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RESUMO 
 

A região dos Campos de Cima de Serra é conhecida por ser tradicional na produção 
frutícola. No entanto, em alguns anos, ocorre um reduzido acúmulo de frio hibernal 
para a brotação satisfatória de gemas vegetativas e floríferas em mirtileiros ‘Duke’, 
podendo resultar em baixa frutificação. Diante dessa problemática, a finalidade do 
respectivo trabalho foi avaliar os bioestimulantes Syncron®, Erger®, Bluprins® e 
Siberio® na concentração de 4% + nitrato de cálcio 3%, bem como Dormex® 1% + óleo 
mineral 3,5% na indução da brotação. O estudo foi realizado no município de 
Vacaria/RS, nos ciclos 2017/18 e 2018/19. Foram observadas diferentes repostas 
entre os ciclos devido a condições meteorológicas ocorridas na região. Foram 
avaliados parâmetros referentes as taxas de brotação das gemas vegetativas e 
floríferas, assim como índices produtivos e dimensões foliares. A partir dos resultados 
foi possível observar que os tratamentos com bioestimulantes aumentaram 
significativamente os índices de brotação das gemas vegetativas e floríferas, em 
condições onde o quantitativo exigido em horas de frio pela cultivar não foi satisfeito, 
apresentando resultados efetivos. O tratamento com o bioestimulante Syncron® 
apresentou os melhores índices. 

Palavras-chave: Bioestimulantes. Superação dormência. Mirtileiro ‘Duke’. 



 

 

ABSTRACT 
 

The Campos de Cima de Serra region is known for its traditionality in fruit production. 
However, in some years, a reduced chilling accumulation leads to an unsatisfactory 
burst of vegetative and flowering buds in ‘Duke’ blueberry, which can result in low 
fruiting. Therefore, this study aimed to evaluate the biostimulants Syncron®, Erger®, 
Bluprins® and Siberio® at concentrations of 4% + calcium nitrate 3%, as well as 
Dormex® 1% + mineral oil 3.5% in the budbreak induction. The experiments were 
carried out in the municipality of Vacaria/RS, in the 2017/18 and 2018/19 cycles. 
Different responses were observed between cycles due to meteorological conditions 
in the region. Parameters referring to the burst rates of vegetative and flowering buds, 
yield indexes, and leaf dimensions were evaluated. Treatments with biostimulants 
significantly increased the budbreak percentages in conditions where chilling 
requirements were not achieved, showing effective results. Treatment with the 
biostimulant Syncron® exhibited the best results. 

Keywords: Biostimulants. Overcoming dormancy. ‘Duke’ blueberry.
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1  INTRODUÇÃO 
 

A região dos Campos de Cima da Serra e seu clima são bastante propícios ao 

cultivo de inúmeras frutíferas como a macieira, cultura na qual a cidade tem destaque 

nacionalmente pela sua produção (BRDE, 2005). Ressalta-se, ainda que no setor da 

fruticultura, a região também possui destaque nas pequenas frutas como amora, 

framboesa e mirtilo (SANTOS et al.,2018). 

Planta que possui hábito arbustivo de clima temperado, o mirtileiro (Vaccinium 

spp.) é originário do hemisfério norte introduzida no Brasil na década de 1980, 

inicialmente no estado do Rio Grande do Sul e posteriormente, em áreas menores, 

nos estados de Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Minas Gerais, com mirtileiros do 

grupo Rabbiteye devido à baixa exigência em frio (CANTUARIAS-AVILÉS, 2014). 

Segundo Emater (2021), no ciclo 2020/21 a produção de mirtilo no Rio Grande 

do Sul alcançou cerca de 309 toneladas em 65,9 hectares, ressaltando ainda, que o 

município de Vacaria é o maior produtor do estado, e contribuiu com 148 toneladas 

de mirtilo em 16,2 hectares, em um total de 12 propriedades. 

Geralmente seu cultivo é feito por pequenas propriedades de agricultura 

familiar tendo em vista o alto rendimento em produção e por suas possibilidades de 

venda in natura e na industrialização como geleias, doces, licores e aguardentes 

devido as suas propriedades benéficas e nutracêuticos do seu consumo em relação a 

prevenção de doenças. 

Dentre as classes de mirtileiro, o grupo Northern Highbush (Vaccinium 

corymbosum L.) que compreende a cultivar Duke tem grande reconhecimento de 

qualidades superiores às demais variedades em aspectos de calibre, sabor 

adocicado, crocância e coloração uniforme suprindo as exigências dos consumidores 

e muitas vezes resultando em retorno financeiro dos produtores. 

No Brasil, a safra do mirtilo coincide com a entressafra dos maiores produtores, 

Estados Unidos e Canadá, tornando a cultura uma grande alternativa agregando a 

renda nas propriedades produtoras.  

Os maiores desafios na cultura mirtileiro do grupo Northern Highbush é em 

relação às altas exigências de acúmulo de frio hibernal que estão entorno de 650 a 

800 horas de frio (HF), onde se faz necessário o uso de estratégias para que as 

plantas possam superar a dormência em regiões como Vacaria-RS, localizada nos 

Campos de Cima da Serra. 
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Segundo Cardoso et al. (2012), em 80% dos anos, a região de Vacaria supera 

500 HF, sendo muitas vezes essa soma de acumulo de frio insuficiente para a quebra 

da dormência das gemas das frutíferas de clima temperado. Altas temperaturas no 

período de inverno tendem a anular o efeito causado pelo frio acumulado (PETRI et 

al., 2006; EREZ, 2000). 

A quantidade de HF pode refletir na superação da dormência das gemas 

vegetativas e floríferas sendo refletivo na qualidade e produção das plantas. 

Existe no mercado agrícola produtos capazes de induzir, de forma artificial, a 

brotação de gemas em frutíferas de clima temperado. Uma das alternativas mais 

utilizadas é o princípio ativo cianamida hidrogenada, sendo o produto comercial 

Dormex® amplamente utilizado para diversas culturas como maçã, pêssego e uva. 

Contudo, apesar dos resultados satisfatórios dessa substância, cabe ressaltar que seu 

uso pode causar efeitos colaterais indesejados no aplicador e no meio ambiente 

(SANHUEZA et al., 2003). 

Atualmente estão disponíveis bioestimulantes obtidos de origens naturais, 

algas, leveduras e plantas, que apresentam resultados semelhantes a cianamida 

hidrogenada na indução de brotação das gemas de forma artificial quando as 

exigências mínimas de HF para cultura não são obtidas. Dentre os produtos 

comerciais disponíveis estão Syncron®, Erger®, Bluprins® e Siberio®. 

Deste modo, existe a necessidade de oferecer ao produtor alternativas menos 

tóxicas e agressivas ao meio ambiente em relação a cianamida hidrogenada (CH), 

buscando ainda resultados que expressem eficiência na indução da brotação quando 

as horas de frio acumuladas não forem suficientes. 

Tendo em vista essa problemática, o objetivo deste trabalho foi testar o uso de 

bioestimulantes como alternativa para indução de brotação de mirtileiros ‘Duke’ na 

região dos Campos de Cima da Serra. 
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2  OBJETIVO  
 

Testar o uso de bioestimulantes como alternativa para indução de brotação de 

gemas vegetativas e floríferas do mirtileiro ‘Duke’, buscando combinações e 

concentrações de biostimulantes com nitrato de cálcio e cianamida hidrogenada com 

óleo mineral. 

 

2.1  OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

Avaliar as respostas referentes a indução de brotação de gemas vegetativas 

afim de formação de novos ramos renovando a planta e, por fim, avaliar a produção 

do mirtileiro ‘Duke’ na região dos Campos de Cima da Serra. 

Induzir a brotação das gemas vegetativas e floríferas em invernos com HF 

necessárias forem insuficientes para a indução natural das gemas.
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3  CULTURA DO MIRTILEIRO 
 

Originário do Hemisfério Norte, o mirtileiro (Vaccinium spp.) despertou interesse 

pelo mundo devido às suas propriedades antioxidantes que se atribuem a grande 

variedade de polifenóis como antocianinas, flavonoides e derivados de ácido cinâmico 
que estão presentes nos frutos (CARDEÑOSA et al., 2016). 

De acordo com Severo et al. (2008), o consumo dos frutos do mirtileiro auxilia 

na prevenção de doenças cardiovasculares, disfunções de imunidade, catarata, 

deterioração cognitiva e câncer. As suas propriedades organolépticas, são outro fator 

que atrai cada vez mais consumidores (GONÇALVES et al., 2015) 

A cultura do mirtileiro foi introduzida no Brasil no ano de 1983, na cidade de 

Pelotas (RS), com plantas provenientes da Universidade da Flórida. A espécie 

selecionada foi Vaccinium ashei, conhecida como “Olho de coelho” ou “Rabbiteye, 

possuindo como caraterísticas, bagas avermelhadas, quando imaturas, e baixa 

exigência em frio. Posteriormente, na década de 1990, a cultura se difundiu nos 

estados de Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Minas Gerais, somando cerca de 

400 ha de área plantada (HOFFMANN, 2004). 

Baptista et al. (2006) relatam que a cultura apresenta grandes possibilidades 

no setor frutícola das regiões sul e sudeste do Brasil devido a facilidade de produção, 

altas taxas de rentabilidade e a baixa utilização de insumos. 

O Brasil, em relação a outros países do Hemisfério Sul dispõe de grandes 

vantagens para exportação de mirtilo frescos, graças às possibilidades de produção 

de colheita mais precoce que coincide com a entressafra do Hemisfério Norte, além 

de possuir terras aptas para produção, disponibilidade de água e a proximidade dos 

mercados europeus (CANTUARIAS-AVILÉS, 2010). 

 

3.1  IMPORTÂNCIA ECONÔMICA 

 

Devido aos múltiplos benefícios que o consumo do fruto traz para a saúde 

humana, países da Europa e América do Norte têm cada vez mais intensificado as 

suas produções, sendo os Estados Unidos é o principal consumidor mundial 

(BASCOPÉ, 2013). 

Cantuarias-Avilés (2014) relatou que existe grande estabilidade na oferta e 

procura entre a América do Norte e Europa em relação aos frutos do mirtileiro, mesmo 
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que no Hemisfério Sul ainda seja necessário aprimorar os métodos de marketing para 

que então possa aumentar o consumo das bagas. 

 A entressafra da cultura nos países de origem abre os mercados de exportação 

para os países emergentes como Chile e Brasil que trabalham com variedades de 

menor exigência em frio hibernal pois conseguem, precocemente, antecipar a colheita 

gerando maiores lucros. 

De acordo com a FAO (2021), em 2019 a produção mundial ultrapassou a 

823.000 toneladas, onde os Estados Unidos da América contribuíram com 308,760 

toneladas em 41.560 ha.  Em um ranking de produção mundial, a América do Norte 

com Estados Unidos e Canadá, possuem 58% do total. A Europa é responsável por 

17%, a América do Sul por 17%, e a Austrália e Nova Zelândia por 1% da produção, 

como mostra o Gráfico 1. 

Gráfico 1 - Produção mundial de mirtilo em 2019. 

 
Fonte: FAO (2021), adaptado pelo autor. 

 

3.1.1 Mirtilo no Brasil 
 

Atualmente o mirtilo ocupa a 197º posição de produtos mais comercializados 

na Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais do Estado de São Paulo. Países 

como Chile, Estados Unidos, Peru e Argentina são os principais fornecedores com 

17,4%, 15,4%, 11,6% e 9% respectivamente. No mercado brasileiro, os estados de 
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Santa Catarina com 4% e Rio grande do Sul com 13,4%, mantêm a maior contribuição 

nacional do país (CEAGESP, 2021). 

O estado do Rio Grande do Sul, segundo Zardo (2014), é o maior produtor de 

mirtilo do Brasil, gerando renda e oportunidades de mercado nesse setor da 

fruticultura. Conforme Tabela 1, fornecida pelo setor de comunicação do escritório da 

Emater-Ascar de Vacaria, a cultura se encontra em mais de 40 propriedades no 

estado. 

 

Tabela 1 - Levantamento da produção de mirtilo no Rio Grande do Sul, safra 2020/21. 

 
Em destaque, o município de Vacaria, onde foram realizados os experimentos. 
Fonte: Comunicação pessoal de Emater/RS-Ascar (2021). 
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3.2  MORFOLOGIA E CLASSIFICAÇÃO BOTÂNICA 

 

As variedades de mirtileiros podem apresentar diversos tamanhos no seu porte 

estrutural e de acordo com Fonseca (2007), as medidas podem variar de 0,5 a 10 

metros de altura, dependendo do cultivar e de seus métodos de manejo. 

O sistema radicular pode alcançar 1 metro de profundidade com raízes finas e 

fibrosas onde a maior parte da absorção de nutrientes acontece nos primeiros 40 

centímetros (ABBOTT; GOUGH,1987). Por não possuírem pêlos radiculares existe 

uma grande dificuldade da cultura na absorção de nutrientes o que ocasiona dois 

períodos de crescimentos do sistema radicular. O primeiro ocorre, de forma mais lenta, 

durante a fase de floração e vingamento dos frutos, enquanto o segundo período, de 

forma mais intensificada, ocorre após a colheita, podendo se se estender até ao final 

do verão (MADEIRA, 2016). 

Segundo Fonseca e Oliveira (2007), pode existir uma simbiose com hifas de 

micorrizas em troca de fotoassimilados, a fim de aumentar a superfície de contato das 

raízes com solo e facilitar a absorção de água e nutrientes. 

De acordo com Strik (2012) as flores e frutos são os maiores drenos das plantas, o 

que justifica a diminuição da taxa de crescimento das raízes nos períodos de 

frutificação e enchimento das bagas. 

Os mirtileiro não possuem um único líder central, de modo que em sua base na 

superfície do solo emergem múltiplos troncos a partir de um hemicriptofito (MADEIRA, 

2016). Esse crescimento vegetativo acontece nos primeiros dias da primavera e 

continua até ao final do verão (FONSECA, 2007). 

Geralmente os ramos têm de 15 a 50 centímetros e chegam a expressar até 

três fluxos de crescimento por ano, onde o seu vigor está relacionado a condições 

climáticas, nutrientes e a variedade cultivada (GOUGH, 1991). 

O sistema foliar é gerado a partir dos nós nos ramos, em torno de 7,5 centímetros, 

essas folhas têm a forma elíptica estreita a ovalada, sendo que, na parte abaxial, 

podem ser glabras (GOUGH et al., 1976). As inflorescências do mirtileiro são 

compostas de 6 a 14 flores perfeitas e completas, podendo possuir as cores creme, 

branca, rosa ou violeta (MADEIRA, 2016). 

A disposição do número de flores está relacionada à posição do gomo no ramo. 

Os ramos mais distais geralmente apresentam maior número de flores, diminuindo à 

medida que o ramo aumenta a distância da extremidade. Cada flor possui até 10 
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estames e ovário ínfero com 4 a 5 lóculos além de diversos óvulos por lóculo 

(VALDIVIESSO et al., 2015).  

Eck e Childers (1966) relataram que a duração da floração do mirtileiro pode 

variar de 7 a 14 dias devido a interação da sua base genética com a temperatura. No 

entanto, pode-se ter um período maior com algumas cultivares mais precoces em 

regiões onde as temperaturas ainda estão baixas e começam a florescer. 

Segundo Fonseca (2007), mesmo sendo auto férteis, as flores do mirtileiro 

apresentam algumas características, sendo aromáticas que possuem glândulas 

nectaríferas na base do estigma que atraem pequenos insetos que podem reduzir a 

autopolinização promovendo a polinização cruzada. 

A maturação dos frutos ocorre em três processos distintos, onde na primeira, 

acontece um aumento rápido da baga, devido à divisão celular e aumento de células. 

Dentro da segunda fase, ocorre o amadurecimento dos embriões das sementes, 

enquanto na terceira e última fase, a baga começa a amadurecer, sofrendo mais um 

aumento no volume celular, e segundo Galleta (1975) a terceira fase pode durar entre 

16 e 26 dias. 

 

3.2.1 Grupos do mirtileiro 
 

Para Krewer e Nesmith (2006), a espécie originária do norte dos EUA, onde as 

baixas temperaturas acumuladas atingem cerca de 800 a 1000 horas de frio, a cultivar 

de maior importância comercial do gênero Vaccinium é a Northern Highbush. Devido 

a essa necessidade de frio acumulada abaixo de 7,2 °C, as regiões que não suprem 

a demanda exigida se faze necessário o uso de indutores artificiais para a superação 

satisfatória da dormência. 

A classificação das classes de mirtileiros são baseadas de acordo com as 

características de planta, como altura de planta, formato de fruto, exigências de frio 

hibernal e resistências a fatores ambientais (MASABNI, 2007). 

Segundo Galleta e Ballington (1996) as plantas podem ser caracterizadas em 

cinco grupos diferentes: 
a) Rabbiteye ou “olho de coelho” (V. ashei): alcança dois a quatro metros de altura, 

apresenta tolerância ao calor e ao estresse hídrico e baixas necessidades de frio onde 

o acúmulo médio de horas de frio nas regiões produtoras no Brasil situa-se entre 400-

600 HF. Produz bagas avermelhadas, frutos ácidos e com longa conservação. 
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b) Half high: atinge entre 0,5 a 1,0 m de altura e sua exigência em frio está em média 

de 400 HF. Esse grupo envolve híbridos de V. angustifolium e V. corymbosum. 

c) 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 650 a 800 HF, 

para ter uma brotação e uma floração adequada. 

d) Southern highbush (V. corymbosum): é um arbusto alto, necessita de menores 

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

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

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

drenagem eficientes. 

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

ou para processamento. A maioria delas pertence à espécie V. angustifolium, embora 

esteja neste grupo, o mirtilo do Canadá (V. myrtilloides e V. boreale). 

 

3.3  EXIGÊNCIA PARA O CULTIVO 

 

Para que a planta possa expressar seu potencial produtivo, além de práticas 

de manejo adequadas, os solos precisam possuir algumas características como 

elevado teor de matéria orgânica, boa drenagem e pH entre 4,5 e 5,5. Solos ricos em 

cálcio podem resultar em um crescimento mais lento das plantas (KREWER et al., 

2015). 

O déficit hídrico, principalmente nos períodos de floração, pode gerar grandes 

prejuízos na produção. O mirtileiro necessita de até 50mm de água, por semana, 

durante o período de desenvolvimento das bagas. No entanto, mesmo após a colheita 

é preciso evitar que a planta passe por algum déficit hídrico, pois pode refletir na 

produção seguinte (TREHANE, 2004). 

Conforme Parra (2008) o desenvolvimento do mirtileiro pode ocorrer em climas 

diversificados como zonas que apresentam secas ou elevada umidade. A amplitude 

térmica que as plantas são capazes de tolerar é de -32º C até 50ºC. 

A faixa ideal para formação das gemas é em torno de 25ºC pois, durante a 

floração, as altas temperaturas auxiliam a germinação do pólen e desenvolvimento do 

tubo polínico. 
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3.3.1 Estruturas de frutificação 
 

 Formados nas axilas das folhas, existem dois tipos de gemas, as vegetativas, 

que dão origem aos as ramificações e as gemas florais, que são formados a partir dos 

vegetativos, após a diferenciação floral. O processo de diferenciação inicia nos gomos 

da mais distais de forma basipta ao longo do ramo (Fonseca, 2007). 

 Segundo Gough (1978), o número de gomos nos ramos depende do cultivar, e 

quantidade entre florais e vegetativos é dependente do vigor do ramo. As partes mais 

distais tendem a apresentar um quantitativo floral maior em relação a base dos ramos, 

pois têm mais tempo para se diferenciarem. Na Figura 3 é possível acompanhar o 

processo de frutificação de acordo os estádios fenológicos do mirtileiro. 

 

Figura 3 - Estádios fenológicos do mirtileiro. 

 
Estágio fenológico do mirtilo, A. Gema invernal dormente, B. Gema inchada, C. Brácteas separadas, 
D. pré-floração, E. Início da floração, F. Plena floração, G. Fim de floração, H. Formação do fruto, I. 
Troca de cor do fruto e J. Frutos maduros para a colheita. 
Fonte: Lyrene et. al. (2006), adaptado pelo autor. 
 

3.3.2 Dormência 
 

O período de dormência é um processo fisiológico que ocorre em diversas 

estruturas vegetais como bulbos, sementes, tubérculos e as gemas das frutíferas de 

clima temperado (Petri 2002). 

Para Castro (2008) nas regiões de clima temperado, a dormência das gemas 

se inicia conforme as temperaturas e o comprimento do dia diminuem. 

Petri et al. (2004) relatam que a dormência pode ser classificada em três tipos: 

1) Paradormência; quando a ausência de desenvolvimento dos gomos ocorre por 
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inibição provocada por outros órgãos da planta. É também designada de inibição 

correlativa. Inicia-se no final do Verão com a redução da duração dos dias; 2) 

Endodormência; quando o processo de repouso é imposto e mantido por fatores 

fisiológicos do próprio órgão afetado, independentemente das condições do meio e da 

influência de outros órgãos. Permite especificamente a sobrevivência à exposição a 

baixas temperaturas. Este período divide-se em duas fases, nomeadamente, (i) 

endodormência profunda ou p-endodormência, onde não é possível induzir o 

desenvolvimento dos gomos, mesmo que as condições de desenvolvimento naturais 

sejam favoráveis; e (II) endodormência superficial ou s-endodormência, onde existe a 

possibilidade de provocar o término do período de dormência com recurso a 

determinados tratamentos; 3) Ecodormência; a partir do momento em que passa a 

ser regulada por fatores ambientais desfavoráveis ao crescimento, tais como as 

temperaturas baixas, falta de água e o fotoperíodo, tendo por isso natureza exógena.. 

A exposição a baixas temperaturas, gerando acúmulo de horas de frio, podem 

desencadear a brotação das gemas, no entanto, o período da dormência pode variar 

de acordo com as condições climáticas e da variedade (PETRI & HERTER, 2004).  

Invernos com baixo acúmulo de HF se tornam um grande problema para algumas 

cultivares de mirtileiro, como ‘Duke’. A insuficiência em frio hibernal pode acarretará 

desuniformidade, atraso na brotação das gemas vegetativas e floríferas, ou seja, a 

planta irá gerar frutos com menor qualidade (MADEIRA, 2016). 

 

3.4 INDUTORES DE BROTAÇÃO 

 

Na ausência de frio hibernal, os agentes químicos se tornaram uma forma 

essencial para superação da dormência buscando a uniformidade na brotação 

(MAHROUS; EL-FAKHRANI, 2006). A prática do uso dessas substâncias viabiliza a 

produção de algumas cultivares que possuem requerimento de curta a média 

exigência de frio hibernal. 

Segundo Petri et al. (2006) existem inúmeras substâncias químicas que atuam 

como indutores de brotação como é o caso da cianamida hidrogenada, cálcio 

cianamida, óleo mineral, nitrato de potássio entre outros. 

No setor frutícola, a cianamida hidrogenada é o recurso mais utilizado para induzir a 

brotação em diversas culturas, inclusive o mirtileiro (WILLIAMSON et al., 2002), sendo 

que o produto comercial é conhecido como Dormex®  
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3.4.1 Cianamida hidrogenada 
 

O modo de atuação da cianamida hidrogenada está concatenado a redução 

das atividades enzimáticas envolvidas na rota de formação de espécies reativas de 

oxigênio. A indução do estresse oxidativo produz peróxido de hidrogênio (H2O2), 
sendo o precursor na iniciação do crescimento vegetativo (HALALY et al., 2008)  

Settimi et al. (2005) disserta sobre as elevadas taxas de toxicidade do uso 

dessa substância, que pela Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, é 

classifica no nível mais alto de toxicidade. 

 

3.4.2 Produtos alternativos para superação da dormência 
 

De acordo com Floss (2007) princípios básicos como ambiente, genética e 

cultura, são fatores que podem alterar o desenvolvimento e produtividade. No entanto, 

existem ainda outros fatores que controlam os sistemas fisiológicos ou hormonais nas 

plantas, como os biorreguladores ou bioestimulantes ou bioativadores, mais 

conhecidos como fertilizantes organominerais. 

Segundo Calvo et al. (2014), os bioestimulantes são combinações de 

reguladores de crescimento que contém em sua composição hormônios sintéticos ou 

vegetais que, quando são aplicados nas plantas, atuam de modo direto na fisiologia 

do vegetal aumentando o desenvolvimento.  

Elliot e Prevatte (1996) relatou que os biostimulantes podem ser definidos como 

promotores de crescimento vegetal não nutritivo pois, o seu propósito é baseado na 

promoção da absorção de nutrientes e formação de quelatos orgânicos além de 

controlar o equilíbrio hormonal na planta. As aplicações podem ser feitas via foliar, 

solo ou sementes com a função de estimular processos naturais para melhorar a 

absorção e eficiência de nutrientes, de tolerância ao estresse (KLAHOLD et al., 2006). 

Os bioestimulantes conseguem controlar o crescimento vegetal de forma a 

estimular a divisão e diferenciação celular, visto que os efeitos são dependentes da 

concentração e proporção das substâncias nos produtos (VIEIRA, 2001) 

Existe uma grande variedade de formulações de bioestimulantes disponíveis. 

Conforme Du Jardin (2015), as substâncias são classificadas em três grupos de 

acordo com a sua composição de origem como produtos que contêm substâncias 
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húmicas (HS), produtos que contêm hormônios (HCP) e produtos que contêm 

aminoácidos (AACP). 

De acordo com Silva et al. (2011) o nome de substâncias húmicas é dado 

devido à sua composição de ácidos húmicos, ácidos fúlvicos e huminas. A 

composição promove a produção de auxinas, citoquininas e giberelinas, conhecidos 

também como hormônios vegetais naturais, responsáveis pelo mecanismo fisiológico 

do desenvolvimento vegetal. 

Façanha et al. (2002) e Canellas (2005) reportaram que os ácidos presentes 

nas substâncias húmicas estimulam o aumento na taxa de síntese de H+-ATPase de 

membrana. Esse aumento é favorável a ativação das bombas de H+, responsáveis 

pela emissão de raízes laterais, otimizando a absorção de água e nutrientes presentes 

no solo. 

O grupo das substâncias compostas por aminoácidos, segundo Du Jardin 

(2015), está presente nas mais diversas culturas devido a ação direta com assimilação 

do nitrogênio, enzimas do ciclo ácido tricarboxílico (TCA), efeitos quelantes, 

antioxidantes e atividades hormonais, todos relacionados com a nutrição e 

desenvolvimento celular.  

A associação do nutriente mineral com aminoácidos, no processo de 

complexação, propicia maior penetração na membrana cuticular, de forma mais rápida 

do que por meio de difusão simples. Nesse processo os aminoácidos ligantes 

possuem propriedades que induzem a permeabilidade, resultando em benefícios ao 

utilizar um aminoácido quelatizante. 

Motta (2014) descreveu que a fonte de aminoácidos mais utilizada pela 

comunidade científica e industrial é originada do extrato de algas marinhas ricas em 

macros e micronutrientes tais como aminoácidos, esteróis, compostos que contêm N 

como betaínas, além de hormônios como, auxinas e giberelinas. As algas mais 

utilizadas são algas vermelhas Phymatolithon calcareum e Lithothamnion corallioides, 

e algas castanhas Ascophyllum nodosum e Ecklonia maxima. 

O uso de fertilizantes organominerais, comercializados como Bluprins®, 

Siberio®, Erger® e Syncron®, tem se mostrado como uma ótima ferramenta que auxilia 

no aumento de características desejáveis como precocidade, maturação uniforme e 

qualidade dos frutos (VALAGRO, 2009). 

Bluprins® é um fertilizante à base de água, nitrato de amônio, melaço de cana-

de-açúcar, aminoácidos, ácido cítrico, hidróxido de sódio, desenvolvido com o intuito 
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de estimular a quebra da dormência e maturação de frutíferas de clima temperado de 

baixa ou média exigência de frio hibernal. Seu uso se dá por meio de aplicação foliar, 

no entanto, não é recomendado para uso em plantas com menos de 3 anos, fracas 

ou pouco lignificadas (BIOLCHIM, 2021). 

Siberio® é um complexo de fertilizantes utilizado na inibição da dormência. 

Após sua aplicação, via foliar, os nutrientes presentes na sua composição penetram 

nas gemas dormentes ativando os processos enzimáticos e metabólicos responsáveis 

pela brotação (GREEN HAS IBERIA, 2021). 

Erger® é um produto à base de nitrogênio inorgânico, mono e polissacarídeos, 

cálcio e diterpenos selecionados, o qual em aplicação foliar apresenta bons resultados 

na superação da dormência em macieiras e videiras visando a uniformidade das 

brotações em condições ambientais pouco favoráveis (VALAGRO, 2009). 

Syncron®, é um bioativador composto de substâncias naturais e compostos 

indutores da atividade hormonal que atuam como bioestimulantes. A aplicação é via 

foliar fornecendo para a planta nutrientes para que a mesma possa superar a 

dormência de maneira uniforme (JOVAGRO, 2021) 

Segundo Du Jardin (2015), por não haver nutrientes específicos para as 

plantas, faz bioestimulantes não são classificados como fertilizantes, no entanto, 

estimulam a sua aquisição por novas rotas como a fixação do nitrogênio atmosférico 

por recrutamento de endossimbioses bacterianas a indução de respostas na planta. 
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4  MATERIAL E MÉTODOS 
 

4.1 LOCAL 

 

O experimento foi conduzido em pomar comercial nas safras 2017/18 e 

2018/19. As coordenadas geográficas do local do experimento são 28º 26' 28,08"S e 

50º 56' 30,80"O, com altitude média de 906 metros, localizadas no município de 

Vacaria - RS conforme Figura 1. 

Figura 1 - Imagem via satélite da área experimental. 

 
Fonte: Google Earth, 2021. 

 

Segundo a classificação de Köppen-Geiger, o clima de Vacaria é do tipo: 

temperado úmido, com verões amenos. A temperatura média mensal oscila de 11,4ºC 

a 20,6ºC, e a precipitação pluvial média mensal varia de 101 a 174 mm (PEREIRA, 

2009). O acúmulo médio HF é de 657 de maio a agosto e de 759 de maio a setembro, 

seguindo a base de dados do período de 1983/2009 (CARDOSO et al., 2012). O tipo 

de solo predominante na região é Latossolo Bruno distrófico típico, que segundo a 

Embrapa (2006), possui características como elevadas profundidades, boa drenagem, 

altos teores de argila, acentuada acidez e baixa reserva de nutrientes. Ainda, 

mineralogia predominante de caulinita, óxidos de ferro e alumínio, com alto teor de 

matéria orgânica. 
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4.2 MATERIAL 

 

O pomar dispõe de plantas em camalhão dotadas de fertirrigação por 

gotejamento localizado e para o experimento foram utilizados mirtileiros (Vaccinium 

corymbosum) da variedade Duke da classe Northern Highbush.  

As atividades de poda e manejos fitossanitários foram realizadas de acordo 

com as indicações para cultura e conforme as normas do pomar pelo próprio 

contingente de funcionários. 

 

4.3 CONDIÇÕES CLIMÁTICA DURANTE O PERÍODO DE ENSAIOS 

 

Os levantamentos climáticos utilizados foram obtidos a partir da estação 

meteorológica localizada na estação experimental de fruticultura de clima temperado 

da Embrapa Uva e Vinho, no município de Vacaria, conforme Tabela 2. 

Tabela 2 - Representativo de horas de frio e unidade de frio na região de Vacaria nos 
de 2017 e 2018. 

 
Fonte: Embrapa (2021), adaptado pelo autor. 

 

4.4 TRATAMENTOS 

Tabela 3 - Relação de tratamentos utilizados para indução da brotação de mirtileiros 
‘Duke’. 

 
Fonte: Autor (2021). 
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As aplicações dos tratamentos foram realizadas nos dias 31 de agosto de 2017 

e 27 de agosto de 2018 por aspersão com pulverizador costal elétrico de 16 litros 

(Yamaho FT-16), conforme Figura 2. Foram utilizados 20 litros de calda para cada 

tratamento e a pulverização ocorreu até o ponto de gotejamento.  

Figura 2 - Pulverizador elétrico Yamaho FT-16 utilizado para realização dos ensaios. 

 
Fonte: Leonardo Soldatelli Paim (2019). 

 

4.5 MÉTODOS DE ANÁLISE 

 

4.5.1 Delineamento experimental e análise estatística 
 

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

Cada unidade experimental foi composta por 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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4.5.2 Seleção de plantas 
 

Dentro das filas, descartando as plantas de cabeceira, o ensaio experimental 

contou com plantas que apresentavam maior uniformidade. Cada planta selecionada, 

recebeu uma placa de marcação, amarrada na base e um conjunto de cinco etiquetas 

numeradas de 1 a 5. As etiquetas foram colocadas, de forma aleatória, em cinco 

ramificações do ano diferentes. 

 

4.5.3 Avaliação fenológica 
 

A campo, as análises foram realizadas periodicamente. A amostragem dos 

dados foi estruturada de acordo com modelo de referência da Figura 3, que 

exemplifica os estádios fenológicos do mirtileiro. 

 

4.5.4 Comprimento de ramos e quantificação de gemas 
 

Os ramos etiquetados foram medidos com auxílio de uma trena e quantificados 

para aferição do comprimento dos lançamentos. 

Em intervalos de 15 dias após a demarcação dos ramos com as etiquetas, foi 

aferida a quantificação de gemas vegetativas em relação às gemas floríferas, 

processo esse que foi iniciado.  

 

4.5.5 Área foliar 
 

Na avaliação foliar, foram coletadas 20 folhas plenamente desenvolvidas no 

entorno de cada planta marcada. Posteriormente, no laboratório, retirou-se os 

pecíolos e com auxílio de um escâner e um programa de computador da marca 

WinFOLIA® Basic, obteve-se as medidas morfológicas tais como; área média das 

folhas, perímetro médio, comprimento médio, largura média, relação 

largura/comprimento e fator de forma. 
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4.5.6 Colheitas 
 

As colheitas foram realizadas na planta inteira, geralmente no período da 

manhã de duas a três vezes na semana, 

Os frutos colhidos foram e acondicionados em sacos celofane, com nova 

etiqueta para identificação da planta, para serem levados até o local de avaliação. Ao 

chegar no laboratório, os frutos foram resfriados em freezer comum para evitar 

deterioração dos mesmos, ao passo que foi feita a aferição de massa fresca de cada 

baga com auxílio de balança de precisão da marca Marte, modelo AD. 200 C. 

Após mensuração de massa, com uso de paquímetro digital foram obtidas as 

medidas de altura e diâmetro dos mesmos como mostra a Figura 4.
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

5.1 ANÁLISE DE ENSAIO DE BROTAÇÃO 

 

5.1.1 Gemas vegetativas 
 

Segundo os dados da Tabela 4, 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 do tratamento 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% + nitrato de cálcio 

3%. Com maior índice de brotação observado em plantas que receberam o tratamento 

Syncron® 4% + nitrato de cálcio 3%, repercutindo em cerca de 89,1% de gemas 

vegetativas brotadas. 

Picolotto (2014) relata em um estudo referente ao uso de indutores de brotação 

em cultivo protegido na produção de plantas de mirtileiro, que a época de aplicação 

da cianamida hidrogenada tem fortes influências na antecipação da brotação ao se 

comparar com a testemunha. Segundo Coletti et al. (2011), a aplicação tardia de 

cianamida hidrogenada não apresenta resultados satisfatórios em 'Georgiagem' e 

'Aliceblue' ao serem comparados com o tratamento sem aplicação. Para os autores 

existe uma correlação entre períodos de aplicação deste regulador vegetal e o estádio 

fenológico em que as gemas se encontram. A aplicação de cianamida hidrogenada 

em plantas com gemas que apresentam brácteas abertas pode causar fitotoxidez, 

sendo o mais recomendado a aplicação em estádio de gema dormente (COLETTI et 

al., 2011). 

As plantas testemunha obtiveram apenas 33,1% de brotação em relação à 

média contabilizada, justificando a alta exigência em frio hibernal do cultivar Duke, que 

demanda de 800 a 1000 HF. Para o ano de 2017, a soma de horas frio atingiu apenas 

371 HF no período de abril a agosto, conforme Tabela 2. 
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Tabela 4 - Brotação de gemas vegetativas de mirtileiros ‘Duke’ em resposta a 
diferentes indutores de brotação na safra 2017/18. Vacaria, RS, 2021. 

 
Médias seguidas de mesma letra minúscula na coluna não diferem significativamente pelo teste Tukey 
a 5% de probabilidade de erro. 
Fonte: Autor (2021). 
 

No ciclo 2018/2019, Tabela 5, não foram observadas brotações nas primeiras 

avaliações realizadas em função das condições climáticas com chuvas 

impossibilitando as avaliações. No entanto, a partir de 28/09, foram observadas 

brotações vegetativas, onde destacaram-se menores índices nos tratamentos com 

Syncron® 4% + nitrato de cálcio 3% e no tratamento-testemunha, a qual apresentou 

8,9% de brotação de gemas vegetativas. No decorrer das avaliações foi possível 

observar a similaridade do tratamento de Syncron® 4% + nitrato de cálcio 3% com os 

demais bioestimulantes, sendo todos significativamente superior 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 com média geral de cerca 

de 44,4% de gemas brotadas. 

Tabela 5 - Brotação de gemas vegetativas de mirtileiros ‘Duke’ em resposta a 
diferentes indutores de brotação na safra 2018/19. Vacaria, RS, 2021. 

 
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. 
Fonte: Autor (2021). 
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5.1.2 Gemas floríferas 
 

Dentre as avaliações de gemas floríferas durante o ciclo de 2017/18, Tabela 6, 

apenas o tratamento testemunha apresentou resultados não satisfatórios em relação 

aos demais tratamentos, destacando a exigência de frio insuficiente do cultivar 

avaliado. Na segunda avaliação, dia 25/09, não houve diferenças significativas dentre 

os tratamentos. Nas avaliações seguintes o tratamento de Syncron® 4% + nitrato de 

cálcio 3% regrediu apresentando resultados inferiores quando comparado com os 

demais tratamentos podendo ser justificado pela competição de reservas. 

Finalizando o período avaliativo no dia 13/11 observou-se que os 

bioestimulantes Syncron® 4% + nitrato de cálcio 3% e Erger® 4% + nitrato de cálcio 

3%, foram inferiores ao tratamento com Siberio® 4% + nitrato de cálcio 3% com os 

menores índices brotação de gemas floríferas. 

 

Tabela 6 - Brotação de gemas floríferas de mirtileiros ‘em resposta a diferentes 
indutores de brotação na safra 2017/18. Vacaria, RS, 2021. 

 
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. 
Fonte: Autor (2021). 

 

No ciclo 2018/19, Tabela 7, não ocorreram diferenças significativas entre os 

tratamentos nas duas primeiras avaliações devido a baixas temperaturas nos dias 

seguintes após aplicação dos tratamentos resultando em baixos índices de brotação 

das gemas. Na terceira avaliação, dia 28/09, os níveis de brotação do tratamento 

testemunha foram 21%, logo, o menor índice de brotação. Os demais tratamentos 

induziram, mais de 40% de brotação, não havendo diferenças significativas entre os 

indutores. 
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As avaliações do dia 10/10 mostraram que os tratamentos testemunha e 

Syncron® 4% + nitrato de cálcio 3% obtiveram os índices mais baixos de brotação 40,8 

e 40,7% respectivamente diferenciando-os significamente dos demais tratamentos do 

ensaio. Em 25/10 os tratamentos não diferiram entre si. A não existência de diferenças 

pode estar relacionada a razões meteorológicas, uma vez que ao final do período de 

avaliação foi registrada maior ocorrência de frio resultando a média geral de 63,2% no 

índice de brotação entre os tratamentos. 

 

Tabela 7 - Brotação de gemas floríferas de mirtileiros ‘Duke’ em resposta a diferentes 
indutores de brotação na safra 2018/19. Vacaria, RS, 2021. 

 
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. 
Fonte: Autor (2021). 
 

5.2 PRODUÇÃO 

 

No que diz respeito a produtividade no ciclo 2017/18, Tabela 8, os tratamentos 

que mostraram maior rendimento em massa de total de frutos foram Dormex® 1% + 

Óleo mineral 3,5%, Bluprins® 4% + nitrato de cálcio 3% seguidos pelo tratamento 

testemunha.  
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Tabela 8 - Levantamento produtivo de mirtileiros ‘Duke’ em resposta a diferentes 
indutores de brotação na safra 2017/18. Vacaria, RS, 2021. 

 
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. 
Fonte: Autor (2021). 

 

A maior massa de frutos nesses tratamentos pode estar atribuída ao 

desenvolvimento foliar, que para Nunes et al. (2001) atribui a maior capacidade de 

produção de fotoassimilados produzidos e disponíveis para as plantas devido à 

brotação das gemas vegetativas. Vegara (2008) relatou que o uso da cianamida 

hidrogenada somada com óleo mineral tem mostrado maior eficiência na indução das 

gemas 

Em relação a quantidade de frutos colhidos, os tratamentos Dormex® 1% + 

Óleo mineral 3,5%, Bluprins® 4% + nitrato de cálcio 3% se diferenciam 

estatisticamente perante os demais sendo mais produtivos, respectivamente. 

Na avaliação da massa fresca média de frutos colhidos não foram diferenças 

significativas dentre os tratamentos sendo assim, na média geral a massa de 0,97 g 

fruto -1. Coletti (2009) mostrou que a massa média de frutos nas variedades Clímax, 

Aliceblue e Georgiagem, foram 0,56, 0,62 e 0,86g, respectivamente, ressaltando que 

os melhores resultados foram obtidos através do tratamento com 0,52% de cianamida 

hidrogenada + 0,5% de óleo mineral.  

As avaliações mostraram que o número de colheitas realizadas, o tratamento 

testemunha foi equivalente ao tratamento Dormex® 1% + Óleo mineral 3,5%, que 

apresentou maior número de colheita no ciclo. Em relação aos demais 

bioestimulantes, as colheitas reduziram substancialmente de o número médio. 

As avaliações do ciclo 2018/19, Tabela 9, não apresentaram diferenças 

significativas entre os tratamentos no que diz respeito à massa total de frutos colhidos, 

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

colheitas. 
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Tabela 9 - Levantamento produtivo de mirtileiros ‘Duke’ em resposta a diferentes 
indutores de brotação na safra 2018/19. Vacaria, RS, 2021. 

 
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. 
Fonte: Autor (2021). 
 

Ao fazer uma análise comparativa das condições climática do ciclo 2018, 

Tabela 2, pôde-se perceber que os parâmetros de unidade de frio e horas de frio 

acumuladas foram superiores que ciclo 2017, podendo justificar a inexistência de 

diferenças significativas no quesito frutificação.  

Os bioestimulantes Erger® 4% + nitrato de cálcio 3%, Bluprins® 4% + nitrato de 

cálcio 3% e Siberio® 4% + nitrato de cálcio 3% e Syncron® 4% + nitrato de cálcio 3% 

reduziram significativamente o número de colheitas em relação à planta testemunha 

e às plantas que receberam o tratamento Dormex® 1% + óleo mineral 3,5%, porém 

Bluprins® 4% + nitrato de cálcio 3% proporcionou número e massa de frutos por planta 

superior à testemunha. 

Faust (2000) discorreu sobre a tolerância do mirtileiro a baixas temperaturas, e 

sua alta exigência em unidades de frio, motivo esse que quando não suprida a 

exigência, algumas reações químicas hormonais necessárias para desfolha não 

aconteçam, mesmo a planta sendo caducifólia. 

 

5.3 MORFOLOGIA FOLIAR 

 

Nas avaliações, conforme Tabela 10, de área média, perímetro médio e 

comprimento médio, os tratamentos Dormex® 1% + Óleo mineral 3,5%, Syncron® 4% 

+ nitrato de cálcio 3% e Erger® 4% + nitrato de cálcio 3% não apresentaram diferenças 

significativas entre as médias. No entanto, o tratamento testemunha induziu 

resultados similares, com perímetro médio das folhas de 14,35 cm, comprimento 

médio das folhas 5,79 e largura média em 3,16cm. 
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As análises de relação largura/comprimento das folhas não foram significativas, 

diferentemente das análises de fator de forma, onde foi observado que o tratamento 

Bluprins® 4% + nitrato de cálcio 3% apresentou as menores médias dessa avaliação.  

Conforme Antunes Junior (2009), a área foliar é definida pela relação entre o 

total de uma das faces do tecido fotossintético e a superfície que a planta ocupa. A 

avaliação fisiológica das plantas é dependente do número e tamanho das folhas, pois 

essas variáveis são utilizadas como indicativo de produtividade, de modo que, o 

processo fotossintético é dependente da interceptação da energia luminosa e da sua 

conversão na energia química. 

 

Tabela 10 - Morfologia foliar de plantas de mirtileiros ‘Duke’ em resposta a diferentes 
indutores de brotação na safra 2017/18. Vacaria, RS, 2021. 

 
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. 
Fonte: Autor (2021). 
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Conforme Tabela 11, os parâmetros de análise foliar não foram significativos 

pelo teste F a 5% de erro. Como dito anteriormente, de acordo com os dados da 

disposição climática, tabela 2, o acúmulo de frio hibernal se mostrou superior no 

segundo ano do ensaio, podendo justificar a uniformidade nas médias obtidas. 

 
Tabela 11 - Morfologia foliar de plantas de mirtileiros ‘Duke’ em resposta a diferentes 
indutores de brotação na safra 2018/19. Vacaria, RS, 2021. 

 
ns – não significativo pelo teste F a 5% de probabilidade de erro. 
Fonte: Autor (2021). 
5.4 ANÁLISE DE RAMOS 

 

Conforme Tabela 12, O número médio de ramos formados mostrou a 

importância do uso de estimulantes para indução de brotação pois, devido a 

insuficiência de acúmulo de frio no ciclo 2017/18 pôde-se observar que apenas a 

testemunha obteve médias inferiores às plantas que receberam tratamento. Segundo 

Fonseca (2007), é possível que algumas gemas dormentes brotem ao final do verão 

gerando ramos novos. Esse fenômeno pode estar relacionado a algumas práticas 

como fertilizações nitrogenadas tardias ou podas tardias em temperaturas propicias 

para o desenvolvimento vegetal. 

Segundo Araújo et al. (2008) as podas tardias ou podas de renovação feitas 

após a colheita, mostra ser um método eficiente com intuito de aumentar a área 

produtiva das plantas, no entanto podem retardar a desfolha e consequentemente a 

superação da dormência no ciclo seguinte. 

Não existe uma regra para a realização da poda, mas é preciso ressaltar a 

necessidade do conhecimento dos princípios e finalidades da atividade (Raseira; 

Nakasu, 1998). Kadir (2003) relatou que a poda insuficiente em frutíferas resulta no 
aumento da estrutura vegetativa podendo causar sombreamento, logo, reduzindo a 

incidência de luz solar nas gemas impossibilitando a brotação. O sombreamento 
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estimula o crescimento vertical das plantas (MORAIS et al., 2003), fazendo com que 

as gemas se desenvolvam somente na porção superior das plantas (KADIR, 2003). O 

comprimento médio de ramos formados e crescimento acumulado não diferiram 

significativamente em resposta aos tratamentos avaliados. 

 
Tabela 12 - Número e comprimento de ramos de plantas de mirtileiros ‘Duke’ em 
resposta a diferentes indutores de brotação na safra 2017/18. Vacaria, RS, 2021. 

 
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. 
Fonte: Autor (2021). 
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6 CONCLUSÕES 
 

Diante dos resultados obtidos no presente estudo pôde-se perceber a 

importância do uso de indutores de brotação quando s exigências em HF não suprem 

as necessidades fisiológicas do mirtileiro ‘Duke”. 

O uso dos bioestimulantes mostraram-se eficazes na indução da brotação das 

gemas vegetativas, com destaque para o tratamento com Syncron® 4% + nitrato de 

cálcio 3% que induziu 89,1% das gemas ao final do ciclo 2017/18. 

O tratamento com CH obteve as melhores médias em relação a carga 

produtiva, no entanto, é preciso ressaltar que o Dormex® não possui registro comercial 

para uso na cultura do mirtileiro, diferentemente dos bioestimulantes, que não 

possuem restrições e podem ser utilizados devido à baixa toxicidade.  
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