA et al., 2007).  

Uma das caracteristicas a se considerar na apreciação do fruto é a dimensão 

e a profundidade da cicatriz. Esta pode ser um foco de contaminação fúngica e pode 

originar perdas de umidade consideráveis, induzindo ao emurchecimento e à 

depreciação da qualidade pós-colheita (SOUSA; CURADO, 2000).  

Na polpa existem sementes extremamente pequenas e comestíveis, que 

podem ocorrer isoladamente ou em grupos. As variedades cujos frutos apresentam 

maior número de sementes apresentam sabor menos acentuado e um certo grau de 

arenosidade que os tornam menos apetecíveis (SOUSA; CURADO, 2000).  

O mirtilo é um fruto não-climatérico, não se observando variações 

significativas na taxa respiratória ao longo do tempo de colheita e conservação 

(LAVADINHO et al., 2001). 

O fruto do mirtileiro possui crescimento sigmoide, ou seja, inicialmente cresce 

rapidamente (cerca de 30 dias), passa por um período estacionário (10 a 50 dias 

dependendo da variedade, sobretudo, relativamente curto na ‘Duke’) voltando a 

acelerar a maturação e o crescimento na parte final (MADEIRA, 2016). 

A maturação completa dos frutos acontece normalmente, cerca de 2 a 3 

meses após a floração dependendo da variedade escolhida, da temperatura e do vigor 

da planta (FONSECA, 2007). 

Durante a fase de maturação dos frutos ocorre o amolecimento dos tecidos, a 

diminuição no teor de clorofila e o aumento no teor de antocianinas, o aumento de 

açúcares e outros componentes solúveis e a diminuição da acidez (SHARP; 

DARROW, 1959). 
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Conforme Madeira (2016), o fruto com maior aceitação é aquele colhido 

próximo ao ponto máximo, em termos de pigmentação e de açúcares e o menor em 

termos de acidez titulavel, mas tal varia de acordo com o mercado alvo.  

Por sua vez, o teor de açúcares vai variando ao longo do período, sendo 

frequente que os primeiros frutos a amadurecer (primeira colheita) sejam menos 

doces) que os frutos das colheitas seguintes, pois a maior exposição solar facilita a 

elevação do teor de açúcares, assim como adubações equilibradas em potássio, 

enquanto a adubação nitrogenada e a rega excessiva têm efeito contrário (FONSECA 

et al. 2012). 

 

3.4 REQUISITOS DE CULTIVO DO MIRTILEIRO 

 

3.4.1 Solo  

 

Segundo Trehane (2004), o arbusto de mirtilo, como a maioria das plantas, 

necessita de solo para a fixação das raízes e para um abastecimento de água e 

nutrientes necessários ao correto crescimento e desenvolvimento da planta. Segundo 

Parra (2008), o mirtilo prefere solos ácidos, bem arejados, drenados e ricos em 

matéria orgânica. As raízes mais finas da planta necessitam de solos permeáveis para 

se desenvolverem e explorarem o solo em profundidade. Ao contrário da maioria das 

plantas que preferem pH neutro, o mirtilo desenvolve-se melhor em solos cujo valor 

de pH se situa entre 3 e 5. 

Conforme Madeira (2016) a principal razão para que o mirtilo exija solos de pH 

ácido é a disponibilidade de alguns nutrientes, sendo que a ausência de pêlos 

radiculares faz com que a planta encontre maiores dificuldades em absorver 

nutrientes, sobretudo aqueles que tem menor mobilidade ou solubilidade a pH mais 

elevado. 

Solos de textura arenosa, franco-arenosas e mediamente argilosa são ótimos 

para obter um bom crescimento das plantas de mirtilo. Neste tipo de solos de textura 

grosseira, ocorre maior proliferação de fungos que vivem em simbiose com as raízes 

e que desempenham um papel fundamental na absorção de água e nutrientes 

(FONSECA, 2007).  
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Os solos argilosos podem apresentar uma drenagem deficiente, com baixo 

arejamento, dificultando assim, o crescimento das raízes e favorecendo o ataque de 

patógenos (PARRA, 2008).  

Quando o valor de pH do solo se situa acima de 6 o abaixamento do pH é difícil 

e muito oneroso, no entanto vários produtores observaram que o mirtilo pode ser 

cultivado, sem problemas aparentes, desde que o solo seja rico em matéria orgânica 

(PAAL et al., 2011). 

 

3.4.2 Água  

 

A irrigação é fundamental no crescimento e desenvolvimento do mirtilo, uma 

vez que a maioria das variedades de mirtilo não possui raízes com pêlos radiculares 

que lhes proporcione uma maior área de absorção. Esta característica deve ser 

considerada quando se efetua a rega (TREHANE, 2004). 

Depois de ser plantado e ao longo dos cinco primeiros anos de cultura, o 

mirtilo exige regas regulares, principalmente na fase de crescimento vegetativo, para 

se desenvolver e frutificar (MADEIRA, 2016).  

Nos períodos de maior calor, se as partes terminais dos ramos das plantas 

começarem a murchar, é necessário aumentar o número de regas, sugerindo-se duas 

vezes por dia. Na fase de formação do fruto, a necessidade de água é crítica e, após 

a colheita, a deficiência em água pode comprometer a produção do ano seguinte 

(MADEIRA, 2016).  

Quanto melhor o abastecimento de água, maior a turgescência dos frutos, 

aumentando assim o seu peso. Quando a planta do mirtileiro encontra-se com falta 

de água, os estômatos das folhas se fecham, podendo chegar ao ponto em que a 

planta cessa a fotossíntese. Portanto, a planta deixa de crescer, devido a cessação 

da absorção de água e consequentemente de nutrientes produtivos (MADEIRA, 

2016). 

Algumas variedades são mais tolerantes ao stress hídrico, resultante da maior 

capacidade do sistema radicular, sabendo-se que a variedade ‘Duke’, por esta razão 

é mais tolerante ao stress do que a variedade ‘Bluecrop’ (MADEIRA, 2016). 
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Madeira (2016) afirma que em caso de estresse hídrico, mesmo que por 

períodos curtos, seguidos por regular abastecimento, pode ocorrer o rachamento da 

película, ocasionando assim, a depreciação do fruto. 

 

3.4.3 Clima  

 

O mirtilo adequa-se a diversos climas, tanto em áreas úmidas como secas, 

em invernos rigorosos ou em áreas com verões muito quentes, desde que sejam 

escolhidas as variedades que melhor se adaptam a estas condições. As plantas são 

capazes de tolerar temperaturas superiores a 50 °C, se por períodos curtos e mínimas 

de até -32 °C (COLETTI, 2009).  

Para o mirtilo, durante o repouso vegetativo, além de o frio ser o fator 

fundamental, a temperatura, a precipitação e a radiação solar são os fatores 

preponderantes durante a fase vegetativa (AUSTIN; BONDARI, 2003).  

No repouso vegetativo, a planta necessita de um período de dormência, que 

varia entre 200 a 800 horas, com temperaturas inferiores a 7,2 ºC para que ocorra a 

completa diferenciação das gemas florais e atinja um equilibrio hormonal que permita 

a superação da dormência, ou seja, o inicio de um novo ciclo vegetativo (SERRADO 

et al., 2008).  

Segundo Trehane (2004), na fase vegetativa as plantas ficam vulneráveis aos 

ventos tardios da primavera que podem ocorrer após abertura das flores e às 

temperaturas superiores a 30 ºC no verão podem levar à morte das folhas, uma vez 

que as raízes não conseguem absorver água suficiente para compensar as perdas 

por transpiração ocorridas nas folhas.  

Diferentes cultivares necessitam de diferentes acumulações de horas de frio, 

possuindo as gemas florais menores necessidades de frio do que as gemas 

vegetativas (FONSECA, 2007). Caso não sejam atingidas as horas de frio necessárias 

durante o repouso vegetativo podem ocorrer atrasos na brotação e redução na 

floração, diminuindo a produtividade e a qualidade dos frutos. Se pelo contrário, a 

planta cumpre antecipadamente a exigência em frio, a floração inicia-se no final do 

inverno, torna-se suscetível aos estragos causados pelas geadas (COLETTI, 2009).  

 

3.4.4 Período de repouso vegetativo – dormência 
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No outono, quando as temperaturas começam a baixar, as plantas entram 

gradualmente no período de dormência, em espécies caducifólias, como forma de 

adaptação ao frio, ocorrendo o “atempamento” das varas, visando a acumulação de 

amido, além da proteção das gemas por escamas, de modo a evitar que os 

meristemas vegetativos e os primórdios florais sejam danificados. Estas plantas 

cessam o seu crescimento no outono, com queda da folha antes do inverno, para 

entrada no referido período, com o intuito de reiniciarem o crescimento na primavera, 

assegurando assim a sua sobrevivência, ao sincronizar o seu ciclo com o meio 

ambiente (WESTWOOD, 1982). 

Segundo Fonseca (2007), dormência é o período durante o qual as plantas 

cessam completamente seu crescimento, existindo dois tipos de dormência, a 

quiescência e o repouso. A quiescência ocorre devido a fatores externos à planta, 

como alternâncias climáticas, diminuição da duração do dia ou da intensidade de luz, 

bem como perante situações de estresse hídrico. Contudo, a quiescência é um estado 

breve e passageiro pois é interrompido assim que restablecidas as condições 

necessárias ao desenvolvimento da planta.  

No início do outono, quando a queda da temperatura provoca a cessação do 

desenvolvimento das plantas, a diferenciação dos botões florais também é 

interrompida, iniciando novamente apenas no período da floração. A esta aclimatação 

da planta perante os estímulos climáticos denominamos repouso, tratando-se de um 

processo fisiológico de adaptação da planta para as temperaturas frias do inverno. 

Durante este intervalo, as plantas necessitam ser sujeitas a um determinado período 

de temperaturas baixas para que se dê uma brotação uniforme (STRIK, 2005). 

O período em que as plantas devem ser submetidas a baixas temperaturas 

oscila conforme a variedade, sendo esse período estimado pela soma de horas de frio 

em que a planta é sujeita a uma temperatura inferior a 7,2ºC (STRIK, 2005).  

 

3.5 DANOS PROVOCADOS PELA FALTA DE OCORRÊNCIA DE FRIO INVERNAL  

 

Segundo Rodrigues & Oliveira (2008) a ocorrência de invernos amenos, com 

horas insuficientes de frio, são o principal fator limitante no rendimento da cultura do 

mirtileiro, nas principais regiões produtoras. 

Existe uma correlação positiva entre a quantidade de frio recebido e o 

rendimento de algumas cultivares, o que condiz com a ideia de que plantas com horas 
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de frio insuficiente produzem flores com menor capacidade de frutificação, ou seja, o 

mirtileiro que não obtiver as horas de frio necessárias suprida, terá consequentemente 

sua brotação tardia e irregular, e conseguintemente seu fruto será de menor qualidade 

(MADEIRA, 2016). 

A deficiência em horas de frio ou a má qualidade destas, pode ocasionar 

problemas fisiológicos no mirtileiros, como atraso na abertura das gemas vegetativas 

e floriferas com posterior impacto no desenvolvimento e maturação dos frutos 

(MADEIRA, 2016).  

 

3.6 INDUÇÃO À BROTAÇÃO DO MIRTILEIRO  

 

A quebra da dormência ocorre no período da primavera, quando as 

temperaturas aumentam, e assim, as horas de frio exigidas pela planta são satisfeitas 

(MADEIRA, 2016). 

A quebra da dormência é essencial, ao permitir o restabelecimento rápido da 

área vegetativa e a conclusão do ciclo reprodutivo, antes da chegada do próximo 

inverno (RICHARDSON et al., 2010).  

Esta fase caracteriza-se pelo aumento da atividade fisiológica da planta, 

fazendo com que as gemas adquiram capacidade de brotação (VALLEJO, 2001). 

Assim sendo, segundo Vallejo (2001), alguns fatores são determinantes para a saída 

do repouso vegetativo, como a acumulação de horas de frio exigidas por determinada 

cultivar, o aumento da duração do dia e da temperatura, alterações nos níveis 

hormonais e no metabolismo da planta, e o possível recurso a tratamentos químicos. 

 

3.7 INDUTORES DE BROTAÇÃO  

 

Denominam-se indutores vegetais aquelas substâncias, obtidas em 

laboratório, que tem os mesmos efeitos que os fitohormônios sintetizados pela planta. 

Entende-se por fitohormônios ou hormônios vegetais toda substância orgânica, 

produzida pelas plantas, capaz de agir em concentrações baixas em local afastado 

daquele onde foi produzida, regulando o crescimento e outras funções do 

metabolismo (BOTELHO et al., 2002). 

O Brasil, por apresentar características de país com grande produção 

agrícola, tem apresentado dados de contaminação da população rural e urbana por 
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agrotóxicos muito elevados, indicando uma situação de alta gravidade do ponto de 

vista da saúde pública (TRAPÉ, 2010). O risco determinado pelos agrotóxicos ou a 

probabilidade de um indivíduo adoecer pela ação destes produtos é dado pela 

exposição que a pessoa tem a estes produtos e pela toxicidade dos mesmos. Assim, 

se há uma alta exposição, mesmo que o produto tenha baixa toxicidade, o risco é alto, 

assim como o inverso (TRAPÉ, 2010). 

As pessoas que trabalham expostas à utilização de agrotóxicos têm grandes 

probabilidades de desenvolverem doenças. Na agricultura familiar da Serra Gaúcha, 

de acordo com Faria et al. (2000), a grande maioria das propriedades rurais utilizam 

agrotóxicos e 75% dos trabalhadores na agricultura estão expostos a estes produtos 

(FARIA et al., 2000).  

O uso crônico de agrotóxicos em regiões do Estado do Rio Grande do Sul, 

tem sido relacionado a um possível aumento na incidência de neoplasias nos 

trabalhadores rurais, isto porque, segundo Jobim et al. (2010), a modernização 

agrícola, pode gerar crescimento econômico, contudo, causa inúmeros problemas ao 

meio ambiente e à saúde humana, em razão da utilização de agrotóxicos. 

No Brasil, a classificação toxicológica dos produtos agrotóxicos é de 

responsabilidade do Ministério da Saúde, conforme a Lei 7.802/89 (BRASIL,1989), 

podendo ser classificados de várias formas, sendo as mais comuns, por tipologia e 

modo de ação sobre os organismos vivos e pela sua toxicidade. Segundo Gasparin 

(2005), a maneira mais simples de expressar a toxicidade é por meio de dose letal - 

DL50, ou seja, a dose necessária para matar 50% de uma população, sob 

determinadas condições.  

Quanto à toxicidade, a classificação é estabelecida em função dos efeitos 

agudos que eles podem provocar na saúde das pessoas, ou seja, aqueles sintomas 

que aparecem imediatamente ou algumas horas após a exposição a doses elevadas 

do produto. A Anvisa classifica os produtos da seguinte maneira: 

 

Classe I = extremamente tóxico = faixa vermelha;  

Classe II = altamente tóxico = faixa amarela;  

Classe III = moderadamente tóxico = faixa azul;  

Classe IV = pouco tóxico = faixa verde. 
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Os riscos de intoxicação humana acontecem não somente através do trabalho 

na agricultura. Em certas áreas agrícolas, o simples fato de “respirar” pode se tornar 

uma fonte de exposição, tendo em vista que, durante a atividade de pulverização, 

existe a dispersão destes produtos no ambiente (GARCIA,1991; MOREIRA, 2002; 

PIGNATTI, 2007). 

Os principais efeitos dos agrotóxicos sobre os ecossistemas incluem a perda 

da biodiversidade, a eliminação de insetos polinizadores, o desenvolvimento de 

espécies resistentes e o surgimento de pragas secundárias. Entretanto, é necessário 

reconhecer que a alta biodiversidade e a complexidade das reações bioquímicas do 

solo das regiões tropicais geram diversos graus de incerteza na aplicação da 

classificação de periculosidade ambiental (PREZA; AUGUSTO, 2012). 

A agricultura convencional, recorrendo a grandes quantidades de fertilizantes, 

produtos fitofármacos e técnicas de produção, tornou possível produzir alimentos 

suficientes para satisfazer as necessidades globais. No entanto, estas práticas 

conduziram a danos ambientais e à degradação dos ecossistemas, o que representa 

uma séria ameaça à qualidade de vida de todos os seres vivos (SANDHU et al., 2010). 

Em contraponto à agricultura convencional surge a agricultura orgânica, 

integrando um conjunto de técnicas agrícolas, visando a utilização racional do sistema 

formado pelo clima – água – solo - microrganismos - planta, de modo a preservar o 

equilíbrio dos ecossistemas agrícolas e torná-los sustentáveis a longo prazo. São 

excluídas na quase totalidade as substâncias químicas de síntese, tais como os 

fertilizantes químicos e pesticidas de síntese (BIOLOGICA, 2009). 

No Brasil, a categoria de bioestimulantes não existe na legislação que aborda 

os insumos agrícolas. O que temos disponíveis no mercado brasileiro são fertilizantes 

que contêm aditivos ou compostos, que desempenham papel de bioestimulantes nas 

plantas. Podemos agrupá-los em três grupos principais: a) Contendo extrato de alga 

ou extrato vegetal; b) Contendo aminoácidos ou proteínas hidrolisadas e c) Contendo 

substâncias húmicas (ácidos húmicos e/ou fúlvicos). O Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento - MAPA é o órgão federal responsável pela legislação que 

trata da produção e do comércio de fertilizantes, corretivos, inoculantes e 

biofertilizantes, sendo esta composta por um conjunto de leis, decretos, instruções 

normativas, portarias e normas internas. A legislação atual que normatiza a área de 

biofertilizantes está baseada na Lei 6.894/80, que dispõe sobre a inspeção e 

fiscalização da produção e do comércio desses insumos destinados à agricultura, no 



30 
 

Decreto 4954/2004, que regulamenta a Lei 6.894/80, na Instrução Normativa MAPA 

53/2013. 

Atualmente, as exigências para o registro de biofertilizantes não incluem 

nenhuma parametrização de garantias e especificações mínimas, devendo o 

requerente do registro basear-se em trabalho de pesquisa científica que demonstre a 

eficiência agronômica do produto e, especificamente, do princípio ativo ou agente 

orgânico contido no biofertilizantes para recomendar o seu uso e estabelecer 

garantias.  

 

3.7.1 Uso de cianamida hidrogenada (Dormex®) na regularização da brotação 

 

Existem produtos químicos que são capazes de melhorar a brotação e a 

floração quando as exigências de frio são apenas parcialmente satisfeitas, todavia 

nenhum produto consegue substituir o efeito do frio. Alguns fatores influenciam na 

obtenção de resultados mais eficazes na utilização desses produtos, como: o estádio 

fenológico da planta, a concentração dos produtos, o volume de calda e fatores 

ambientais (MONTEIRO et al., 2004).  

A cianamida hidrogenada, comercializada com o nome comercial de Dormex® 

é atualmente, o produto mais utilizado na superação artificial da dormência (COLETTI, 

2009).  

A cianamida hidrogenada, particularmente, é um produto altamente tóxico, 

sendo classificado pela Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos na 

categoria mais alta de toxicidade (Categoria I). Além disso, o registro desse produto 

está sob revisão pelas autoridades da União Européia (SETTIMI et al., 2005). 

Apesar da alta eficiência de algumas substâncias químicas na indução da 

brotação de frutíferas de clima temperado, a elevada toxicidade apresentada por 

esses compostos é um dos principais problemas relacionados ao seu uso 

(HAWERROTH et al. 2010). 

De acordo com Vegara (2008), a melhor época para o uso dos produtos 

químicos para a quebra artificial da dormência é quando a planta tenha acumulado 

entre 50 e 70% do frio invernal requerido, e deve-se tomar cuidado com aplicações 

depois que as plantas saíram da dormência, pois pode ocorrer atraso da brotação e 

até fitotoxicidade.  
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Coletti (2009), em experimento realizado em Passo Fundo (RS), com 

cianamida hidrogenada e óleo mineral, observou que as cultivares ‘Georgiagem’ e 

‘Aliceblue’ obtiveram uma floração mais uniforme com o uso desse produto, e a cultivar 

‘Clímax’ além da maior uniformidade também teve o início da floração antecipado. 

Todavia nesse mesmo experimento, Coletti (2009) identificou que a utilização 

de cianamida hidrogenada (CH) (0,52% e 1,04%) reduziu o número de frutos em todas 

as cultivares e de forma mais acentuada com a dose mais elevada de CH, o que pode 

ter acontecido devido a fitotoxidez causada pelo produto nas gemas floríferas. 

 

3.7.2 Produtos alternativos para quebra de dormência 

 

Dentre os fatores que podem afetar o desenvolvimento e a produtividade das 

culturas estão os genéticos, ambientais e culturais. Além destes, há também o 

controle por parte de fatores fisiológicos ou hormonais. Com isso, além dos macros e 

micronutrientes que desempenham funções essenciais à cultura, tem aumentado o 

uso nas culturas agrícolas de biorreguladores ou bioestimulantes ou bioativadores, 

também conhecidos como fertilizantes organominerais, obtendo resultados 

importantes nas lavouras (FLOSS, 2007).  

Esses resultados se devem ao efeito dos bioativadores sobre hormônios 

vegetais que desempenham um papel importante no controle do desenvolvimento 

desses componentes (CATO, 2006). A definição deste composto está na mistura de 

dois ou mais reguladores vegetais com outras substâncias (aminoácidos, nutrientes e 

vitaminas) (CASTRO; VIEIRA, 2001). 

Os bioestimulantes são definidos por Berlyn (1990) como produtos que 

quando aplicados nas plantas reduzem a necessidade de fertilizantes e aumentam a 

produtividade e resistência destas ao estresse hídrico e climático. Casillas et al. (1986) 

e Zhang e Schimidt (2000) afirmam que essas substâncias são eficientes quando 

aplicadas em pequenas concentrações, favorecendo o bom desempenho dos 

processos vitais da planta permitindo, assim, a obtenção de maiores colheitas e 

produtos de melhor qualidade. Vieira (2001) considera os bioestimulantes uma mistura 

de dois ou mais reguladores vegetais com outros compostos.  

Mais recentemente através de uma associação criada por empresas 

europeias fabricantes de bioestimulantes, denominada EBIC (EUROPEAN 

BIOSTIMULANTES INDUSTRY COUNCIL, 2012) a definição empregada para os 
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bioestimulantes vegetais foi a de que produtos que contêm substâncias e/ ou 

microrganismos cuja função quando aplicado a plantas ou rizosfera é estimular os 

processos naturais para melhorar a absorção e eficiência de nutrientes, de tolerância 

ao estresse abiótico, e qualidade das culturas.  

Bioestimulantes não têm ação direta contra as pragas e, portanto, não se 

inserem no quadro regulamentar de agroquímicos e embora bioestimulantes possam 

conter nutrientes em suas formulações eles atuam por mecanismos diferentes nas 

plantas. Na América do Norte uma entidade sem fins lucrativos denominada 

Biostimulant Coalition define os bioestimulantes como “substâncias, incluindo 

microrganismos, que são aplicadas à planta, sementes, solo ou outros meios de 

cultura e que podem aumentar a capacidade da planta para assimilar os nutrientes 

aplicados, ou fornecer benefícios para o desenvolvimento da planta (BIOSTIMULANT 

COALITION, 2013). Os bioestimulantes podem incrementar o crescimento e o 

desenvolvimento vegetal estimulando a divisão, diferenciação e alongamento celular, 

tais efeitos dependem da concentração, natureza e proporção das substâncias 

presentes nos produtos. Os bioestimulantes podem também aumentar a absorção e 

utilização de água e de nutrientes pelas plantas (VIEIRA, 2001). 

Os bioestimulantes influenciam o metabolismo primário das plantas, tais como 

fotossíntese, absorção de nutrientes, respiração, síntese de proteínas, formação de 

hidratos de carbono, lipidios, diferenciação dos tecidos e substâncias estruturais da 

planta. O recurso a estes produtos tem efeitos na melhoria da absorção de nutrientes 

do solo, pelo sistema radicular, ação na redistribuição dos nutrientes em toda a planta 

e no aumento da permeabilidade das membranas celulares. Permitem a ativação do 

crescimento e desenvolvimento das plantas através do fornecimento de compostos 

de rápida assimilação, como aminoácidos, extratos de algas, nutrientes principais e 

secundários, entre outros (DU JARDIN, 2015; FRANK, 2017).  

Os bioestimulantes estão disponíveis numa vasta variedade de formulações 

e com ingredientes variados, mas são, geralmente, classificados em três grandes 

grupos com base na sua origem e conteúdo. Estes grupos incluem substâncias 

húmicas (HS), produtos que contêm hormônios (HCP) e produtos que contêm 

aminoácidos (AACP) (DU JARDIN, 2015).   

Os ácidos húmicos e fúlvicos são substância húmicas (HS) constituintes 

naturais da matéria orgânica do solo, resultado da decomposição das plantas, animais 

e microrganismos. As substancias húmicas influenciam a atividade microbiológica do 
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solo, a qual é responsável por mediar reações de síntese e decomposição de 

substancias húmicas, mineralização e imobilização de nutrientes no solo. Além disso, 

influenciam indiretamente o desenvolvimento das plantas, aumentando ou reduzindo 

a disponibilidade de nutrientes, agregação e retenção de água no solo (DU JARDIN, 

2015).   

As substancias húmicas podem agir diretamente nas plantas, facilitando a 

absorção de nutrientes, aumentando a produção de ATP, clorofila e alterando a 

atividade enzimática (MOTA, 2014).  

A estimulação ao crescimento de plantas já foi descrita em diversos trabalhos 

na literatura as principais hipóteses atribuídas aos efeitos dos aminoácidos são suas 

funções na síntese de proteínas, produção de compostos intermediários precursores 

de hormônios vegetais endógenos, efeito quelatizante em nutrientes e outros 

agroquímicos e maior resistência a estresses de origem biótica e abiótica (CASTRO, 

2008).  

Os aminoácidos têm grande permeabilidade na cutícula via pulverização foliar 

e dessa forma aumentam a eficiência da absorção foliar. De acordo com Ashmead et 

al. (1986), quando o nutriente mineral é associado a aminoácidos através do processo 

de complexação, há uma maior penetração na membrana cuticular e uma velocidade 

maior do que o previsto por difusão simples sugerindo que aminoácidos ligantes tem 

propriedades promotoras de permeabilidade apresentando grandes vantagens de 

utilizar um aminoácido que apresenta efeito quelatizante com o nutriente mineral em 

vez de cations livres. Taiz e Zeiger (2009) relatam que os aminoácidos podem ser 

transportados através da membrana plasmática da célula por meio de tranportadores 

tipo simporte, penetrando na célula paralelamente à entrada de H +. 

O uso de extratos de algas marinhas e de seus compostos é cada vez mais 

analisado pela comunidade científica e industrial, uma vez que estes são ricos em 

micro e macronutrientes, aminoácidos, esteróis, compostos que contêm N como 

betaínas e hormonios como, auxinas e giberelinas. Vários compostos são de fato 

exclusivos da sua fonte de algas. As espécies de algas mais utilizadas são as algas 

castanhas, Ascophyllum nodosum, Ecklonia maxima, e as algas vermelhas 

Phymatolithon calcareum e Lithothamnion corallioides (MOTA, 2014; DU JARDIN, 

2015). 

Diversos estudos têm apontado melhorias no vingamento, no tamanho e 

qualidade dos frutos com consequente aumento do rendimento da produção. Isto é 
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promovido pelo estímulo da síntese de poliaminas endógenas, aumento da absorção 

de nutrientes do solo, produção de antioxidantes, estímulo das defesas naturais que 

permitem uma melhor proteção contra estresses bióticos e abióticos desfavoráveis e, 

ainda, o aumento da clorofila nas plantas, por ação das betaínas, com incremento do 

potencial fotossintético (MOTA, 2014; DU JARDIN, 2015;). 

O fertilizante organomineral é uma nova opção para a promoção do 

florescimento de frutos e aumentar o potencial de maturação uniforme dos frutos, 

melhor qualidade e uma colheita mais cedo (VALAGRO, 2009). Dentre eles podemos 

citar:  

Erger® é um fertilizante foliar formulado para ser utilizado em soluções de 

nitrato de cálcio para aplicação foliar de videiras, macieiras e cerejeiras, em locais 

onde as condições ambientais não são ideais para o desenvolvimento de flores e 

frutos (VALAGRO, 2009). 

Bluprins® O elevado conteúdo em Ca2+ permite que seja enviado às gemas 

o sinal que provoca a reatividade metabólica quando satisfeitas as horas de frio da 

planta, e por isso, há um estímulo da atividade enzimática nos tecidos das gemas.  

Siberio® A mistura de produtos penetra nos gomos de inverno em estado 

dormente, fornecendo-lhes nutrientes que permitem a ativação de processos 

enzimáticos e metabólicos indispensáveis para o abrolhamento.  

Syncron® Fornecimento de nutrientes (NITROACTIVE®) e compostos 

indutores da atividade hormonal (SYNCRON®) permitindo interromper a dormência, 

induzindo ainda o abrolhamento uniforme. 

Estes produtos permitem a ativação do crescimento e desenvolvimento das 

plantas através do fornecimento de compostos de rápida assimilação, como 

aminoácidos, extratos de algas, nutrientes principais e secundários, entre outros 

(FREITAS, 2014).  

Conforme Du Jardin (2015), os bioestimulantes não são fertilizantes, pois não 

possuem nutrientes destinados à planta, porém estes bioestimulantes facilitam a 

aquisição de nutrientes, mobilizando ou desenvolvendo novas rotas de aquisição de 

nutrientes, como a fixação do nitrogênio atmosférico por recrutamento de 

endossimbioses bacterianas. Em termos gerais, os principais efeitos dos 

bioestimulantes são induzir respostas fisiológicas nas plantas. Muitas destas 

respostas têm relação como metabolismo primário, crescimento e desenvolvimento. 
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O desafio atual é utilizar o conhecimento e as ferramentas disponíveis para a 

caracterização do uso de bioestimulantes e seus efeitos em novos conceitos para o 

manejo sustentável da cultura do mirtileiro, com desenvolvimento de novas 

concentrações de materiais fertilizantes e de plantas com maior capacidade de 

produção (DU JARDIN, 2015). 
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4 MATERIAL E MÉTODOS  

 

4.1 LOCALIZAÇÃO DO ENSAIO 

 

O estudo se deu no pomar Blueberry (Vacaria-RS; 

28º26’25.04”S/50º56’27.93”O), área classificada como região de clima temperado, 

sempre úmido e de verões amenos, segundo classificação climatica Köppen-Geiger 

(PEEL et. al., 2007). 

Foram utilizadas plantas de mirtilo (Vaccinium corymbosum) da cultivar Duke 

(Northern Highbush), plantadas no ano de 2010. Os trabalhos laboratoriais e de apoio 

foram realizados na Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, unidade de Vacaria 

e Embrapa Uva e Vinho – Bento Gonçalves.  

No pomar, as plantas estão instaladas em camalhão irrigadas e fertirrigadas 

com sistema de gotejamento.  

 

Figura 1 – Imagem aérea do pomar onde foi realizado o estudo 

 

Fonte: Google Earth (2019) 

 

4.2 DADOS CLIMÁTICOS DE VACARIA. 

 

A base de dados meteorológicos foi obtida a partir de informações de 

temperaturas obtidas na estação meteorológica, localizada na estação experimental 

de fruticultura de clima temperado da Embrapa Uva e Vinho, no município de Vacaria, 

considerando-se o número de horas de frio com temperaturas abaixo de 7,2ºC, 
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apresentado na tabela 2 e a quantidade de unidades de frio acumuladas, conforme 

ilustrado na tabela 3, durante os meses de abril a agosto nos anos subsequentes de 

2016 a 2018.  

 

Tabela 2 – Número de horas de frio <7,2ºC em Vacaria nos anos de 2017 e 2018. 

Mês 

2017 2018 

Horas  

< 7,2ºC 
Acumulado 

Horas  

< 7,2ºC 
Acumulado 

Abril 40,0 40,0 0 0 

Maio 14,0 54,0 101,0 101,0 

Junho 101,0 155,0 181,0 282,0 

Julho 128,0 283,0 158,0 440,0 

Agosto 88,0 371,0 235,0 675,0 

Total 371,0 675,0 

Fonte: Hawerroth; Nachtigall (2018) 

 

Tabela 3 – Unidades de frio em Vacaria nos anos de 2017 e 2018, conforme Modelo 

Carolina do Norte. 

Mês 
Unidades de Frio 

2017 2018 

Abril 96,6 0,0 

Maio 206,5 244,6 

Junho 315,0 338,1 

Julho 239,9 274,9 

Agosto 228,4 378,0 

Acumulado 1086,4 1235,6 

Fonte: Hawerroth; Nachtigall (2018). 

 

4.3 MATERIAL VEGETAL 

 

Nos ensaios realizados durante a safra 2017/2019, figura 2, foram utilizadas 

plantas de mirtilo (Vaccinium corymbosum) das cultivares do tipo Northern Highbush 

– NHB - ‘Duke’ com sete anos de idade. 

As plantas foram podadas, irrigadas, fertirrigadas e submetidas a demais 

tratamentos fitossanitários sob demanda e responsabilidade do produtor. 
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Figura 2 – Planta de mirtileiro em estádio fisiológico dormente 

 

Fonte: Autora (2019) 

 

4.4 TRATAMENTOS 

 

Para o ensaio experimental foram utilizados quatro bioestimulantes 

comerciais adicionados de nitrato de cálcio conforme a Tabela 4. Para efeito de 

comparação outros dois tratamentos foram utilizados, sendo testemunha sem 

aplicação e o tratamento padrão com Dormex® adicionado de óleo mineral.  

 

Tabela 4 – Tratamentos aplicados  

Tratamento Descrição 

1 Testemunha sem aplicação 

2 Dormex® 1% (10 mL/L) + Óleo mineral 3,5% (35 mL/L) 

3 Syncron® 4% (30 mL/L) + nitrato de cálcio 3% (30 g/L) 

4 Erger® 4% (30 mL/L) + nitrato de cálcio 3% (30 g/L) 

5 Bluprins® 4% (30 mL/L) + nitrato de cálcio 3% (30 g/L) 

6 Siberio® 4% (30 mL/L) + nitrato de cálcio 3% (30 g/L) 

 

A aplicação dos indutores de brotação foi realizada no final do período hibernal 

por meio de aspersão com pulverizador costal elétrico (Yamaho FT-16), com um 

volume médio de 400 L ha-1, sendo que a calda aplicada atingiu 100% de molhamento 

das plantas existentes na parcela.  
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4.5 VARIÁVEIS ANALISADAS 

 

4.5.1 Caracterização   

 

Foi realizada a caracterização dos ramos das plantas dos ensaios, sendo 

escolhidos aleatoriamente cinco lançamentos por planta dentro dos quatro 

quadrantes. 

Em cada planta colocou-se num ramo do ano, uma placa identificativa, com o 

nome da cultivar e um número inteiro de 1 a 5, de acordo com o definido no momento 

da marcação, para assim, serem analisados os estádios fenológicos das gemas florais 

e vegetativas. 

 

4.5.2 Determinação dos estádios fenológicos 

 

A análise fenológica em campo visando observações mais padronizadas e 

uniformes foi elaborada tendo como base o aparecimento de modificações no ápice 

da coloração das gemas, utilizando como parâmetro de referência, a tabela adaptada 

ilustrada de estadios fenológicos, Figura 3. 

 

Figura 3 - Estádios fenológicos do mirtilo. 

 

Fonte: Adaptado de Lyrene (2006): Fotos de Pâmella Soldatelli e Sulian Junkes Dal Molin. 
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4.5.3 Contagem de gemas vegetativas e floríferas  

 

Foi quantificado o número de brotações de gemas vegetativas e floríferas em 

cada ramo marcado da planta, sendo obtida a porcentagem de brotação de gemas 

floríferas e de gemas vegetativas. As brotações de gemas foram avaliadas em 

intervalos de 15 dias a partir da data de aplicação dos tratamentos para indução da 

brotação, respectivamente em 31 de agosto de 2017 e 27 de agosto de 2018. 

 

4.5.4 Número de colheitas 

 

A colheita dos frutos foi realizada manualmente, entre duas a três vezes na 

semana, sendo realizada nos horários mais frescos do dia, geralmente entre 8 e 10 

horas da manhã. A colheita foi realizada em toda a planta, no momento em que os 

frutos se encontravam integralmente maduros.  

 

4.5.5 Produção por planta e produtividade 

 

Os frutos colhidos foram levados até o laboratório da UERGS, onde foram 

imediatamente resfriados. 

Para determinar a massa fresca dos frutos, foi utilizada uma balança de 

precisão, marca Marte, modelo AD 200 C, determinado a massa fresca total da fruta 

colhida em cada planta, em gramas. 

Os frutos foram contabilizados um a um e tabulados a quantidade de frutos 

colhidos por planta.  

Num segundo momento, com a utilização de um paquímetro foi determinado o 

diâmetro e a altura de cada fruto analisado. 

 

4.5.6 Área foliar 

 

Para a análise foliar das plantas do mirtilo, foram colhidas 20 folhas por planta. 

As folhas foram observadas para ser coletadas quando plenamente desenvolvidas e 

completas (lâmina foliar com pecíolo). Após este momento, as amostras foram 

enviadas para o laboratório, foi retirado o pecíolo para serem escaneadas e 

analisadas através do sistema de análise de imagem por computador WinFOLIA® 
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Basic, desenvolvido pela empresa canadense Regent Instruments, que permite 

medidas morfológicas e análises de patologia em folhas.  

 

 

4.5.7 Comprimento dos ramos 

 

Dentre os ramos marcados inicialmente, com a utilização de trenas, foi medido 

o comprimento total dos mesmos, onde as medidas foram mensuradas em milímetros 

(mm) para posterior análise de crescimento dos lançamentos. 

 

4.5.8 Delineamento experimental e análise estatística 

 

O delineamento experimental foi em blocos casualizados, com três repetições. 

Cada unidade experimental foi composta de duas plantas. 

Os resultados obtidos foram submetidos à análise da variância, e as variáveis 

significativas pelo teste F (p<0.05), tiveram as médias comparadas pelo teste Tukey 

a 5% de probabilidade de erro. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 ANÁLISE DE BROTAÇÃO 

 

5.1.2 Gemas vegetativas  

 

Em análise à tabela 5, no que se refere à brotação de gemas vegetativas, 

pode ser observado no ciclo 2017/2018 que a partir da primeira avaliação realizada 

em 15/09/2017, as plantas testemunha apresentaram apenas 3,5% de gemas 

brotadas diferindo significativamente dos demais tratamentos que apresentaram 

brotação superior a 32,3%. A mesma tendência foi constatada nas avaliações 

posteriores, sendo que ao final do período de avaliação a menor brotação de gemas 

vegetativas foi observada em plantas do tratamento-testemunha, seguidos dos 

tratamentos de Dormex® 1% + óleo mineral 3,5% e Bluprins® 4% (30 mL/L) + nitrato 

de cálcio 3%, com maior índice de brotação observado em plantas que receberam o 

tratamento Syncron® 4% (30 mL/L) + nitrato de cálcio 3%, repercutindo em cerca de 

89,1% de gemas vegetativas brotadas. 

Picolotto et al. (2014), em estudo relacionado à quebra de dormência e cultivo 

protegido na produção de plantas de mirtileiro, verificou a influência das épocas de 

aplicação de cianamida hidrogenada (Dormex®) e do sistema de cultivo, concluindo 

que as aplicações anteciparam o início da floração, se comparado com a testemunha, 

diferentemente dos resultados de Coletti et al. (2011), que não observaram efeito da 

aplicação de 0,52% CH + 0,5% OM em 'Georgiagem' e 'Aliceblue'. Os mesmos autores 

atribuem o atraso na floração devido à aplicação tardia (25/07) de CH, o que pode ter 

causado efeito fitotóxico nas gemas que se encontravam próximas do estádio de 

abertura, efeito também verificado por outros autores (WILLIAMSON; MAUST, 2001; 

WILLIAMSON; NESMITH, 2007).  

Em relação à brotação de gemas vegetativas em plantas não tratadas, o 

resultado foi insatisfatório, apresentando 49,62% de brotação em relação à media 

contabilizada. Este resultado justifica-se pela alta exigência em frio da cultivar Duke 

(entre 800 a 1000 horas) com as baixas temperaturas no outono/inverno de 2017, 371 

horas abaixo de 7,2°C no ambiente externo, conforme tabela 2.  

Em relação ao ciclo 2018/2019, não foram observadas brotações nas 

primeiras avaliações realizadas em função das condições climáticas, cabendo 
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ressaltar que foram observadas brotações vegetativas a partir de 28/09, onde 

destacaram-se menores índices de brotação nos tratamentos com Syncron® 4% (30 

mL/L) + nitrato de cálcio 3% e no tratamento-testemunha, a qual apresentou 8,9% de 

brotação de gemas vegetativas, porém ao decorrer das avaliações foi possível 

observar a similaridade do tratamento de Syncron® 4% (30 mL/L) + nitrato de cálcio 

3% com os demais bioestimulantes avaliados, sendo todos significativamente 

superiores em relação à testemunha. Ao final do período de avaliação, em 25/10, 

observou-se similaridade entre os tratamentos em relação à brotação de gemas 

vegetativas, apresentando diferença não significativa entre tratamentos, com média 

geral de cerca de 44,4% de gemas brotadas. 

 

5.1.3 Gemas Floríferas 

 

Em observação à brotação de gemas floríferas, no ciclo 2017/2018 verificou-

se na primeira avaliação, que todos os tratamentos se destacaram, ficando evidente 

a insuficiente brotação de gemas floríferas da planta testemunha.  

A partir da segunda avaliação, onde todos os tratamentos demonstraram 

resultados de brotação floríferas similares, nas avaliações que sucederam, sendo que 

a partir de 05/10 ocorreram algumas diferenciações em que o tratamento com Syncron 

foi o único tratamento que diferiu significativamente da testemunha, apresentando 

menor nível de brotação de gemas floríferas.  

 Ao final do período de avaliação, em 13/11 onde os bioestimulantes Syncron® 

4% (30 mL/L) + nitrato de cálcio 3% e Erger® 4% (30 mL/L) + nitrato de cálcio 3% 

diferiram significativamente dos demais tratamentos, mostrando-se menos eficiente 

quanto ao parâmetro avaliado, apresentando menor brotação de gemas floríferas.  

Considerando a brotação de gemas floríferas para o ciclo 2018/2019, pode 

ser observado que nas primeiras avaliações não ocorreram diferenças significativas 

entre tratamentos em função das menores temperaturas observadas após a aplicação 

dos indutores de brotação, repercutindo assim, em baixos índices de brotação de 

gemas floríferas.  

Contudo, na avaliação em 28/09 foi possível avaliar que a planta testemunha 

apresentou menor nível de brotação, com apenas 21% de gemas brotadas, enquanto 

os demais tratamentos apresentaram mais de 40,9% de gemas floríferas brotadas. No 

que diz respeito às avaliações posteriores, em 10/10, o tratamento Syncron® 4% (30 
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mL/L) + nitrato de cálcio 3% foi o que apresentou menor nível de brotação de gemas 

floríferas brotadas, seguido da planta testemunha, diferindo significativamente dos 

demais tratamentos, apesar disso, ao final do período de avaliação, em 25/10 não 

foram observadas diferenças significativas entre tratamentos em razão das condições 

climáticas de maior ocorrência em frio ao final do período de avaliação, sendo que a 

brotação de gemas floríferas mostrou-se na media de 63,2% não diferindo-se 

significativamente entre tratamentos. 
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Tabela 5. Brotação de gemas floríferas e de gemas vegetativas em mirtileiros ‘Duke’ em função da aplicação de diferentes indutores 

de brotação no ciclo 2017/18. Vacaria, RS, 2019. 

Tratamento Brotação de gemas floríferas 

 15/09/2017 25/09/2017 05/10/2017 18/10/2017 31/10/2017 13/11/2017 

Testemunha - sem aplicação 4,1b 23,5a 52,2ª 28,8a 25,0ab 28,4ab 

Dormex® 1% + óleo mineral 3,5% 31,4a 56,4a 40,3ab 32,9a 35,3a 30,5ab 

Syncron® 4% + nitrato de cálcio 3% 12,2ab 37,0a 28,3b 9,9c 10,0b 11,2b 

Erger® 4% + nitrato de cálcio 3% 19,5ab 44,0a 42,2ab 11,5bc 14,8b 15,8b 

Bluprins® 4% + nitrato de cálcio 3% 37,6a 41,3a 37,1ab 27,1ab 33,4a 29,0ab 

Siberio® 4% + nitrato de cálcio 3% 41,6a 53,8a 47,0ab 32,2a 31,4a 31,7a 

Média geral 24,4 42,6 41,2 23,7 25,0 24,4 

 Brotação de gemas vegetativas 

Testemunha - sem aplicação 3,5b 4,1c 15,0c 30,6c 33,0b 33,1c 

Dormex® 1% + óleo mineral 3,5% 55,1a 52,4b 60,7b 60,5bc 61,1ab 64,1b 

Syncron® 4% + nitrato de cálcio 3% 32,3a 87,0a 87,0a 87,1a 80,9a 89,1a 

Erger® 4% + nitrato de cálcio 3% 61,9a 75,3ab 73,9ab 75,9ab 69,7a 72,1ab 

Bluprins® 4% + nitrato de cálcio 3% 62,1a 59,7b 64,5ab 62,3bc 68,2a 68,3b 

Siberio® 4% + nitrato de cálcio 3% 51,6a 72,5ab 69,5ab 72,6ab 70,3a 73,7ab 

Média geral 44,4 58,5 61,8 64,8 63,9 66,7 

Médias seguidas de mesma letra minúscula na coluna não diferem significativamente pelo teste Tukey a 5% de probabilidade de erro. 
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Tabela 6. Brotação de gemas floríferas e de gemas vegetativas em mirtileiros ‘Duke’ em função da aplicação de diferentes indutores 

de brotação no ciclo 2018/19. Vacaria, RS, 2019. 

Tratamento Brotação de gemas floríferas 

 06/09/2018 18/09/2018 28/09/2018 10/10/2018 25/10/2018 

Testemunha - sem aplicação 0,0ns 1,1ns 21,0b 40,8b 63,1ns 

Dormex® 1% + óleo mineral 3,5% 0,0 0,4 54,0a 54,8ab 62,9 

Syncron® 4% + nitrato de cálcio 3% 0,0 2,2 40,9ab 40,7b 58,7 

Erger® 4% + nitrato de cálcio 3% 0,0 0,0 59,7a 55,9ab 67,9 

Bluprins® 4% + nitrato de cálcio 3% 0,0 0,8 66,1a 67,0a 67,8 

Siberio® 4% + nitrato de cálcio 3% 0,0 0,0 53,9a 58,7ab 58,9 

Média geral 0,0 0,8 49,3 53,0 63,2 

 Brotação de gemas vegetativas 

Testemunha - sem aplicação 
0,0ns 0,0ns 8,9b 7,6b 37,3ns 

Dormex® 1% + óleo mineral 3,5% 
0,0 0,0 29,3a 45,7a 53,6 

Syncron® 4% + nitrato de cálcio 3% 
0,0 0,0 8,7b 34,0a 50,6 

Erger® 4% + nitrato de cálcio 3% 
0,0 0,0 60,0a 38,3a 54,2 

Bluprins® 4% + nitrato de cálcio 3% 
0,0 0,0 21,8a 33,7a 39,6 

Siberio® 4% + nitrato de cálcio 3% 
0,0 0,0 50,3a 25,0a 31,0 

Média geral 
0,0 0,0 29,8 30,7 44,4 

ns – não significativo pelo teste F a 5% de probabilidade de erro; Médias seguidas de mesma letra minúscula na coluna não diferem 
significativamente pelo teste Tukey a 5% de probabilidade de erro. 
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5.2 ANÁLISE DE PRODUÇÃO  

 

Conforme tabela 7, no que concerne ao número de frutos por planta, em 

relação à massa total de frutos colhidos, o melhor desempenho foi observado nas 

plantas que receberam tratamento com Dormex® 1% (10 mL/L) + Óleo mineral 3,5% 

(35 mL/L), Bluprins® 4% (30 mL/L) + nitrato de cálcio 3% e nas plantas testemunha, 

enquanto os demais tratamentos foram observados valores inferiores a 365,13g. 

NUNES et al. (2001) também atribuem a maior massa de frutos produzida ao maior 

desenvolvimento da área foliar e à maior capacidade de produção de fotoassimilados 

nas plantas tratadas com indutores de brotação. 

Existe disponível no mercado vários produtos químicos com alta eficiência na 

indução de brotação, apresentando diversas características desejáveis quanto à 

substâncias químicas indutoras, baixo custo de utilização e mínima toxicidade às 

plantas e ao ambiente (EREZ, 2000). De acordo com Petri (2005) a junção do óleo 

mineral com a cianamida hidrogenada (Dormex®), tem sido eficiente na indução de 

brotação de macieiras, além de diminuir os gastos de produção.  

Dentre os tratamentos observados, cabe ressaltar que os melhores 

desempenhos evidenciados em relação ao número total de frutos colhidos foram 

obtidos com o uso de Dormex® 1% (10 mL/L) + Óleo mineral 3,5% (35 mL/L) e 

Bluprins® 4% (30 mL/L) + nitrato de cálcio 3%.  

Quanto à massa fresca média de frutos colhidos, não foram observados 

resultados divergentes entre tratamentos em que a média geral ficou em 0,97g por 

fruto. Raseira e Antunes (2004) encontraram valores médios para massa fresca de 

mirtilo de 1,8g. Já Rodrigues (2006) encontrou valores de 1,0 a 1,5g fruto-1. Valores 

excepcionais foram encontrados em estudos com a cultivar ‘Chandler’ em Portugal, 

cuja massa fresca média foi de 3,2 g fruto-1. A massa média fresca dos frutos de 

mirtilo varia entre 1,06 e 1,7 g fruto-1 (GONÇALVES et al., 2016). Cabendo ressaltar 

que a planta testemunha apresentou 1,12 fruto-1, valor não significativo pelo teste F 

a 5% de probabilidade de erro pelo teste de Tukey. 

No que diz respeito ao número de colheitas realizadas, as plantas testemunha 

apresentaram resultados similares às plantas que receberam tratamento com o 

bioestimulante Dormex® 1% (10 mL/L) + Óleo mineral 3,5%, necessitando maior 

número de colheitas no decorrer do ciclo, sendo observado diferença significativa 
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quanto aos demais bioestimulantes, que reduziram substancialmente o número médio 

de colheitas. 

Apesar de constado maior valor de massa média dos frutos para o tratamento-

testemunha (1,12 g), não foram observadas diferenças significativas entre os 

diferentes indutores de brotação avaliados no ciclo 2017/18 (Tabela 7). 

Dentre os bioestimulantes, Dormex® 1% (10 mL/L) + óleo mineral 3,5% e 

Bluprins® 4% (30 mL/L) + nitrato de cálcio 3% alcançaram melhores resultados em 

termos de produção, pois foi possível adquirir maior quantidade por planta, reduzindo 

assim a mão de obra necessária e consequentemente reduzindo-se o custo de 

produção. Strik et al. (2003), ao testarem diferentes intensidades de poda, 

constataram que a eficiência da colheita de plantas não podadas foi reduzida em até 

51%, sendo que esta atividade é responsável pelo maior custo em mão de obra no 

cultivo de mirtilo. 

Foram observadas diferentes respostas produtivas da cultivar ‘Duke’ em razão 

ao uso de indutores de brotação, sendo observadas diferenças no ciclo 2017 e não 

observadas diferenças significativas no ciclo produtivo 2018. Sublinhando-se a 

importância de uma boa preparação das plantas no ano precedente, pelo que, uma 

elevada produção frutífera pode competir de tal modo pela energia foliar que a planta 

pode vir a não acumular reservas adequadas para assegurar uma boa rebentação no 

ano seguinte (MADEIRA, 2016). 

No ciclo 2018/2019 não foram observadas diferenças significativas entre 

tratamentos testados quanto aos parâmetros massa total de frutos colhidos, número 

total de frutos por planta, massa fresca média dos frutos e número de colheitas. 

Cabe destacar que os valores observados na tabela 8, para os parâmetros 

analisados foram maiores no ciclo 2018, o qual pode ser justificado pelas melhores 

condições climáticas observadas no ciclo, com maior ocorrência de frio, motivo pela 

qual determinou a inexistência de diferenças significativas no que diz respeito à 

frutificação. Como pode ser observado na tabela 2, evidencia-se que no ano de 2017 

a ocorrência de frio foi menor, sendo nitidamente observada a importância do uso de 

indutores de brotação, com a diferença de alguns tratamentos com reflexo no 

potencial produtivo. 
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Tabela 7. Massa e número total de frutos colhidos por planta, massa fresca média dos 

frutos colhidos e número médio de colheitas em mirtileiros ‘Duke’ em função 

da aplicação de diferentes indutores de brotação. Vacaria, RS, 2019. 

Tratamento 

Massa total 
de frutos 
colhidos 

(g planta-1) 

Número de 
frutos 

colhidos 

Massa fresca 
média de 

frutos 
colhidos 
(g fruto-1) 

Número 
de 

colheitas 

 2017 

Testemunha - sem aplicação 
529,68ab 458,17b 1,12ns 9,67a 

Dormex® 1% + óleo mineral 3,5% 
1358,98a 1507,67a 0,93 8,67ab 

Syncron® 4% + nitrato de cálcio 
3% 

113,01b 116,83b 0,96 5,67bc 

Erger® 4% + nitrato de cálcio 3% 
56,94b 64,00b 0,85 4,17c 

Bluprins® 4% + nitrato de cálcio 
3% 

694,47ab 672,67ab 0,98 6,00bc 

Siberio® 4% + nitrato de cálcio 3% 
365,13b 387,50b 0,95 6,50bc 

Média geral 
519,70 534,47 0,97 6,78 

 2018 

Testemunha - sem aplicação 
1112,36ns 1004,67ns 1,03ns 6,67ns 

Dormex® 1% + óleo mineral 3,5% 
1126,39 1172,83 1,10 5,83 

Syncron® 4% + nitrato de cálcio 
3% 

329,19 261,50 1,06 5,17 

Erger® 4% + nitrato de cálcio 3% 
539,14 452,17 1,05 6,33 

Bluprins® 4% + nitrato de cálcio 
3% 

1106,82 991,00 0,94 6,50 

Siberio® 4% + nitrato de cálcio 3% 
1009,09 848,40 1,01 6,50 

Média geral 
870,50 788,43 1,03 6,17 

ns – não significativo pelo teste F a 5% de probabilidade de erro; Médias seguidas de mesma 

letra minúscula na coluna não diferem significativamente pelo teste Tukey a 5% de 

probabilidade de erro. 

 

Os bioestimulantes Erger® 4% (30 mL/L) + nitrato de cálcio 3%, Bluprins® 4% 

(30 mL/L) + nitrato de cálcio 3% e Siberio® 4% + nitrato de cálcio 3% e Syncron® 4% 

(30 mL/L) + nitrato de cálcio 3% reduziram significativamente o número de colheitas 

em relação à planta testemunha e às plantas que receberam o tratamento Dormex® 
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1% (10 mL/L) + óleo mineral 3,5%, porém Bluprins® 4% (30 mL/L) + nitrato de cálcio 

3% obteve número e massa de frutos por planta superior à testemunha. Uber (2014) 

em seu ensaio com alternativas ao uso da cianamida hidrogenada na indução da 

brotação em macieiras ‘maxi gala’ concluiu que o tratamento com Erger® 4% (30 mL/L) 

+ nitrato de cálcio 3% promoveu uma maior brotação, mas reduz a produção, 

causando alternância ao longo dos anos. 

O mirtileiro, de forma geral é extremamente tolerante ao frio invernal, assim 

como, muito exigente em unidades de frio, visto que quando tais temperaturas não 

são suficientemente supridas, não são desencadeadas as reações químicas 

hormonais necessárias para que as folhas caiam, apesar de ser considerado uma 

planta caducifólia. O início do desenvolvimento de folhas e de frutos é dependente 

das reservas acumuladas durante a estação de crescimento anterior (FAUST, 2000). 

Em relação aos parâmetros avaliados na tabela 8, para o ciclo 2017/2018, 

descritos como área média, perímetro médio e comprimento médio das folhas, os 

tratamentos Dormex® 1% (10 mL/L) + óleo mineral 3,5%, Syncron® 4% (30 mL/L) + 

nitrato de cálcio 3% e Erger® 4% (30 mL/L) + nitrato de cálcio 3% se comportaram de 

maneira similar, não havendo diferença significativa entre os tratamentos. Cabe 

ressaltar que a planta testemunha também apontou resultado similar, com perímetro 

médio das folhas com 14,35cm, comprimento médio das folhas 5,79 e largura média 

em 3,16cm.
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Tabela 8. Área média, perímetro médio, comprimento, largura, relação largura/comprimento das folhas e fator de forma em folhas 

de mirtileiros ‘Duke’ em função da aplicação de diferentes indutores de brotação nos ciclos 2017/18 e 2018/2019. Vacaria, 

RS, 2019.  

Tratamento 
Área média das 

folhas 
(cm2) 

Perímetro médio 
das folhas 

(cm) 

Comprimento 
médio das 

folhas 
(cm) 

Largura média 
das folhas (cm) 

Relação largura/ 
comprimento das 

folhas 

Fator de 
forma 

 Ciclo 2017/18 

Testemunha - sem aplicação 
12,24a 14,35a 5,79ª 3,16a 0,54ns 0,74ab 

Dormex® 1% + óleo mineral 3,5% 
10,00ab 12,94ab 5,21ab 2,85ab 0,55 0,74ab 

Syncron® 4% + nitrato de cálcio 3% 
9,60ab 12,90ab 5,27ab 2,74b 0,52 0,72ab 

Erger® 4% + nitrato de cálcio 3% 
9,70ab 13,08ab 5,34ab 2,73b 0,51 0,71b 

Bluprins® 4% + nitrato de cálcio 3% 
8,45b 11,83b 4,80b 2,60b 0,54 0,75a 

Siberio® 4% + nitrato de cálcio 3% 
9,34b 12,70ab 5,22ab 2,68b 0,51 0,72ab 

Média geral 
9,89 12,97 5,27 2,79 0,53 0,73 

 Ciclo 2018/19 

Testemunha - sem aplicação 
12,15ns 14,10ns 5,72ns 3,08ns 0,54ns 0,75ns 

Dormex® 1% + óleo mineral 3,5% 
10,20 12,85 5,25 2,84 0,54 0,76 

Syncron® 4% + nitrato de cálcio 3% 
11,25 13,82 5,64 2,93 0,52 0,73 

Erger® 4% + nitrato de cálcio 3% 
11,97 13,96 5,72 3,04 0,53 0,76 

Bluprins® 4% + nitrato de cálcio 3% 
11,92 13,96 5,71 3,06 0,53 0,76 

Siberio® 4% + nitrato de cálcio 3% 
11,49 13,81 5,63 2,99 0,53 0,75 

Média geral 
11,50 13,75 5,61 2,99 0,53 0,75 

ns – não significativo pelo teste F a 5% de probabilidade de erro; Médias seguidas de mesma letra minúscula na coluna não diferem 
significativamente pelo teste Tukey a 5% de probabilidade de erro. 
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A área foliar é utilizada para avaliar fisiologicamente as plantas e depende 

diretamente do número e tamanho das folhas, sendo utilizada como parâmetro 

indicativo de produtividade, pois o processo fotossintético depende da interceptação 

da energia luminosa e da sua conversão em energia química. A área foliar é definida 

pela relação entre o total de uma das faces do tecido fotossintético e a superfície 

ocupada pela planta (ANTUNES JÚNIOR et al., 2009).  

A folha é fundamental para o bom funcionamento e sua área é determinante 

para a produtividade, sendo o stress hídrico e o alagamento, fatores detereminantes 

que condicionam a expansão das folhas e sua quantidade, comprometendo assim, a 

área foliar. 

Malavolta et al. (2002) em estudos com café, observou-se que de modo geral, 

no inverno, as raízes das plantas continuam fisiologicamente ativas, acumulando 

compostos nitrogenados como aminoácido e reguladores de crescimento, pois neste 

período ocorre menor crescimento da parte vegetativa sem que ocorra paralização do 

processo fotossintético, transportando-os para a parte aérea e contribuindo para o 

crescimento no início da primavera. 

Observa-se na tabela 8, que as plantas que receberam tratamento com 

Erger® 4% (30 mL/L) + nitrato de cálcio 3% diferiram-se quanto ao parâmetro fator de 

forma, em relação aos demais bioestimulantes analisados. Já no parametro relação 

largura/comprimento das folhas, todos os tratamentos apresentaram similaridade de 

resultados, ficando a média geral 0,53, onde a planta testemunha indicou 0,54%, valor 

este não significativo pelo teste F a 5% de probabilidade de erro.  

As folhas do mirtileiro são os principais órgãos para produção de 

fotoassimilados, mas também são importantes por perceber as mudanças no 

comprimento do dia, logo quando há queda prematura das folhas o número de botões 

florais é reduzido (WILLIAMSON et al., 2012). 
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5.3 ANÁLISE DE CRESCIMENTO DE RAMOS 

 

Tabela 9. Número médio de ramos formados, comprimento médio e crescimento 

acumulado de ramos em mirtileiros ‘Duke’ em função da aplicação de 

diferentes indutores de brotação no ciclo 2017/18. Vacaria, RS, 2018. 

Tratamento 
Número médio de 
ramos formados  

Comprimento 
médio dos ramos 

formados (cm) 

Crescimento 
acumulado (cm) 

 2017 

Testemunha - sem aplicação 
2,03 b 5,14 ns 12,04 ns 

Dormex® 1% + óleo mineral 3,5% 
3,67 ab 4,83 13,84 

Syncron® 4% + nitrato de cálcio 
3% 

4,37 a 6,27 21,13 

Erger® 4% + nitrato de cálcio 3% 
3,75 ab 4,48 16,01 

Bluprins® 4% + nitrato de cálcio 
3% 

4,40 a 3,85 12,91 

Siberio® 4% + nitrato de cálcio 3% 
4,37 a 5,55 17,29 

Média geral 
3,70 5,02 15,53 

ns – não significativo pelo teste F a 5% de probabilidade de erro; Médias seguidas de mesma 

letra minúscula na coluna não diferem significativamente pelo teste Tukey a 5% de 

probabilidade de erro. 

 

Em análise à tabela 9, em relação ao número médio de ramos formados foi 

possível observar melhor desempenho das plantas que receberam o tratamento com 

bioestimulantes, os quais evidenciaram número médio de ramos formados superiores 

às plantas testemunha. Algumas gemas dormentes podem brotar no fim do verão, 

originando ramos novos, este fenômeno chamado “prolepsis” normalmente é 

desencadeado por chuvas tardias abundantes, fertilizações nitrogenadas tardias ou 

podas tardias em condições de temperaturas amenas (FONSECA, 2007). 

A poda insuficiente em fruteiras resulta em aumento da estrutura vegetativa 

da planta. Este crescimento causa pesado sombreamento, e as gemas frutíferas 

param de se desenvolver. Desta forma, em poucos anos, as gemas frutíferas se 

desenvolverão somente no topo e lados da planta onde há maior incidência de luz 

solar. Podando-se uma larga porção das folhas e ramos dentro da copa, aumenta a 
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penetração da luz solar, que promoverá o desenvolvimento de gemas frutíferas no 

interior da área da planta (KADIR, 2003).  

Ressalta-se também, que em relação ao crescimento acumulado, não houve 

diferença significativa entre os, como pode ser observado na Tabela 9. 

À medida que se realiza a poda de frutificação, há eliminação de ramos e 

consequentemente gemas flofíferas, deixando assim, menor quantidade de frutos e 

favorecendo que estes alcancem maior tamanho (DAVIES, 1983). De acordo com 

Bañados (2005), a poda drástica resulta em crescimento vegetativo excessivo e 

menor quantidade de frutos, causando desbalanço entre a proporção vegetativa e 

produtiva da planta. O maior crescimento vegetativo proporciona o surgimento de 

ramos mais vigorosos, capazes de produzir frutos maiores (JANSEN, 1997).  

Cormack & Waister (1977), em estudos com mirtileiros do grupo Highbush 

(Vaccinium corymbosun), afirmaram que a poda drástica, realizada consecutivamente 

por até três anos, não proporcionou maior produção e tamanho dos frutos, mesmo 

estas apresentando maior estrutura e vigor das novas brotações. 

Souza et al. (2014) afirmam em seu estudo quanto à produção e qualidade de 

frutos de mirtileiros sob diferentes intensidades de poda, que a escolha da intensidade 

de poda pelo produtor deve priorizar os aspectos produtivos ou que facilite o manejo 

do pomar, levando-se em consideração o vigor das plantas e o destino da produção, 

sendo que o maior tamanho de frutos é atributo essencial para o mercado in natura, 

seja ele interno ou externo. Já para o processamento industrial, a produtividade é o 

fator mais relevante, desde que os frutos tenham um tamanho aceitável e que 

compense o custo da mão-de-obra na colheita. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Foram observadas diferentes respostas em relação aos ciclos, em razão das 

diferentes condições climáticas da região dos Campos de Cima da Serra em ambos 

os ciclos, ficando evidente a necessidade do manejo de indutores de brotação na 

cultura do mirtileiro da cultivar ‘Duke’. 

A cianamida hidrogenada mostra-se efetiva na indução de brotação de gemas, 

com benefícios em termos produtivos, porém não se dispõe de registro para seu uso 

comercial na cultura. Já os bioestimulantes por não possuírem restrição de uso devido 

à sua baixa toxidade, podem ser utilizados obtendo-se resultados satisfatórios em 

termos produtivos. 

Considerando a possibilidade de uso em pomares novos e que necessitem 

maior renovação de estruturas produtivas, o uso de bioestimulantes mostrou-se 

efetivo na brotação de gemas vegetativas e no crescimento das brotações, quando 

comparado ao uso da cianamida hidrogenada e às plantas do tratamento-testemunha. 
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7 Elaboração de produtos a serem apresentados 

 

Como produto será elaborado, após recomendações e correções da banca 

desta dissertação, dois manuscritos denominados “série comunicado técnico” 

publicado pela Embrapa em forma digital e impresso com o objetivo de divulgar o uso 

correto da tecnologia desenvolvida nesta dissertação entre a parceira técnica UERGS 

e Embrapa Uva e Vinho. As publicações têm como caracterisiticas a apresentação da 

recomendação de caráter prático e devidamente validada com os resultados deste 

manuscrito. O público alvo serão usuários de tecnologia, técnicos, produtores e outros 

agentes da cadeia produtiva da cadeia produtiva do cultivo de mirtilos. 
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