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RESUMO 

 
O desenvolvimento da macieira está diretamente relacionado à escolha correta do 
porta-enxerto, uma vez que este influencia diretamente a altura da planta, o vigor, a 
precocidade de entrada em produção, a produtividade e a qualidade dos frutos. 
Atualmente com a introdução de porta-enxertos, com diferentes graus de vigor, 
principalmente da série G (Geneva®), faz-se necessário uma avaliação do 
crescimento das plantas. Este trabalho teve como objetivo avaliar o efeito de 
diferentes porta-enxertos no crescimento inicial de macieiras. O experimento foi 
conduzido em pomar comercial no município de Vacaria, RS (28°29'56.3"S 
50°44'31.0"W). O plantio das mudas foi realizado em outubro de 2018, utilizando 
combinações de copas cvs. Galaxy e Fuji Suprema e de porta-enxertos M.9, G.202, 
G.814 e Marubakaido/M.9, em diferentes espaçamentos entre plantas. As plantas 
foram conduzidas no sistema de condução ‘Tall Spindle’. No primeiro e segundo ano 
de crescimento foram avaliadas as seguintes variáveis: número de ramos, 
comprimento de ramos, diâmetro de tronco, altura de planta, clorofila, tamanho de 
folhas, número de gemas e ângulo de inserção de ramos. O delineamento 
experimental utilizado nos dois experimentos (cvs. Galaxy e Fuji Suprema) foi o 
inteiramente casualizado, com quatro tratamentos (tipos de porta-enxertos) e 40 
repetições. Os resultados mostraram que o maior crescimento vegetativo (segundo 
ano de plantio) foi proporcionado pelo porta-enxerto G.814 e o menor foi pelo porta-
enxerto M.9. Para os porta-enxertos estudados, pode-se estabelecer um gradiente 
de vigor na seguinte ordem: G.814 é mais vigoroso que o Marubakaido/M.9 e o 
G.202, mas se assemelha ao M.9. 
 
Palavras-chave: crescimento. desenvolvimento. Malus domestica B. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 
The development of the apple tree are directly linked to the correct choice of the 
rootstock since these directly influence the height of the plant, the vigor, the early 
entry into production, the productivity, and the quality of the fruits. Currently, with the 
introduction of new rootstocks, with different degrees of vigor, mainly from the 
Geneva® series, it is necessary to evaluate the growth of plants. This work aimed to 
evaluate the effect of different rootstocks on the initial growth of apple trees.l. The 
experiment was conducted in a commercial orchard in the city of Vacaria, RS 
(28°29'56.3"S 50°44'31.0"W). Seedlings were planted in October 2018, using CVS 
crown combinations. Galaxy and Fuji Suprema and rootstocks M9, G202, G814, and 
Marubakaido/M.9, in different spacing between plants. The plants have been 
conducted in the 'Tall Spindle' conduction system. In the first and second year of 
growth, the following variables were evaluated: number of branches, length of 
branches, trunk diameter, plant height, chlorophyll, leaf size, number of buds and 
angle of insertion of branches. The experimental design used in the two experiments 
(cvs. Galaxy and Fuji Suprema) was completely randomized, with four treatments 
(types of rootstock) and 40 repetitions. The results showed that the highest growth 
vegetative (second year of planting) was provided by the G814 rootstock and the 
lowest was by the M9 rootstock. For the rootstocks studied, a vigor gradient can be 
established in the following order: G.814 is more vigorous than Marubakaido/M.9 and 
G.202, but resembles M.9. 
 

Keywords: growth. development. Malus domestica B. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

No Brasil, a cultura da macieira possui relevante importância econômica, 

com uma expressiva produtividade e potencial para expansão produtiva e territorial. 

Com uma área de produção comercial concentrada principalmente nas regiões mais 

altas dos estados do Sul, em especial nos estados do Rio Grande do Sul e Santa 

Catarina que apresentam as maiores produções da fruta no pais.  

A fruticultura no Sul do Brasil vem se desenvolvendo ao longo dos anos, 

com introdução de diferentes tecnologias, novas cultivares e porta-enxertos, 

combinado com as condições edafoclimáticas favoráveis, o que torna possível o 

alcance de expressivas produtividades.  

A utilização de sistemas de média a alta densidade de plantas por hectare, 

possibilita reduzir o período improdutivo da planta e alcançar uma maior 

produtividade inicial por área. A produtividade inicial e o alcance precoce da 

estabilidade produtiva dos pomares, são fatores que devem ser levados em 

consideração diante da quantidade de recursos destinados a produção do fruto. O 

retorno do capital investido depende diretamente da produtividade e precocidade 

produtiva das frutíferas (PASA et al., 2016). 

Para que os pomares de macieira obtenham larga produção, o sistema de 

cultivo faz uso de porta-enxertos, com diferentes graus de vigor, que se adaptam em 

diferentes regiões do mundo e estão divididos em grupos distintos como vigorosos, 

semi-vigorosos, semi-anões e anões. Os novos plantios de pomares, bem como a 

renovação dos pomares já estabelecidos, requerem porta-enxertos que aliem 

equilíbrio vegetativo e estabilidade produtiva, bem como mudas padronizadas com 

qualidade superior (DENARDI et al., 2015). 

No mercado atual existem algumas variedades de porta-enxertos disponíveis 

que podem satisfazer as características agronômicas requeridas para o uso no 

Brasil, tais como os porta-enxertos da série G (Geneva®) que podem apresentar: 

resistência a doenças e pragas que atacam a cultura, bem como controle de vigor, 

facilidade de propagação e aumento de produtividade. Assim, as avaliações das 

limitações e vantagens de cada porta-enxerto devem ser preconizadas para a 

escolha daqueles que apresentam as melhores características para as respectivas 

condições edafoclimáticas de cultivo (PASA et al., 2016). 
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O desenvolvimento da macieira está diretamente ligado a escolha correta do 

porta-enxerto. O porta-enxerto influencia na altura da planta, no seu vigor, na 

precocidade de entrada em produção, na produtividade e, por fim, na qualidade dos 

frutos. Desta forma, afeta a densidade de plantio, o sistema de condução das 

plantas a ser utilizado e a forma como as plantas serão manejadas. 

Os produtores têm buscado porta-enxertos que induzam a copa mais eficiência 

no que se refere a qualidade de frutos, com maior produção de frutos da categoria 1 

(CAT 1) e mais coloridos, visando atender um mercado consumidor que se encontra 

a cada dia mais exigente neste sentido. 

A escolha do porta-enxerto a ser utilizado é de grande importância, pois, uma 

vez o pomar implantado, não poderá ser substituído tão rápido e isso poderá ser um 

problema. Desta forma, a capacidade de induzir precocidade em iniciar a produção e 

a alta produtividade são características essenciais para um bom porta-enxerto, as 

quais permitem mais rápido retorno dos investimentos de plantio (DENARDI; 

SPENGLER,2001). 

Sendo assim, os objetos de estudo deste trabalho serão os porta-enxertos M9 

pertencente ao grupo dos ananizantes, marubakaido com inter-enxerto M.9 do grupo 

dos porta-enxertos semi-vigorosos e também os porta-enxertos americanos da série 

‘CG’, o G.202 e o G.814. Fazendo uso destes porta-enxertos sobre as cultivares 

Galaxy e Fuji Suprema, objetivou-se com este trabalho avaliar o crescimento de 

macieiras sobre diferentes porta-enxertos no Sul do Brasil.  
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

O presente trabalho traz como objetivo geral avaliar o crescimento vegetativo 

das macieiras das variedades ‘Galaxy’ e ‘Fuji Suprema’ sobre diferentes porta-

enxertos. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Determinar o padrão de respostas de quatro porta-enxertos (M.9, G.202, 

G.814 e Marubakaido/M.9) em relação a características agronômicas de interesse, 

na região sul do Brasil. 

2. Determinar qual porta-enxerto proporciona melhor resposta ao crescimento 

das cultivares copa.  
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3. REFERENCIAL TEÓRICO 

3.1. DESCRIÇÃO BOTÂNICA E MORFOLOGIA DE MACIEIRA 

 

A macieira (Malus domestica B.), frutífera de clima temperado que possui 

grande importância econômica, sendo um dos pseudofrutos mais cultivados, que 

pertence à família Rosaceae, é originaria da Europa e Ásia, abrange cerca de 100 

gêneros e mais de 2000 espécies (IUCHI, 2006). A macieira pertence a subfamília 

Pomoideae que possui individuos de porte médio, que podem chegar até 10 metros 

de altura, tronco lenhoso e casca de coloração parda, lisa e copa arredonda, folhas 

alternadas, simples, caducas, estipuladas, peninérveas de bordos dentados. As 

flores são brancas com as bordas das pétalas rosadas, dispostas em 

inflorescências, são flores pentâmeras e hermafroditas (IUCHI, 2006). O fruto da 

macieira é um pomo com receptáculos carnudos que envolvem os ovários, de 

coloração vermelha ou verde podendo apresentar pequenas manchas esverdeadas 

ou amareladas (IUCHI, 2006). 

 

3.2. A CULTURA DA MACIEIRA 

 

A macieira foi introduzida no Brasil por volta de 1926 e o cultivo em escala 

comercial teve início entre o final de década de 60 e início de 70, sendo que as 

primeiras variedades cultivadas foram Red Delicious, Golden Delicious, Royal Red, 

entre outras cultivares (KLNOVICZ, 2010). No entanto, devido à pouca aceitação no 

mercado e por apresentarem complicações na produção, pouca coloração e baixa 

qualidade de frutos foram substituídas por novas variedades (KLNOVICZ, 2010). 

Atualmente, o Brasil tem como principais variedades cultivadas a Gala e Fuji 

que possuem clones que apresentam maior aceitação no mercado devido a 

coloração vermelho intenso, como a Royal Gala, Imperial Gala e Galaxy, Fuji 

Suprema e Kiku entre outras. Estas cultivares possuem exigência de horas de frio 

que varia de média a alta, proporcionando uma maturação dos frutos tardia, indicada 

para regiões de maiores altitudes (FIORAVANÇO et al., 2010). Juntas, esta 

cultivares representam 94% da produção do fruto. Segundo dados da safra 

2018/2019, levantados pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural 
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de Santa Catarina (Epagri), nos últimos cinco anos, a média de participação de 

cultivares na produção brasileira de maçã corresponde a 55% do grupo Gala, 39% 

do grupo Fuji e os 6% restante corresponde a outras cultivares.  

As cultivares do grupo Gala e Fuji, principalmente, são utilizadas como copa 

para a produção de mudas. As mudas são produzidas pelo método de enxertia 

sobre porta-enxertos que determinam o porte das plantas, sendo os porta-enxertos 

mais utilizados nos pomares brasileiros o M.9 (ananizante) e o Marubakaido 

(vigoroso) e/ou a combinação do porta-enxerto Marubakaido com o inter-enxerto de 

M.9 para reduzir o vigor da planta. A densidade de plantio depende das 

características do porta-enxerto e do sistema de condução utilizado, variando de 

1.000 a 3.500 plantas/ha, com espaçamentos de 3,0 a 5,0m, 0,8 a 2,5m (PETRI; 

LEITE, 2008). 

Entretanto, a tendência atual de cultivo é de haver maior diversificação dos 

pomares em implantação e em áreas de replantio, devido a disponibilidade de novos 

porta-enxertos, mais adaptados ao clima do Sul do Brasil e com resistência às 

principais pragas e doenças de solo que atacam a cultura da macieira.  

 

3.3. CULTIVAR GALAXY 

 

A escolha adequada da cultivar, representa a obtenção de sucesso com a 

cultura. O clone Galaxy é um mutante espontâneo da Gala que foi selecionado por 

apresentar maior coloração avermelhada da epiderme dos frutos (ARGENTA et al., 

2015).  

A cultivar Galaxy apresenta frutos com epiderme vermelho rajado, liso e 

brilhante, polpa firme, crocante, suculenta e bem equilibrada em ácidos e sólidos 

solúveis (BERNARDI, 2004). Os frutos têm formato arredondado com base cônica 

de cor vermelho rajado com o fundo amarelo de fácil identificação. Com um aroma e 

sabor agradável, ela é indicada para o consumo in natura e para receitas assadas 

ou cozidas. 

Esta mutação somática é comercialmente vantajosa em relação as demais 

do mesmo grupo, com uma boa aceitação pelo mercado consumidor, devido a sua 

excelente qualidade e aparência de fruto (CAMILO; DENARDI, 2006).  
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3.4. CULTIVAR FUJI SUPREMA 

 

A cultivar Fuji Suprema é uma mutação espontânea da cultivar Fuji, obtida 

pela EPAGRI em 1986, após anos de estudos (PETRI, 1997). A mutação apresenta 

melhor coloração de epiderme e manteve as características da cultivar Fuji, com 

tonalidade vermelho-escuro e sem estrias, cobrindo praticamente toda a superfície 

da epiderme da fruta, o que confere excelente aparência (CHAGAS, 2011). 

A cultivar apresenta frutos de tamanho médio a grande, arredondado, com 

epiderme fina e lisa; a polpa é de coloração amarelo-claro, firme, crocante e muito 

suculenta. Os frutos possuem a tendência a apresentar “pingo de mel” (CAMILO; 

DENARDI, 2002). O que a diferencia da Fuji é sua coloração vermelha sólida, que 

cobre mais de 80% do fruto (CAMILO; DENARDI, 2006). 

 

3.5. IMPORTÂNCIA DO PORTA-ENXERTO NA CULTURA DA MACIEIRA 

 

O porta-enxerto define o comportamento da cultivar enxertada sobre ele e 

deve suprir as necessidades agronômicas da região de cultivo. A cultura da macieira 

dispõe de um grande número de porta-enxertos. De acordo com PASA et. al. (2017), 

o sucesso na implantação de pomares adensados depende da escolha do porta-

enxerto, tipo de solo, clima, bem como da utilização de técnicas de manejo para 

controlar o vigor da planta. Desta forma, a escolha do porta-enxerto, levando em 

consideração suas vantagens e limitações, deve suprir as necessidades especificas 

de cada região (GJAMOVISKI; KIPRIJANOVSKI, 2017). 

A escolha do porta-enxerto a ser utilizado sob macieiras é de grande 

importância para que as plantas tenham um adequado desenvolvimento e brotação 

inicial, além de garantir à planta suporte e boas produções no futuro. Segundo 

DENARDI (2006), o porta-enxerto deve proporcionar ao cultivo, precocidade e 

eficiência produtiva, fácil adaptação ao local de plantio, rápido estabelecimento, 

resistência às principais pragas e doenças de solo, ser de baixo custo, fácil 

aquisição e demandar reduzida mão-de- obra. 

Entretanto, existem vários tipos de porta-enxertos, com diferentes graus de 

vigor que são separados em grupos como vigorosos, semi-vigorosos, semi-anões e 

os anões. Dentro de cada grupo existem diversos porta-enxertos selecionados que 

são usados nas mais diferentes regiões produtoras. A introdução de novos porta-
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enxertos na região produtora brasileira, representa aumentar as possibilidades de 

escolha pelo produtor, representando a possibilidade de utilizar materiais mais 

produtivos dos que os atualmente utilizados. Entretanto, estes novos materiais 

devem ser testados e avaliados quanto a sua eficiência, de modo a orientar a 

escolha adequada.  

 

3.6. PORTA-ENXERTO Geneva® G.202 E G.814 

 

Em 1987 a Epagri (Empresa de pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de 

Santa Catarina) promoveu a introdução de novos porta-enxertos para o Brasil, 

dentre eles alguns da série Geneva® que foram desenvolvidos pelo programa de 

melhoramento genético da Universidade de Cornell-EUA. Alguns destes porta-

enxertos se mostraram bem adaptados as condições edafoclimáticas brasileiras.  

Dentre as principais vantagens que foram atribuídas a alguns destes porta-

enxertos, pode-se destacar a maior capacidade de controle do vigor da copa, a 

resistência as principais doenças de solo, bem como os atributos relacionados à 

produtividade, o que torna interessante seu plantio em área cultivadas anteriormente 

com macieiras. De acordo com DENARDI et al. (2015a), quando comparados aos 

demais porta-enxertos, os da série Geneva® possuem melhor adaptação as 

características de solo e clima do Brasil, o que resulta em melhores qualidades 

agronômicas, contribuindo assim para uma maior produção do fruto no sul do país.  

É possível listar como algumas das principais características encontradas 

nos porta-enxertos da série “CG” a resistência a podridão do colo (Phytophthora 

cactorum) e fogo bacteriano (Erwinia amylovora), além disso, alguns ainda 

apresentam resistência ao pulgão-lanígero (Eriosoma lanigera), tolerância  a 

doenças de replantio da macieira, indução de maior precocidade de produção com 

alto potencial produtivo da copa, pouco rebrotamento e burrknots e resistência ao 

frio intenso (KVITSCHAL et al., 2015).  

O porta-enxerto G.202 é considerado como semi-anão, oriundo do 

cruzamento entre os porta-enxertos M.27 x R.5. Suas principais características estão 

relacionadas a regularidade produtiva, facilidade de propagação, além de resistência 

ao fogo bacteriano (Erwinia amylovora) e pulgão lanígero (Eriosoma lanigera) 

(MACEDO et al., 2017). As plantas enxertadas sobre G.202 apresentam porte 
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semelhante as sobre o M.26, sendo recomendado para plantios em altas densidades 

de cultivo, em que podem ser cultivadas mais de 2.000 plantas por hectare. Este 

porta-enxerto exige tutoramento permanente das plantas, por ter sistema radicular e 

caule quebradiços. Possui alta resistência à podridão do colo, sendo menos 

suscetível à podridão de roselínia (R.necatrix) que o M.9. Emite algum rebrotamento 

e é relativamente fácil de ser propagado. Pertence ao grupo semi-anão, apresenta 

um vigor que varia de 55% a 65%, quando comparado ao pé franco. Tende a 

oferecer maior facilidade de propagação que os porta-enxertos anões(DENARDI, 

2006).  

O porta-enxerto G.814 é um híbrido interespecífico entre Malus domestica x 

Malus robusta, oriundo do cruzamento dos parentais: Ottawa 3 x Robusta 5. O porta-

enxerto G.814 é considerado semi-vigoroso e segue as premissas de resistência dos 

Geneva®. No entanto, é suscetível à Apple Stem Grooving Virus (ASGV) e ao pulgão 

lanígero (FAZIO et al., 2015). Apresenta vigor induzido semelhante ao M.7, sendo 

por isso recomendado para cultivo em médias densidades de plantio, com 

comportamento satisfatório em áreas de replantio. É de fácil propagação, não 

apresenta ‘burrknots’ no caule e apresenta baixo rebrote no colo da planta. Além 

disso, mostra-se resistente à podridão do colo e ao fogo bacteriano (LEITE, 2002). 

 

3.7. PORTA-ENXERTO MARUBAKAIDO COM INTERENXERTO M.9 

 

O Marubakaido (Malus prunifolia Borkh.) é um porta-enxerto de origem 

japonesa, que se adapta bem a diversos tipos de solo, podendo ainda tolerar solos 

menos férteis e longos períodos de estiagem. Classificado como um porta-enxerto 

vigoroso, com rápido desenvolvimento vegetativo e por apresentar estas 

características, foi amplamente utilizado em plantios em que os solos pedregosos e 

pouco profundos.  

Devido ao grau de vigor do porta-enxerto Marubakaido, os pomares 

implantados eram geralmente conduzidos sem o uso de tutoramento das plantas. As 

plantas apresentam um elevado vigor, o que torna este tipo de sistema dependente 

de uma grande demanda de mão de obra empregada na realização do manejo do 

pomar. O Marubakaido apresenta resistência à Phytophthora sp., ao pulgão lanígero 

e a podridão do colo (Phytophthora cactorum), no entanto, é suscetível a algumas 
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viroses e a podridão radicular causada por Rosellinia necatrix. De fácil propagação 

por estacas dormentes, é classificado como produtivo. Não apresenta nódulos 

radiculares nem produz ‘burrknots’, mas emite rebrotes quando enxertado com inter-

enxertos anões (DENARDI, 2006) 

É indicado para áreas de replantio ou plantio em baixa densidade e pode ser 

ainda utilizado para plantios adensados mediante a utilização de filtros de cultivares 

ananizantes, como no caso de M.9 (GIACOBBO et al., 2003; DENARDI, 2006). 

A combinação da dupla enxertia via interenxerto permite conciliar, na mesma 

planta, as vantagens do porta-enxerto vigoroso Marubakaido, como o forte sistema 

radicular, boa ancoragem e longevidade, com a resistência a podridão do colo e ao 

pulgão lanígero (KVITSCHAL et al., 2015). Desta forma, reúne também as 

vantagens do porta-enxerto anão M.9, como o baixo vigor das plantas, alta 

precocidade, produtividade e boa qualidade dos frutos (DENARDI, 2006; PETRI; 

LEITE, 2008). Além disso, permite maior adensamento de pomares, pela diminuição 

do vigor e, consequentemente, menor porte das plantas (PASA et al., 2016). 

Deste modo, a dupla enxertia é bastante usada pelos produtores brasileiros, 

em função das doenças de replantio, que optam por utilizar porta-enxertos vigorosos 

e semi-vigorosos, como a combinação de Marubakaido com filtro de M.9 (MACEDO 

et al., 2017). 

 

3.8. PORTA-ENXERTO M.9 

 

É amplamente utilizado nos pomares comerciais em diversas regiões do 

mundo, destacando-se no Sul do Brasil, onde é encontrado com frequência. As 

plantas enxertadas apresentam porte que dificilmente ultrapassam três metros de 

altura, já que este pertence ao grupo dos porta-enxerto anão, sendo empregado em 

plantios de alta densidade por possuir características propícias a induzir uma 

precocidade produtiva e alta produção.  

O porta-enxerto M.9 é qualificado pelo excelente controle do vigor da planta, 

possuindo um sistema radicular superficial, com um limitado volume de raízes e 

lenho pouco resistente. Em virtude destas características, exige tutoramento 

permanente. Tem boa resistência à podridão do colo, mas é muito suscetível ao 

pulgão lanígero e à podridão de roselínia. É de difícil propagação, devido a sua 
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exigência de propagação em solos orgânicos, com boa fertilidade e bem drenados. 

Apresenta uma certa tendência ao rebrotamento no colo da planta. 

Por outro lado, as plantas sobre M.9 têm a tendência de apresentar 

burrknots e apresenta dificuldade de adaptação em áreas de replantio de macieira, 

pela fragilidade do sistema radicular a doenças de solo e pela susceptibilidade ao 

pulgão lanígero (Eriosoma lanigerum, Hausn.). No entanto, apresenta-se como um 

dos porta-enxertos que permite a utilização de sistemas de plantio em alta 

densidade, com precocidade na entrada em produção, tendo bom equilíbrio 

vegetativo, reduzindo a demanda por mão de obra, bem como rápido retorno 

financeiro (KVITSCHAL, 2013) 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1. LOCALIZAÇÃO E DESCRIÇÃO DO EXPERIMENTO 

 

O trabalho experimental foi conduzido em pomar comercial de macieira da 

empresa Agropecuária Schio Ltda., situado no município de Vacaria no Rio Grande 

do Sul, com altitude de 930 metros do nível do mar, latitude de 28° 24´ 52,5´´S e 

longitude de 50° 50´ 53,8``W, durante os meses de janeiro e fevereiro de 2019 e 

2020.  

O clima da região de Vacaria é classificado como subtropical (Cfb), de acordo 

com a classificação climática de Köppen & Geiger, apresentando temperatura média 

anual de 16°C. Para os meses mais quentes do ano a média de temperatura é de 

20,5 °C, e para os meses mais frio do ano, tem uma temperatura média de 10,0 °C. 

A média anual das temperaturas máximas é de 21°C e a mínima de 10,3 °C, na 

estação fria o acúmulo de horas de frio abaixo de 7,0 °C fica próximo de 650 horas 

de frio. A velocidade média do vento é de 2,5 m/s-1 e a média da umidade relativa do 

ar é de 80%. Esta região apresenta precipitação pluviométrica, até mesmo nos 

meses mais secos do ano. O mês de abril é o mais seco com 126 mm e setembro o 

mês mais chuvoso, com uma precipitação pluviométrica média de 183 mm. 

Entretanto, a média anual é de aproximadamente 1.900 mm (CARDOSO, 2011). 

A região exibe relevo suave a ondulado, com predominância de solo 

classificado como Latossolo Bruno, que apresenta na sua composição original pH 

tendendo mais para ácido, com altos teores de argila e alumínio (EMBRAPA, 2006). 

O pomar do experimento foi instalado no inverno de 2018 em área de cultivo 

prévio com macieiras, previamente corrigida de acordo com as recomendações da 

SBCS (Sociedade Brasileira de Ciência do Solo) para a cultura. As avaliações 

tiveram início em janeiro de 2019 e foram finalizadas em fevereiro de 2020. 

O delineamento experimental utilizado foi inteiramente casualizado, composto 

por duas cultivares Galaxy e Fuji Suprema, enxertadas sobre quatro porta-enxertos: 

M.9 (padrão), G.202, G.814 e Marubakaido/M.9, respeitando o espaçamento exigido 

para cada porta-enxerto e cultivar: a) Galaxy/M.9 – 0,8 m x 4,0m;  b) Fuji 

Suprema/M.9 – 0,9 m x 4,0 m; c) Galaxy/G.202, Galaxy/G.814 e 
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Galaxy/Marubakaido/M.9 – 1,0 m x 4,0 m; d) Fuji Suprema/G.202, Fuji 

Suprema/G.814 e Fuji Suprema/ Marubakaido/M.9  – 1,0 m x 4,0 m, utilizando 3.125, 

2.778, 2.500 e 2.083 plantas por hectare, respectivamente. O sistema de condução 

adotado foi o Tall Spindle com apoio em espaldeira com arame. Os parâmetros que 

foram avaliados, visando estabelecer o melhor e mais adaptado porta-enxerto para a 

produção nas condições de solo e clima do Sul do Brasil, envolvem variáveis de 

planta (crescimento vegetativo, área foliar, diâmetro de tronco e clorofila). 

 

4.2. VARIÁVEIS AVALIADAS 

 

As avaliações para as duas cultivares consistiram em medir o comprimento de 

ramos durante o período vegetativo, número de ramos por planta, altura de planta, 

diâmetro de tronco, avaliação de área foliar, medida do ângulo de inserção dos 

ramos, número de gemas brotadas e não brotadas, clorofila, comprimento de 

pecíolo, comprimento e largura de folhas. Para isso, foram selecionadas 40 plantas 

por cultivar e porta-enxerto que foram ordenadas e avaliadas em sequência.  

Os ramos do ano foram medidos, com o auxílio de trena, da inserção da haste 

principal (tronco) até o ápice do ramo (Figura 1) e totalizados conforme o número de 

medições realizadas por planta. Para avaliação da altura de planta, foi utilizado cano 

de PVC de 2,5 m e fita métrica, aderida ao cano (Figura 2). As medidas de diâmetro 

de tronco foram coletadas com o auxílio de paquímetro digital (Figura 3). As medidas 

foram feitas no ponto de enxertia do porta-enxerto e aproximadamente 30 cm a cima 

do ponto de enxertia. A medida dos ângulos de inserção dos ramos foi realizada 

com o auxílio de transferidor plástico de 180°, colocando seu vértice sobre o tronco 

principal, no centro do transferidor de modo que este aponte para zero. 
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Figura 1 – Avaliação do comprimento de ramos através de trena.  

 
Fonte: Autora (2021)  

 

Para avaliação da área foliar, foram coletadas folhas totalmente expandidas e 

sadias, selecionadas ao acaso, colhidas na parte intermediaria da planta. A coleta 

consistiu em retirar 400 folhas por porta-enxerto. As folhas foram coletadas e 

separadas por cultivar e por porta-enxerto. Imediatamente após a coleta, as folhas 

foram acondicionadas em sacos plásticos, fechados com reserva de ar. O transporte 

até o laboratório foi realizado com uso de caixas de isopor. No laboratório, 

inicialmente foi feita a avaliação dos índices de clorofila, através do uso de um 

medidor eletrônico de teor de clorofila da marca Falker, ClorofiLOG, modelo CFL 

1030 (Figura 4). Após, foi realizado a medição do comprimento, largura da folha, 

comprimento de pecíolo e área foliar. O comprimento da folha foi medido da ponta 

da lâmina foliar até a inserção do pecíolo, ao longo da nervura central. A largura foi 

medida entre os lóbulos maiores da lâmina, perpendicular a nervura central. As 

medições de comprimento e largura foram feitas com régua graduada em milímetros 

e a área foliar foi medida usando-se um medidor de área foliar eletrônico da marca 

Akshar, modelo AEL-21ª (Figura 5). Os dados de todas as avaliações foram 

submetidos à análise de variância e a comparação de medias pelo Teste de Tukey a 

5% de probabilidade. 
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Figura 2 – Avaliação do diâmetro do tronco, no ponto de enxertia e a 30 cm do ponto 

de enxertia, através de paquímetro digital.  

  
Fonte: Autora (2021) 
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Figura 3 – Avaliação da altura de plantas através de trena aderida ao cano de PVC.  

 
Fonte: Autora (2021) 

 

 

Figura 4 – Avaliação do índice de clorofila medidor eletrônico de teor de clorofila da 

marca Falker, ClorofiLOG, modelo CFL 1030.  

  

Fonte: Autora (2021) 
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Figura 5 – Avaliação da área foliar através de medidor de área foliar eletrônico da 

marca Akshar, modelo AEL-21ª.  
 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Autora (2021) 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1. CULTIVAR GALAXY 

 

Observou-se que no primeiro (2019) e segundo ano (2020) de 

estabelecimento do pomar, o diâmetro de tronco no ponto de enxertia variou de 

19,79 a 50,82 cm respectivamente e houve diferença significativa entre os porta-

enxertos (Tabela 1). O maior diâmetro encontrado no ponto de enxertia foi do porta-

enxerto Marubakaido com interenxerto M.9 e o menor diâmetro encontrado foi do 

porta-enxerto M.9. Também foram avaliados o diâmetro de tronco a 30 cm acima do 

ponto de enxertia, onde observou-se uma variação de 15,37 a 31,87 cm 

respectivamente e houve diferença significativa entre porta-enxertos. O maior 

diâmetro de tronco a 30 cm acima da enxertia foi do porta-enxerto G.814 e o menor 

diâmetro encontrado no segundo ano de plantio das plantas foi do porta-enxerto 

M.9. No primeiro ano os porta-enxertos G 202, M.9 e Marubakaido/M.9 não 

apresentaram diferenças significativas para as medias a 30 cm acima do ponto de 

enxertia. 

O maior diâmetro no ponto de enxertia encontrado no porta-enxerto 

Marubakaido com interenxerto M.9, pode representar uma baixa compatibilidade 

entre o porta-enxerto e a cultivar copa. Já o maior diâmetro de tronco a 30 cm acima 

da enxertia do porta-enxerto G.814 representa o maior vigor deste porta-enxerto, em 

relação aos demais. 

 

 

Tabela 1 - Diâmetro de tronco no ponto de enxertia e a 30 cm acima de 
macieiras cultivar Galaxy, sobre diferentes porta-enxertos, no 
primeiro e segundo ano de cultivo.  

Diâmetro de tronco - (cm) 

Porta-enxerto Ponto de enxertia 30 cm acima 

Primeiro ano 

G.814 27,96   b(*) 18,44   a 

G.202 20,46   c 15,37   b 

M.9 19,79   c 15,50   b 

Marubakaido/M.9 29,85   a 15,74   b 

Coeficiente de variação% 9,51 7,02 
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Segundo ano 

G.814 38,47   b 31,87  a 

G.202 36,78   b 24,28  c 

M.9 26,55   c 21,81  d 

Marubakaido/M.9 50,82   a 26,33  b 

Coeficiente de variação% 8,78 7,25 

(*) Valores na coluna seguidos pela mesma letra não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% 
de probabilidade. Fonte: Autora (2021) 

 

 

Observou-se que no primeiro e segundo ano de estabelecimento do pomar, 

a altura de planta variou de 171 a 259 cm respectivamente e houve diferença 

significativa entre os porta-enxertos. A maior altura de planta encontrada foi 

daquelas sobre o porta-enxerto G.814, ao passo que a menor foi proporcionada pelo 

porta-enxerto ananizante G.202 (Tabela 2).  

A altura de planta encontrada neste experimento para a cultivar Galaxy, 

provavelmente está relacionada ao grau de vigor do porta-enxerto G.814, com maior 

capacidade produtiva para as próximas safras, em consequência da formação inicial 

de maior número de estruturas de produção.  

 
 
Tabela 2 - Altura de planta do primeiro e segundo ano de estabelecimento do pomar 

de macieiras cultivar Galaxy, sobre diferentes porta-enxertos.  

Porta-enxerto 
Altura de plantas- (cm) 

1° ano 2° ano 

G.814 198    a(*) 259   a 

G.202 171    c 217   b 

M.9 192    b 224   b 

Marubakaido/M.9 193    ab 255   a 

Coeficiente de variação%     4,31      6,66 
(*) Valores na coluna seguidos pela mesma letra não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% 
de probabilidade. Fonte: Autora (2021) 

 

 

 

Na Tabela 3 são apresentados os resultados obtidos para número de ramos, 

comprimento total e médio dos ramos laterais em função do tipo de porta-enxerto. 

Observou-se que no segundo ano de plantio das mudas, todos os porta-enxertos 

estudados apresentaram uma maior quantidade de ramos novos, quando 

comparado ao primeiro ano. Observou-se também, que para ambos os anos de 
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desenvolvimento das plantas, o porta-enxerto que apresentou maior número de 

ramos e comprimento de ramos foi G.814. A maioria dos ramos laterais produzidos 

pelo G.814 foram ramos entre 20 a 30 cm e maiores que 30 cm de comprimento. Já 

o porta-enxerto M.9 foi o que apresentou menor comprimento médio e total de ramos 

laterais em ambos os anos de desenvolvimento. A maioria dos ramos produzidos 

pelo porta-enxerto M.9 ficaram entre 5 a 20 cm de comprimento. 

Deste modo, é possível se inferir que o porta-enxerto influencia diretamente 

no vigor da planta. Com estes dados pode-se observar que, quanto menor o vigor da 

planta, maior o encurtamento dos ramos e quanto maior o vigor da planta, maior 

produção de ramos longos. 

 

Tabela 3 - Número de ramos laterais, comprimento total e médio de ramos no 
primeiro e segundo ano de cultivo plantas de macieiras cultivar Galaxy, 
sobre diferentes porta-enxertos.  

Porta-enxerto 
Ramos 
laterais 

(n°) 

Comp. 
total (cm) 

Comp. 
médio (cm) 

Comprimento de ramos laterais % 

5 a 10 10 a 20 20 a 30 > 30 

Primeiro ano 

G.814 12,50  a(*) 407,2  a 35,35  a 0,22   b 0,67   b 1,62  a 3,72  a 

G.202 10,00   b 178,5   bc 19,40  b 0,60   b 1,60   a 1,12  a 0,25   b 

M.9 10,62   b 144,5   c 12,61   c 1,10   a 1,37   a  0,57  b 0,27   b 

Marubakaido/M.9   9,57   b 211,0   b 21,46   b 0,40   b 1,40   a 1,22  a 0,72   b 

Coeficiente de 
variação % 

 23,32   26,87 19,90 134,09 72,26 82,29 74,02 

Segundo ano 

G.814 65,67  a 1.890,0  a 28,46  a 4,40  a 12,20  a 13,80   a 24,27  a  

G.202 33,22  c    804,0  c 24,06  c 3,05  b   7,35   b   8,30   b   9,22  c 

M.9 20,15  d    534,4  d 26,85  b 0,45  c   2,85   c   5,62   c   5,57  d 

Marubakaido/M.9 43,07  b 1.290,3  b 29,84  a 2,15  b   6,32   b   9,22   b 19,12  b 

Coeficiente de 
variação % 

19,79    22,19       9,05  62,33  35,41 32,68 36,03 

(*) Valores na coluna seguidos pela mesma letra não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de 
probabilidade. Fonte: Autora (2021) 
 

 

 

Os valores obtidos para ângulo de inserção de ramos e de percentagem de 

ramos com ângulos entre 40° a 80° das plantas de macieiras cultivar Galaxy, sobre 

diferentes porta-enxertos são apresentados na Tabela 4. Pode-se observar que 

ocorreu diferença significativa entre os porta-enxertos quanto ao ângulo de inserção 

dos ramos laterais.  
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A variação média do menor ângulo para o maior foi de aproximadamente 9°( 

Tabela 4).  Os porta-enxertos que apresentaram maior abertura de ramos foram o 

G.202 e o G.814, com a maioria dos ramos laterais com angulos de 60° a 80° ou 

mais. Os porta-enxertos M.9 e Marubakaido/M.9 apresentaram ângulos de ramos 

laterais mais fechados. Os angulos dos ramos para estes dois ultimos porta-enxertos 

ficaram entre 40° a 60°.  

Desta forma, constata-se que o tipo de porta-enxerto afeta a proporção de 

ramos que aparecem em um ângulo vertical ou horizontal e, indiretamente, afeta a 

taxa de crescimento dos ramos e o vigor da planta. O ângulo de inserção dos ramos 

em relação ao tronco é muito importante para a formação da copa, já que afetam a 

competição com tronco, redução do vigor da planta e a necessidade de mais 

trabalho para arquear. Ramos com ângulo fechado são indesejáveis. Portanto, os 

ramos com ângulos muito fechados devem ser removidos. Por outro lado, ramos 

mais abertos crescem menos e param de crescer mais cedo, o que é benéfico para 

a estrutura dos ramos e produção de frutos (PEREIRA; PETRI, 2006). Segundo 

FAZIO; ALDWICKLE; ROBINSON (2013), alguns porta-enxertos da série Geneva®, 

incluído G.814 e G.202, apresentam um ângulo de abertura maior, o que pode 

formar melhor a estrutura do dossel da planta. 

 

 
Tabela 4 - Valores de ângulo de inserção de ramos e de percentagem de ramos com 

ângulos entre 40° a 80° das, sobre diferentes porta-enxertos.  

Porta-enxerto 
Ângulo 
médio (°) 

Percentagem de ramos com ângulo 

< 40° 40 a 60 ° 60 a 80° > 80° 

G.814 62,82   a(*)   2,62   b 36,49   c 55,13   a 5,76   a 

G.202 61,22   a   4,13   b 43,59   b 47,67   b 4,61   a 

M.9 54,05   b   9,30   a 57,12   a 30,54   c 3,03   ab 

Marubakaido/M.9 53,63   b 10,54   a 60,87   a 26,86   c 1,72   b  

Coeficiente de 
variação% 

       6,29   105,96 19,90 25,83    124,44 

(*) Valores na coluna seguidos pela mesma letra não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de 
probabilidade. Fonte: Autora (2021) 

 

 

 

O maior número de gemas brotadas foi encontrado no porta-enxerto G.814 e 

o menor número encontrado foi do porta-enxerto M.9 (Figura 6). Quanto a 

quantidade de gemas não brotadas, observou-se uma variação de 10,20 a 51,91 e 
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houve diferença significativa entre porta-enxertos. O maior número de gemas não 

brotadas foi no porta-enxerto M.9 e o menor número encontrado no primeiro ano de 

plantio das plantas foi no porta-enxerto G.814. Para a variável número de gemas por 

planta, observou-se que no primeiro ano de estabelecimento do pomar da cultivar 

Galaxy, que o número de gemas totais variou de 26,30 a 36,30 e houve diferença 

significativa entre os porta-enxertos (Figura 7). 

Segundo PEREIRA; PETRI (2006), quanto maior for a quantidade de gemas 

brotadas, mais as mudas irão se desenvolver e melhor será a distribuição do vigor, o 

que reduz a distribuição do vigor em poucos ramos e torna a seiva mais bem 

distribuída pela planta. Segundo SOLDÁ (2018), a cultivar Gala produz gemas com 

alta fertilidade, com uma produção em gemas de ano e em esporões, exigindo uma 

poda curta e ajustada.  

 

 

Figura 6 - Número de gemas brotadas e não brotadas de macieiras cultivar Galaxy, 
sobre diferentes porta-enxertos, avaliadas no primeiro ano de cultivo.  

 
Fonte: Autora (2021) 
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Figura 7 - Número de gemas totais de macieiras cultivar Galaxy, sobre diferentes 

porta-enxertos. 

 
Fonte: Autora (2021) 

 
 
 
 

Para a variável tamanho de folhas, observou-se diferenças significativas de 

área foliar total para os diferentes porta-enxertos, sendo que o porta-enxerto G.814 

não diferiu do Marubakaido/M.9, que tambem não diferiu do G202 e M.9. Quanto ao 

comprimento e largura de folha, o porta-enxerto M.9 foi o que apresentou os maiores 

valores, mas não diferiu do Marubakaido/M.9 (Tabela 5).  

Todo o desenvolvimento da planta é dependente da fotossíntese realizada 

pelas folhas, deste modo, quanto maior a área foliar da planta maior será a 

produção. Quando mais precoce a planta entrar em produção mais rápido tem-se o 

retorno do capital investido na implantação do pomar. 
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Tabela 5 - Tamanho de folhas (pecíolo, comprimento e largura) e área foliar de 

macieiras cultivar Galaxy, sobre diferentes porta-enxertos.  

Porta-enxerto 
Tamanho de folha (cm) Área foliar 

total (cm2) pecíolo comprimento largura 

G.814 3,12  b(*) 8,03  ab 4,14  b 24,28   ab 

G.202 3,26  a 7,76  b 3,92  c 23,84   b 

M.9 3,28  a 8,23  a 4,35  a 26,70   a 

Marubakaido/M.9 3,13  b 8,31  a 4,27  ab 24,79   ab 

Coeficiente de variação%     4,99      5,28     5,08      5,54 
(*) Valores na coluna seguidos pela mesma letra não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de 
probabilidade. Fonte: Autora (2021) 
 
 
 
 

Observa-se que os índices de clorofila total variaram de 543,64 a 581,25, os 

quais apresentaram diferenças significativas entre os porta-enxertos (Figura 8). Os 

maiores índices foram observados no porta-enxerto M.9 e os menores nos porta-

enxertos G.814 e Marubakaido/M.9. Os maiores valores de clorofila A e B foram 

encontrados nos porta-enxertos M.9 e G.202 e os menores valores de clorofila A e B 

foram encontrados no porta-enxerto Marubakaido/M.9 (Tabela 6). 

As clorofilas localizam-se nos cloroplastos, e constituem o principal pigmento 

ativo na fotossíntese, responsável pelo verde das folhas, absorvendo a luz do sol e 

convertendo-a em energia química durante a fotossíntese. Portanto, o conteúdo de 

clorofila é fundamental para determinar o potencial fotossintético das plantas e o seu 

desenvolvimento através da produção de fotoassimilatos (TAIZ et al. 2017a). 

O conteúdo de clorofila nas folhas é afetado por diversos fatores biológicos e 

abióticos, e está diretamente relacionado ao potencial de fotossíntese das plantas 

(TAIZ et al. 2017b). Ficando comprovado que a qualidade da luz afeta o crescimento 

e desenvolvimento das plantas, alterando algumas características, como 

comprimento do caule, pecíolo, área foliar e teor de pigmento foliar, como clorofila A 

e B (SOUZA et al., 2012). Portanto, sua quantificação está relacionada ao estudo da 

cultura e práticas de manejo (AMARANTE, 2008). 
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Figura 8 - Índices totais de clorofila de macieiras cultivar Galaxy, sobre diferentes 
porta-enxertos.  

 
Fonte: Autora (2021) 

 
 
 
 

Tabela 6 - Valores de clorofila A e B de folhas de macieiras cultivar Galaxy, sobre 
diferentes porta-enxertos.  

Porta-enxerto 
Clorofila 

A B 

G.814 388,65   b(*) 155,15   c 

G.202 397,09   a 168,72   b 

M.9 400,99   a 181,05   a 

Marubakaido/M.9 382,44   c 159,05   c 

Coeficiente de variação%  2,08   3,60 
(*) Valores na coluna seguidos pela mesma letra não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de 
probabilidade. Fonte: Autora (2021) 
 

 

 

5.2. CULTIVAR FUJI SUPREMA 

 

Observou-se que no primeiro e segundo ano de estabelecimento do pomar 

da cultivar Fuji Suprema, o diâmetro de tronco no ponto de enxertia variou de 27,60 

a 46,16 cm respectivamente e houve diferença significativa entre os porta-enxertos 

(Tabela 7). O maior diâmetro encontrado no ponto de enxertia foi do porta-enxerto 
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G.202 e o menor diâmetro encontrado foi do porta-enxerto Marubakaido com o 

interenxerto M.9. Para o diâmetro de tronco a 30 cm acima do ponto de enxertia, 

observou-se uma variação de 14,62 a 31,97 cm e houve diferença significativa entre 

porta-enxertos. O maior diâmetro de tronco a 30 cm acima do ponto de enxertia foi 

do porta-enxerto G.814 e o menor diâmetro encontrado no primeiro ano de plantio 

das plantas foi do porta-enxerto M.9, já os porta-enxertos G.202 e M.9 não diferiram 

no primeiro ano no ponto de enxertia, ao passo que o primeiro foi significativamente 

maior no segundo ano.  

Da mesma forma que observado para a cultivar Galaxy, o maior diâmetro no 

ponto de enxertia encontrado no porta-enxerto Marubakaido com interenxerto M.9, 

pode representar uma baixa compatibilidade entre o porta-enxerto e a cultivar copa. 

Já o maior diâmetro de tronco a 30 cm acima do ponto de enxertia do porta-enxerto 

G.814 representa o maior vigor deste porta-enxerto, em relação aos demais. 

 

 
Tabela 7 - Diâmetro de tronco de macieiras cultivar Fuji Suprema, sobre diferentes 

porta-enxertos, no primeiro e segundo ano de cultivo.  

         Diâmetro de tronco - (cm)  

Porta-enxerto Ponto de enxertia 30 cm acima 

          Primeiro ano  

G.814 32,42 a (*)   16,20  b 

G.202 30,40 b   17,31  a 

M.9 29,42 b   14,62  c 

Marubakaido/M.9 27,60 c   15,01  c 

Coeficiente de variação%   9,47      6,98 

Segundo ano 

G.814 43,90   b 31,97   a 

G.202 46,16   a 27,58   b 

M.9 34,37   c 21,24   c 

Marubakaido/M.9 44,80   ab 21,51   c 

Coeficiente de variação%  9,07      7,45 
(*) Valores na coluna seguidos pela mesma letra não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de 
probabilidade. Fonte: Autora (2021) 

 

 

Para a variável altura de planta, observou-se diferença entre os tratamentos 

(Tabela 8). No primeiro e segundo ano de estabelecimento do pomar, a altura de 

planta variou de 180 a 269 cm. A maior foi do G.814 em ambos os anos de cultivo. 
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Todavia, a menor não foi do Marubakaido/M.9. A menor no primeiro ano foi do 

G.202, ao passo que G.202, M.9 e Marubakaido/M.9 não diferiram no segundo.  

Considera-se que a altura de planta encontrada neste experimento para a 

cultivar Fuji Suprema provavelmente esteja relacionada ao grau de vigor do porta-

enxerto G.814. 

 
 
Tabela 8 - Altura de planta do primeiro e segundo ano de cultivo de macieiras da 

cultivar Fuji Suprema, sobre diferentes porta-enxertos.  

Porta-enxerto 
Altura de plantas- (cm) 

1° ano 2° ano 

G.814 217   a(*) 269   a 

G.202 180   d 222   b 

M.9 198   b 226   b 

Marubakaido/M.9 187   c 222   b 

Coeficiente de variação% 5,34      5,89 
(*) Valores na coluna seguidos pela mesma letra não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de 
probabilidade. Fonte: Autora (2021) 

 

 
 

Na Tabela 9 são apresentados os resultados obtidos para número de ramos, 

comprimento total e médio dos ramos laterais em função do tipo de porta-enxerto. 

Observou-se que no segundo ano de plantio das mudas, todos os porta-enxertos 

estudados neste experimento apresentaram uma maior quantidade de ramos novos, 

quando comparado ao primeiro ano.   

Para ambos os anos de desenvolvimento das plantas, os porta-enxertos que 

apresentaram maior número de ramos e comprimento de ramos foram os G.814 e 

G.202 (Tabela 9). Mas não diferiram entre si no número de ramos. O G.202 

proporcionou ramos de maior comprimento em relação ao G.814. Os porta-enxertos 

M.9 e Marubakaido/M.9 foram os que apresentaram menor comprimento médio e 

total de ramos laterais no segundo ano de desenvolvimento. A maioria dos ramos 

produzidos pelo porta-enxerto M.9 no primeiro ano, ficaram entre 5 a 20 cm de 

comprimento. 
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Tabela 9 - Número de ramos laterais, comprimento total e médio de ramos no 
primeiro e segundo ano de cultivo plantas de macieiras cultivar Fuji 
Suprema, sobre diferentes porta-enxertos.  

Porta-enxerto 
Ramos 
laterais 

(n°) 

Comp. 
total (cm) 

Comp. 
médio 
(cm) 

Comprimento de ramos laterais (cm) 

5 a 10 10 a 20 20 a 30 > 30 

Primeiro ano 

G.814 11,97   a 226,53   b 17,12   c   1,25   a   2,47  a 1,15  a  0,67   b 

G.202 12,42   a 332,80   a 27,44   a   1,10   a   1,65   b 1,47   a  2,12   a 

M.9  6,92    b   68,39   d   9,57   d   0,42   b   0,45   c  0,0    b  0,0     c 

Marubakaido/M.9  6,65    b 143,30   c 21,44   b   0,30   b   0,55   c  0,42  b  0,20    bc 

Coeficiente de 
variação% 

31,36  42,20 26,45 119,70  105,37 114,30 136,18 

Segundo ano 

G.814 44,90   a 1426,08   a 31,02  ab 2,07   a 8,97  a 9,95  a 17,85   a 

G.202 35,05   b 1024,75   b 29,53  b 1,50   b 7,12   b 7,97  b 12,92   b 

M.9 21,35   c   677,40   c 31,26  ab 0,50   c 3,42   c 3,75  c   8,87   c 

Marubakaido/M.9 21,82   c   716,20   c 32,15  a 0,52   c 2,85   c 4,32  c   8,87   c 

Coeficiente de 
variação% 

22,11    23,30       11,12  85,40 44,20 35,87 26,02 

(*) Valores na coluna seguidos pela mesma letra não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de 
probabilidade. Fonte: Autora (2021) 

 

 
 

Na Tabela 10 são apresentados os valores de ângulo médio de inserção de 

ramos e a percentagem de ramos com ângulos de 40° a maiores de 80° das plantas 

de macieiras cultivar Fuji Suprema, sobre diferentes porta-enxertos. Observou-se 

que a variação média do menor ângulo para o maior foi de aproximadamente 13°. 

Os porta-enxertos que apresentaram maior abertura de ramos foram o G.202 e o 

G.814, com a maioria dos ramos laterais com ângulos de 60° a 80° ou mais e não 

diferem entre si. Os porta-enxertos M.9 e Filtro apresentaram ângulos de ramos 

laterais mais fechados, mas não deferem entre si Os ângulos dos ramos para estes 

dois últimos porta-enxertos ficaram entre 40° a 60°.  

O porta-enxerto influencia a proporção de ramos que aparecem em um 

ângulo vertical ou horizontal, afetando indiretamente a taxa de crescimento destes 

ramos e o vigor final das plantas. O ângulo de inserção dos ramos em relação ao 

tronco principal é muito importante para a formação do dossel. Por alguns motivos 

como competição com o tronco, redução do vigor da planta e demandar mais mão 

de obra para arquear, um ângulo fechado é indesejável. Assim, ramos com ângulos 

muito fechados devem ser removidos através da poda. Já os ramos mais abertos 

têm um menor crescimento e param de crescer mais cedo, favorecendo o aumento 
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da fertilidade das gemas (PEREIRA et al. 2006). Segundo FAZIO; ALDWINCKLE; 

ROBINSON (2013), alguns porta-enxertos da série Geneva®, incluindo G.814 e 

G.202, tendem a produzir ramos com ângulos de abertura maior, formando melhor 

a estrutura do dossel da planta. Maior ângulo de inserção do ramo pode significar 

maior radiação solar no interior do dossel, o que favorece a diferenciação das 

estruturas reprodutivas e proporciona frutos mais coloridos. Além disso, quanto 

maior o ângulo dos ramos, menor é a intervenção para formar o dossel, reduzindo 

assim o custo da mão de obra. 

 

 

Tabela 10 – Ângulo médio de inserção de ramos e percentagem de ramos com 
ângulos entre 40° a 80° das plantas de macieiras cultivares Fuji Suprema, 
sobre diferentes porta-enxertos.  

Porta-enxerto 
Ângulo 
médio (°) 

Percentagem de ramos com ângulo 

< 40° 40 a 60 ° 60 a 80° > 80° 

G.814 65,92   a(*) 0,37   b 30,74   b 58,04   a 10,83   a 

G.202 65,20   a 1,77   b 29,10   b 58,96   a 10,19   a 

M.9 52,58   b 16,78   a 59,47   a 23,75   b   0,0     b 

Marubakaido/M.9 52,99   b 11,43   a 65,91   a 20,36   b   2,29   b  

Coeficiente de 
variação% 

7,81 148,43 33,08 39,57   106,93 

(*) Valores na coluna seguidos pela mesma letra não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de 
probabilidade. Fonte: Autora (2021) 
 
 

 
O maior número de gemas brotadas foi encontrado no porta-enxerto G.202 e 

o menor número encontrado foi do porta-enxerto M.9 (Figura 9). A quantidade de 

gemas não brotadas variou de 26,60 a 64,30 e houve diferença significativa entre 

porta-enxertos. O maior número de gemas não brotadas foi do porta-enxerto M.9 e o 

menor número encontrado no primeiro ano de plantio das plantas foi do porta-

enxerto G.202. 
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Figura 9 - Número de gemas brotadas e não brotadas das plantas de macieiras 
cultivares Fuji Suprema, sobre diferentes porta-enxertos.  

 
Fonte: Autora (2021) 

 
 
 
 

Para a variável número total de gemas, observou-se que no primeiro ano de 

estabelecimento do pomar da cv. Fuji Suprema, o número de gemas totais variou de 

24,60 a 46,65 e houve diferença significativa entre os porta-enxertos (Figura 10). 

Segundo PEREIRA; PETRI (2006), quanto mais gemas brotadas, mais as 

mudas se desenvolverão e melhor será a distribuição do vigor, o que reduz a 

distribuição do vigor em poucos ramos e torna a seiva mais bem distribuída pela 

planta. A cultivar Fuji Suprema possui hábito de crescimento mais vigoroso, sua 

produção se dá mais em gemas de dois anos e em brindilas. 
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Figura 10 - Número total de gemas das plantas de macieiras cultivares Fuji 

Suprema, sobre diferentes porta-enxertos. 

 

Fonte: Autora (2021) 

 

 

Para a variável tamanho de folhas, não se observou diferenças significativas 

de área foliar total para os tratamentos (Tabela 11). Quanto ao comprimento e 

largura de folha, o porta-enxerto Marubakaido/M.9 foi o que apresentou os maiores 

valores, mas não diferiu do M.9 em relação ao comprimento de pecíolo.  

As plantas precisam entrar em produção o mais rápido possível para 

recuperar os custos empregados na implantação do pomar. Todo o desenvolvimento 

da planta é dependente da fotossíntese elaborada pelas folhas, deste modo, quanto 

maior a área foliar da planta maior será a produção.  
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Tabela 11 - Valores de tamanho de folhas (pecíolo, comprimento e largura) e área 
foliar de macieiras cultivares Fuji Suprema, sobre diferentes porta-
enxertos.  

Porta-enxerto 
Tamanho de folha (cm) Área Foliar 

total (cm2) pecíolo comprimento largura 

G.814 2,76   b(*) 6,91   b 4,35   b 22,93  a 

G.202 2,85   b 7,01   b 4,41   ab  25,04  a 

M.9 3,04   a 7,09   b 4,42   ab 24,80  a 

Marubakaido/M.9 3,02   a 7,39   a 4,50   a 23,30  a 

Coeficiente de variação% 6,03 5,21 4,06 10,15 
(*) Valores na coluna seguidos pela mesma letra não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de 
probabilidade. Fonte: Autora (2021) 

 

 
Observa-se que os índices de clorofila total variaram de 553,42 a 587,83 os 

quais apresentaram diferenças significativas entre os porta-enxertos (Figura 11). Os 

maiores valores de clorofila A e B foram encontrados em folhas sobre os porta-

enxertos M.9 e G.202 e os menores valores de clorofila A e B foram encontrados 

nos porta-enxertos Marubakaido/M.9 e G.814. Não ocorreu diferença estatística 

entre o porta-enxerto M.9 e o G.202 pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade.  

A clorofila está localizada no cloroplasto e é o principal pigmento ativo da 

fotossíntese, responsável pelo verde das plantas, absorvendo a luz solar e a 

convertendo em energia química durante a fotossíntese. Deste modo, o conteúdo de 

clorofila é fundamental para determinar o potencial fotossintético das plantas e seu 

desenvolvimento por meio de produtos da fotossíntese (TAIZ et al. 2017a). 

O conteúdo de clorofila nas folhas é afetado por uma variedade de fatores 

bióticos e abióticos e está diretamente relacionado ao potencial fotossintético das 

plantas (TAIZ et al. 2017b). A qualidade da luz afeta o crescimento e o 

desenvolvimento da planta, alterando certas características, como comprimento do 

caule, pecíolo, área foliar e conteúdo de pigmento foliar, como clorofila A e B 

(SOUZA et al. 2012). Portanto, sua quantificação está relacionada ao estudo da 

cultura e práticas de manejo, visando aumentar o potencial de fotossíntese e a 

produção de espécies frutíferas (AMARANTE, 2008). 
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Figura 11 - Valores totais de clorofila de macieiras cultivar Fuji Suprema, sobre 

diferentes porta-enxertos.  

 
Fonte: Autora (2021) 

 
 
 
Tabela 12 - Valores da clorofila A e B de folhas de macieiras cv. Fuji Suprema, sobre 

diferentes porta-enxertos.  

Porta-enxerto 
Clorofila 

A B 

G.814 396,55   b(*) 161,85   b 

G.202 404,23   a 179,00   a 

M.9 407,46   a 181,51   a 

Marubakaido/M.9 397,59   b 156,82   c 

Coeficiente de variação%  1,62 3,90 

(*) Valores na coluna seguidos pela mesma letra não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de 
probabilidade. Fonte: Autora (2021) 
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6 CONCLUSÕES 

Este trabalho teve como objetivo gerar conhecimentos sobre o uso de porta-

enxertos, a fim de, dar base ao sistema produtivo de maçã que se encontra em um 

sistema competitivo. 

Com base nas condições do experimento constatou-se uma maior 

precocidade em número de ramos do porta-enxerto G.814 em relação ao M.9 e 

Marubakaido/M.9, conferindo um maior crescimento vegetativo. 

A capacidade dos porta-enxertos G.202 e G.814 de induzir a formação de 

ramos com ângulo aberto tende a reduzir os custos com arqueamento de ramos.  

O porta-enxerto M.9 apresentou menor crescimento vegetativo que o G.814 

devido a menor quantidade de ramos laterais da copa das cultivares Galaxy e Fuji 

Suprema. Para os porta-enxertos estudados, pode-se estabelecer um gradiente de 

vigor na seguinte ordem: G.814 > Marubakaido/M.9 > G.202 = M.9. 

Neste contexto, ressalta-se que os porta-enxerto estudados da série 

Geneva®, de modo geral, contemplam diversas qualidades demandadas pelo setor 

produtivo da maçã brasileira, tais como controle do vigor da copa, indução de 

brotação e ramificação da copa, indução de precocidade. 
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