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RESUMO 

 

O cultivo de macieiras no Sul do Brasil tem como principal característica a irregularidade das 

condições meteorológicas ao decorrer dos anos, sendo o insuficiente acúmulo de frio durante o 

período hibernal o principal problema. A utilização de indutores de brotação se faz necessário 

para a completa superação da dormência, entretanto, o alto custo e a alta toxicidade de produtos 

registrados fazem com que seja necessário a procura por novas alternativas. Diante disso, o 

presente trabalho objetivou avaliar a eficiência do Syncron® na indução da brotação em 

macieiras ‘Baigent’ no município de Vacaria/RS. Os experimentos foram conduzidos em pomar 

comercial no município de Vacaria/RS durante o ciclo 2019/2020. O delineamento 

experimental foi em blocos casualisados com quatro tratamentos e duas porções (porção apical 

e basal, totalizando 100% da planta), são eles: 1) Testemunha (sem aplicação de indutor de 

brotação); 2) Óleo mineral Agefix® 3,5%; 3) Óleo mineral Agefix® 3,5 + Syncron® 1,0%; 4) 

Óleo mineral Agefix® 3,5% + Dormex® 0,7%. As avaliações de brotação se deram aos 43 e 77 

dias após a aplicação dos indutores de brotação, enquanto que a colheita e avaliações de 

produção ocorreram no dia 18/02/2020. Para a brotação de gemas axilares foi possível observar 

que não houve diferença significativa na primeira avaliação entre os tratamentos. Contudo, 

diferenças ocorreram na segunda avaliação, sendo o tratamento 4, superior os demais, que não 

defeririam entre si. Já para a brotação de gemas terminais, houve diferença para os indutores de 

brotação e porção da copa em ambas as avaliações, sendo que na primeira avaliação, o 

tratamento padrão melhor desempenho. Porém, diferindo somente da testemunha e, para a 

segunda avaliação, os tratamentos com Syncron® e Dormex® os melhores resultados, diferindo 

da testemunha. Ainda, em ambas as avaliações a porção apical obteve maior porcentagem de 

brotação em relação a porção basal. Nos parâmetros de produção, não foram encontradas 

diferenças significativas, tendo a testemunha um maior número de frutos e consequente maior 

massa total, porém o tratamento com Dormex® apresentou frutos com maior massa. Para o 

diâmetro também não foram encontradas diferenças entre os tratamentos, entretanto, foi 

possível observar um maior número e massa de frutos na classe >55mm e ≤65mm. Para as 

condições de Vacaria no ciclo 2019/20 a utilização de Syncron® associado ao óleo mineral, foi 

eficiente na indução da brotação. Contudo os resultados mostraram-se similares ao tratamento 

padrão com cianamida hidrogenada e óleo mineral. Por fim verificou-se a necessidade de mais 

estudos em anos e condições meteorológicas diferentes para a validação dos resultados 

encontrados. 

Palavras-chave: Malus domestica Borkh; regulador de crescimento; cultivo protegido 

  



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The crop of apples in southern Brazil has as its main characteristic the irregular weather 

conditions over the years, with the insufficient accumulation of cold during the winter period 

being the main problem. The use of budbreak promoters is necessary to completely overcome 

dormancy, however, the high cost and high toxicity of registered products make it necessary to 

search for new alternatives. This study aimed to evaluate Syncron® in budbreak induction of 

‘Baigent’ apple trees in the municipality of Vacaria/RS. The experiments were conducted in a 

commercial orchard in Vacaria/RS during the 2019/2020 cycle. The experimental design was 

in randomized blocks with four treatments and two portions (apical and basal portion, totalizing 

100% of plant): 1) Control (without application); 2) Agefix® mineral oil 3.5%; 3) Agefix® 3.5% 

mineral oil + Syncron® 1.0%; 4) Agefix® 3.5% mineral oil + Dormex® 0.7%. %. The evaluation 

of budbreak were in 43 and 77 days after the application of budbreak induction, while that the 

crop and production evaluation happened in 18/02/2020. For axillary budbreak, it was observed 

that there were no differences in the first evaluation, however, in the second one differences 

were found, with treatment four being superior to the others. As for the terminal budbreak, there 

was a difference for the budbreak promoters and canopy portion in both evaluations, with the 

standard treatment having better performance in the first evaluation. However, differing only 

from the control and, for the second evaluation, the treatments with Syncron® and Dormex® the 

best results, differing from the control, yet in both evaluations the apical portion had a higher 

percentage of sprouting compared to the basal portion. In the production parameters, no 

significant differences were found, with the control exhibiting a greater number of fruits and 

consequently greater total mass, but the treatment with Dormex® presented fruits with greater 

mass. Fruit diameter, no significant differences were found between treatments, however, it was 

possible to observe a greater number and mass of fruits in the class >55mm and ≤65mm. For 

the conditions of Vacaria in the 2019/20 cycle, the use of Syncron® associated with mineral oil 

was efficient in budbreak induction compared to the control, without application. However, the 

results were similar to the standard treatment with hydrogen cyanamide and mineral oil. In the 

end, verified the necessity of mores studies in years and meteorological conditions different for 

validation the results found. 

Palavras-chave: Malus domestica Borkh; growth regulator; covered cultivation 

  



 

 

 

 

LISTA DE TABELAS 

Tabela 1 - Análise de variância referente a parâmetros de brotação em macieiras ‘Baigent’, 

sobre porta-enxerto M9, aos 43 e 77 dias após a aplicação de indutores de brotação. Vacaria, 

RS, ciclo 2019/2020. ................................................................................................................ 24 

Tabela 2 - Porcentagem de brotação de gemas axilares em macieiras ‘Baigent’, sobre porta-

enxerto M9, aos 43 e 77 dias após a aplicação de indutores de brotação. Vacaria, RS, ciclo 

2019/2020. ................................................................................................................................ 25 

Tabela 3 - Porcentagem de brotação de gemas terminais em macieiras ‘Baigent’, sobre porta-

enxerto M9, aos 43 e 77 dias após a aplicação de indutores de brotação. Vacaria, RS, ciclo 

2019/2020. ................................................................................................................................ 26 

Tabela 4 - Número e massa de frutos colhidos e massa fresca média dos frutos em macieiras 

‘Baigent’, sobre porta-enxerto M9, tratadas com diferentes indutores de brotação. Vacaria, RS, 

ciclo 2019/2020. ....................................................................................................................... 27 

Tabela 5 - Porcentagem de frutos de acordo com o respectivo diâmetro (com base no número 

de frutos por classe) em macieiras ‘Baigent’, sobre porta-enxerto M9, tratadas com diferentes 

indutores de brotação. Vacaria, RS, ciclo 2019/2020............................................................... 28 

Tabela 6 - Porcentagem de frutos de acordo com o respectivo diâmetro (com base na massa de 

frutos por classe) em macieiras ‘Baigent’, sobre porta-enxerto M9, tratadas com diferentes 

indutores de brotação. Vacaria, RS, ciclo 2019/2020............................................................... 29 

 

  



 

 

 

 

SUMÁRIO 

1. INTRODUÇÃO 11 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 13 

2.1 FRUTICULTURA DE CLIMA TEMPERADO NO BRASIL 13 

2.2 SISTEMA DE PRODUÇÃO DA MACIEIRA 14 

2.3 MACIEIRAS ‘BAIGENT’ 15 

2.4 DORMÊNCIA 16 

2.5 INDUÇÃO DA BROTAÇÃO 19 

3. MATERIAL E MÉTODOS 21 

4. DISCUSSÃO E RESULTADOS 23 

5. CONCLUSÕES 30 

REFERÊNCIAS 31 

 

 



11 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A macieira (Malus domestica Borkh.) é uma frutífera de clima temperado pertencente 

à família Rosacea e subfamília Pomoideae (IUCHI, 2006). Trata-se de uma espécie caducifólia 

que necessita de uma paralisação do crescimento, a dormência, para sobreviver às condições 

ambientais adversas. É originária de montanhas da Ásia, mais precisamente entre o Cáucaso e 

o leste da China (BLEICHER, 2006). 

Segundo dados da FAO (2021), no ano de 2019 o Brasil foi o 11° maior produtor de 

maçãs no mundo, com aproximadamente 1,22 milhão de toneladas produzidas em torno de 32,4 

mil hectares. A produção nacional está concentrada, principalmente, na região Sul do país, 

especialmente nos estados Rio Grande do Sul e Santa Catarina, os quais possuem, atualmente, 

95,9% da área plantada (IBGE, 2021b).  

A região Sul do Brasil, onde está localizado os maiores polos produtores de maçãs no 

país, tem a ocorrência de granizos extremos (MARTINS et al., 2017). Este fenômeno, torna-se 

um problema aos produtores, de modo implica prejuízos ao setor (HAWERROTH et al., 2017). 

O granizo danifica os frutos podendo comprometer, por vezes, toda produção, mas também 

causa danos nas plantas como um todo, o que acaba comprometendo os ciclos seguintes 

(GARNAUD, 1998; LEITE et al., 2002; MUPAMBI et at., 2018). Segundo Leite et al. (2002), 

o uso de telas antigranizo é eficiente na proteção de plantas contra o granizo. Entretanto, sob 

essas telas ocorreram diversas alterações do microclima, o que faz com que as práticas de 

manejo precisam ser revistas (BOSCO et al., 2018). 

Somado a isso, os Campos de Cima da Serra, região que concentra a maior parte da 

produção gaúcha, tem como não haver um acúmulo satisfatório de frio durante o período 

hibernal para cultivares com maior exigência em frio ao longo dos anos. Portanto, é necessário 

a utilização de técnicas de manejo para a completa superação da dormência, de modo que não 

se tenha limitações na produção (EREZ, 2000).  

Em virtude dessas condições, a utilização de reguladores de crescimento é uma 

ferramenta para a adequada brotação (MAHROUS; EL-FAKHRANI, 2006), sendo a cianamida 

hidrogenada a principal molécula disponível no mercado brasileiro (PETRI et al., 2021). 

Hawerroth et al., (2010a) citam que em virtude da elevada toxicidade e alto custo de utilização, 
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é preciso dispor de novos produtos, que tenham eficiência similar ou superior a cianamida 

hidrogenada. 

Diversas moléculas são efetivas na indução da brotação de gemas, como óleo mineral, 

cianamida hidrogenada, dinitro-ortho-cresol (DNOC), dinitro-ortho-butil-fenol (DNOBP), 

dinitro-butil-fenol (DNBP), calciocianamida (CaCN2), nitrato de potássio (KNO3), nitrato de 

cálcio (Ca(NO3)2), thioureia (TU), pentaclorofenolato de sódio, TCMTB ((2-tiociometiltio) 

benzotiazol 30%), thidiazurom (TDZ) e ácido giberélico (AG) (PETRI, 1988; ARAÚJO et al., 

1991; NORTH, 1992; EREZ, 1995). Além destes, recentemente foram desenvolvidos 

bioestimulantes capazes de induzir a brotação de gemas como Erger®, Syncron®, Siberio® e 

Blurprins® (PETRI et al., 2014; MARCHI et al., 2017; PASA et al., 2018). 

Diante do exposto, o objetivo deste trabalho foi avaliar ferramentas para a indução da 

brotação e resposta produtiva em macieiras ‘Baigent’, cultivadas sob tela antigranizo no 

município de Vacaria, Rio Grande do Sul, com a utilização do indutor de brotação Syncron®. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 FRUTICULTURA DE CLIMA TEMPERADO NO BRASIL 

 

O Brasil é o terceiro maior produtor de frutas no mundo, alcançando cerca de 40 

milhões de toneladas produzidas de frutas tropicais, subtropicais e temperadas. Com um forte 

consumo interno, a exportação brasileira de frutas vem ganhando espaço no cenário mundial, 

com destaque para as maçãs, limões e mangas (ABRAFRUTAS, 2021; CONAB, 2021). 

Fachinello et al. (2011) apresentaram dados onde, uma pequena parte de toda esta produção 

seria das frutíferas de clima temperado, entretanto, estas tendo um valor significativo no 

percentual de exportação, fato que auxilia a manter um balanço positivo na equação 

exportações/importações. 

Atualmente, segundo dados do IBGE (2021a), o Brasil tem uma produção aproximada 

de 3,1 milhões de toneladas com frutas de clima temperado, com uma área respectiva em torno 

de 138 mil hectares. As culturas estão presentes na maior parte do país, porém, a região com 

maior potencial produtivo é a região Sul, seguida da região Sudeste. Fachinello et al. (2011) 

citaram que as principais frutas produzidas seriam a uva seguida da maçã, fato que se mantém 

atualmente. Ainda, mencionaram que ambas as culturas apresentavam crescimento tanto em 

produção quanto em área colhida. Entretanto, dez anos depois o que se viu foi uma redução de 

área, com a produção se mantendo estável (IBGE, 2021a), mostrando que a fruticultura de clima 

temperado vem tendo destaque no aporte de novas tecnologias para aumento da produtividade. 

A produção brasileira de maçãs está localizada no Sul do país, sobretudo nas regiões 

de maior altitude nos estados Rio Grande do Sul e Santa Catarina. No RS, a principal região 

produtora é a de Vacaria. Já no estado catarinense, os principais polos são nos municípios de 

São Joaquim e Fraiburgo (PETRI et al., 2011). Segundo dados do IBGE (2021b), além dos 

estados já citados, há produção de maçãs nos estados do Paraná, São Paulo e Minas Gerais, 

entretanto com um potencial inferior, visto que as condições climáticas não são tão favoráveis 

ao desenvolvimento de cultivares com maior exigência em acúmulo de frio. 

O desenvolvimento da cultura foi impulsionado pelos governos de Santa Catarina e 

Rio Grande do Sul, no início da década de 1970, quando houverem incentivos fiscais e fomento 

da assistência técnica, para incentivar a implantação de novos pomares, resultando em um 



14 

 

 

grande avanço tecnológico e aumento de área cultivada (BONETI et al., 2006). Com isso, o 

Brasil passou de produtor e importante importador, a um exportador da fruta, especialmente, 

no ano de 1998 onde o país exportou mais fruta do que importou (FIOVARANÇO, 2009; 

PETRI et al., 2011). Nos últimos 10 anos, houve uma redução da área plantada, principalmente 

em Santa Catarina, porém a quantidade produzida se manteve, tendo alguns anos com alta ou 

diminuição da produção em virtude de condições meteorológicas diversas (IBGE, 2021b). 

 

2.2 SISTEMA DE PRODUÇÃO DA MACIEIRA 

 

A cadeia produtiva de maçãs nos principais polos do Brasil tem como característica a 

presença de pequenos produtores, os quais destinam suas frutas a uma cooperativa, e empresas 

de grande porte, que detêm uma estrutura produtiva verticalizada, ou seja, compreende desde a 

produção de mudas até a logística final de entrega das frutas (SEZERINO, 2018; MOTTA; 

MOTTA, 2019).  

Segundo Sezerino (2018), a estrutura produtiva passa por uma reformulação, a fim de 

adequar as práticas e técnicas de manejo com a realidade atual da produção. Realidade esta que 

é constituída de inúmeros problemas, mas principalmente àqueles relacionados ao clima, seja 

por excesso ou falta de chuvas, geada tardia, mas principalmente pelo comum acúmulo 

insuficiente de frio durante o período hibernal para as principais cultivares utilizadas. Ainda, o 

autor afirma que a manutenção da produção de maçãs nas regiões produtoras do Brasil é 

dependente de novas tecnologias que tenham um impacto positivo, principalmente com a 

redução de custos, aumento de produção e redução dos impactos ambientais. 

A fim de ter uma boa competitividade no mercado, é de suma importância o produtor 

tenha os devidos cuidados a partir da implantação do seu pomar. Hahn et al. (2018) citam que 

a macieira se adapta a diversos solos, porém é necessário que antes da implantação seja feita as 

respectivas correções de acidez e fertilidade para que não se tenha uma influência negativa no 

crescimento e na frutificação das plantas. Recomendam, também, se possível, o plantio em 

áreas superiores das encostas a fim de evitar danos com geadas tardias e que o terreno já seja 

cultivado com outras espécies, não seja advindo de uma mata virgem, com intuito de evitar 

problemas com podridões nas raízes. Caso seja feito em áreas onde a macieira já estava sendo 

cultivada, é necessária a implantação de gramineas por ao menos dois anos consecutivos, com 
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o objetivo de reduzir os patógenos do solo, com a falta de hospedeiro, e os compostos 

alelopáticos liberados pelas plantas anteriores.  

Com o estabelecimento das plantas no solo, devem ser feitas intervenções para que se 

obtenha sucesso na produção. Como a realização da adubação de manutenção, a indução da 

brotação, controle do crescimento vegetativo, polinização, manejo da frutificação e o controle 

da queda de frutos em pré-colheita e da maturação (PETRI et al., 2016a; HAHN et al., 2018; 

SEZERINO et al., 2018). 

As regiões produtoras no Sul do Brasil são frequentemente atingidas por precipitações 

de granizo (MARTINS et al., 2017), que por consequência danifica plantas e frutos, 

comprometendo tanto a atual produção como muitas vezes produções posteriores. Para tal, a 

cobertura dos pomares com telas de polietileno é considerada o método mais seguro e eficaz 

para a proteção contra este fenômeno, tanto que atualmente o seu uso vem se intensificando 

entre os pomicultores (BOSCO et al., 2018). 

As telas antigranizo preta comercializadas sombreiam de 18-25% as plantas, reduzindo 

a radiação solar incidente sobre as mesmas, causando alterações na produção fotossintética e, 

consequente, produção e qualidade de frutos (AMARANTE et al., 2009). Além disso, a barreira 

física proporcionada reduz a velocidade média do vento, que acaba promovendo uma dinâmica 

diferenciada na temperatura e umidade sob a tela (BOSCO et al., 2018). 

Com a redução da radiação solar e da velocidade do vento sobre as plantas, há um 

decréscimo nos níveis de evapotranspiração, favorecendo a demanda de água para a produção 

de frutos (CONCEIÇÃO; MARIN, 2009). Por outro lado, acaba aumentando o tempo de 

molhamento foliar e frutos, podendo causar danos por doenças fúngicas (PAULA et al., 2012). 

Ainda, a redução da radiação solar sobre o dossel da copa intensifica a dominância apical e 

aumento de vigor das plantas (HAWERROTH et al., 2017). 

 

2.3 MACIEIRAS ‘BAIGENT’ 

 

A cultivar Baigent é pertencente ao grupo Gala, originária de uma mutação espontânea 

de ‘Royal Gala’ descoberta no ano de 1994 na Nova Zelândia. Foi registrada no Brasil no ano 

de 2005, estando presente no Registro Nacional de Cultivares do Ministério da Agricultura, 
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Pecuária e Abastecimento. As plantas são de porte ereto com vigor médio a forte, ramificação 

abundante e bem distribuída ao longo do perfil da copa, possuindo grande quantidade de folhas. 

Formam numerosos órgãos de frutificação com floração intensa, além de a entrada da 

frutificação ser rápida. O requerimento em frio é alto, necessitando mais de 650 horas abaixo 

de 7,2°C, o que demanda a intervenção com indutores químicos para a adequada superação da 

dormência (FIOVARANÇO et al., 2013).  

Os frutos, se expostos ao sol, apresentam coloração vermelha intensa, recobrindo toda 

a superfície, do contrário, caso o mesmo esteja sombreado, sua coloração ficará menos intensa, 

assim como ocorre com as demais cultivares do grupo. Possuem uma epiderme fina e lisa sem 

a ocorrência de russeting. É um fruto com elevada qualidade gustativa em virtude de sua polpa 

ser branca, consistente, crocante, suculenta, com baixa acidez e alto teor de açúcar. Apresentam 

formato oblongo-cônico, uniforme com tamanho médio, nas condições de Vacaria/RS 

(FIOVARANÇO et al., 2013).   

Entre outras características, destaca-se sua precocidade, baixa tendência a alternância 

de produção, altas produtividades, comparada a cultivar ‘Royal Gala’, além de produzir frutos 

uniformes, com intensa coloração vermelha, sendo possível manejar o escalonamento da 

colheita (FIOVARANÇO et al., 2013). 

 

2.4 DORMÊNCIA 

 

As frutíferas de clima temperado têm como particularidade o desenvolvimento de 

estratégias para sobrevivência às baixas temperaturas durante o outono e o inverno, 

promovendo modificações no metabolismo vegetal (HAWERROTH, et al., 2010b). Ainda, 

Lang et al., (1987), determinaram que a dormência seria um processo de desenvolvimento, onde 

estruturas vegetais que contivessem um meristema, suspendem seu crescimento 

temporariamente, de modo que adquira resistência ao frio durante o período hibernal.  

Lang et al. (1985), e Lang (1987) dividiram a dormência em três fases, são elas: 

paradormência, ecodormência e endodormência. Também chamada de inibição correlativa, a 

paradormência é determinada pela influência de outra estrutura da planta sobre a gema. O 

exemplo mais característico é a dominância apical, onde a gema terminal exerce dominância 

sobre as gemas axilares, resultando num déficit de brotação nestas. Com a chegada do outono 
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e das baixas temperaturas, há a paralisação do crescimento e formação da gema terminal, 

reduzindo o efeito de dominância.  

A endodormência, conhecida como dormência verdadeira, ocorre como uma resposta 

da planta às condições adversas do ambiente, como baixas temperaturas, déficit hídrico ou pela 

redução do fotoperíodo (LANG, 1987). No caso da macieira, as baixas temperaturas constituem 

o principal fator ambiental para induzir a planta à dormência (PETRI et al., 2006). Para superar 

a endodormência é necessário que a planta seja exposta a um determinado período ao frio, o 

qual varia entre cultivares. Outra característica importante é que em regiões com invernos 

rigorosos a endodormência é mais profunda que em regiões de inverno ameno, além disso, 

também há diferenças entre estruturas vegetativas, sendo que gemas axilares de ramos longos 

tem maior profundidade do que gemas de esporão (PETRI et al., 2021). 

Já a ecodormência, também chamada de quiescência, pode ocorrer após a superação 

da dormência, onde é regulada por fatores ambientais, os quais limitam o crescimento da planta. 

Para regiões de clima temperado, a prorrogação de frio é o agente causador, enquanto em 

regiões subtropicais e tropicais, a falta de água é o principal fator (LANG, 1987). 

As regiões brasileiras produtoras apresentam uma alta variação no acúmulo de frio 

durante os anos, o que não permite que a superação da dormência ocorra naturalmente em 

cultivares de alta exigência (PETRI et al., 2021). Para obter uma brotação e floração uniforme, 

é extremamente necessário que se tenha um outono com baixas temperaturas e que no inverno 

esse frio se mantenha com regularidade e intensidade. Caso haja oscilações de temperatura 

durante esse período haverá uma heterogeneidade tanto temporal quanto espacial da brotação e 

da floração (PETRI et al., 2006)  

Por se tratar de um fenômeno biológico complexo, a interação entre fatores ambientais, 

fatores relacionados às plantas e a interação desses são determinantes para manifestação e 

controle da dormência (HAWERROTH et al., 2010b). A temperatura é o principal fator 

climático envolvido tanto na indução quanto na superação da dormência (EREZ, 1987; FAUST 

et al., 1997; EREZ, 2000). Principalmente temperaturas abaixo de 7,2°C foram relacionadas 

como parâmetro para estimar a necessidade de frio em frutíferas de clima temperado, entretanto, 

por se tratar de um processo que é regulado por reações bioquímicas, não é possível afirmar 

que determinado tempo em uma determinada temperatura irá proporcionar uma superação 

completa da dormência (PETRI et al., 2006). 
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Na região Sul do Brasil dificilmente há dias seguido sem flutuações de temperatura, 

sendo comum, em pleno inverno, dias em que a temperatura máxima superou os 21°C, o que 

acaba tendo um efeito negativo do frio acumulado e, consequentemente, fazendo com que as 

plantas necessitem de um maior período exposto a baixas temperaturas (EREZ; LAVEE; 1971; 

PETRI et al., 2006). 

A insuficiência de frio pode ocasionar algumas anomalias, sendo o atraso e a 

heterogeneidade da brotação de gemas a principal, o que consequentemente ocasionará também 

uma falta de uniformidade no enfolhamento e florescimento da planta (EREZ, 2000). Com a 

área foliar reduzida, a síntese de fotoassimilados também irá diminuir, o que pode comprometer 

o estado nutricional da planta, tendo risco de ocorrer uma baixa frutificação efetiva e redução 

do ciclo entre a floração e a maturação dos frutos, que por consequência não terão as qualidades 

necessárias (ALLAN, 2004; PETRI et al., 2021). Francescatto (2014) observou que a redução 

da brotação está associada à redução da área foliar total da planta, comprometendo a densidade 

e o tamanho de esporões para o próximo ciclo. Petri et al., (2021) afirmam que este fato 

acontecendo por repetidos anos reduz o potencial produtivo das plantas e o tamanho dos frutos, 

além de que, a brotação deficiente de gemas axilares induz um maior crescimento da gema 

apical, sendo então, necessário um maior número de intervenções de poda para o controle do 

crescimento vegetativo. 

Em relação ao período de floração, quanto menor o acúmulo de frio, maior será o 

atraso e a duração dela, havendo uma desuniformidade dos estádios fenológicos, 

comprometendo a aplicação dos tratamentos fitossanitários e o raleio químico. Além disso, a 

macieira necessita de polinização cruzada, a qual pode ser comprometida se não houver 

sincronia entre a cultivares do esquema adotado (PETRI et al., 2021). 

As regiões com altitude acima dos 1.200 metros, por terem um maior período com 

baixas temperaturas, tendem a proporcionar uma antecipação dos estádios fenológicos em 

comparação às regiões de altitude próxima a 800 metros (PETRI et al., 2021). Outro ponto 

favorável é que nessas regiões de maior altitude o ciclo floração-maturação é maior, 

proporcionando um crescimento dos frutos mais favorável, ao contrário do que ocorre na região 

de Vacaria, por exemplo, onde o potencial de crescimento dos frutos, por vezes não é suprido 

(PETRI et al., 2021).  

Quanto a frutificação efetiva, a falta de frio pode ocasionar a má formação das flores, 

sendo que aquelas más formadas e fracas, tendem a diminuir a frutificação (RODRIGO; 
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HERRERO, 2002; HEDHLY et al., 2003). Root et al. (2003) e Atauri et al. (2010) citam que a 

longevidade do óvulo com altas temperaturas é reduzida, ou seja, caso haja um atraso na 

floração, a tendência de ocorrência de temperaturas mais altas pode inviabilizar os mesmos, 

contribuindo, também, para a redução da frutificação efetiva. 

Pelo fato de que as gemas terminais têm uma menor exigência em frio (EREZ, 2000), 

em condições de acúmulo insuficiente, o crescimento apical é potencializado, contribuindo para 

um forte crescimento vegetativo, resultando na formação de ramos vigorosos, que acabam 

inibindo as gemas axilares de superar a dormência e reduzem a formação de esporões, 

comprometendo a produção dos próximos ciclos (PETRI et al., 2021). 

2.5 INDUÇÃO DA BROTAÇÃO 

 

Diante de todos os problemas expostos caso as plantas não tenham uma brotação 

adequada, existem algumas alternativas para auxiliarem neste processo. Segundo Petri et al. 

(2021) a utilização de cultivares com baixa exigência em frio é a melhor. Isso se deve ao fato 

de as plantas poderem ser totalmente expostas ao frio necessário, quando comparadas a 

cultivares de maior exigência. Entretanto, deve atentar-se que por florescerem mais cedo, 

podem estar suscetíveis a geadas tardias, bastante intensas que ocorrem na primavera 

(SCORZA; OKIE, 1990). 

Para Petri et al., (1996), outros tipos de manejos podem ser utilizados a fim de 

minimizar o efeito da falta de frio. O tratamento com frio artificial para mudas antes do plantio 

por aproximadamente 45 dias, em temperaturas de 2 a 6°C. A incisão anelar, a qual é feita nos 

dois primeiros anos da planta no pomar, que tem o objetivo de auxiliar na formação da planta 

caso a brotação não tenha ocorrido de maneira correta. O arqueamento dos ramos, que além de 

expor melhor a planta a luz solar, auxilia na inibição da dominância apical, que consiste em 

direcionar os ramos em um ângulo entre 45 e 120 graus, permitindo que haja uma melhor 

brotação das gemas axilares. 

Quando não há o acúmulo de frio necessário, reguladores de crescimento e compostos 

nutricionais podem ser utilizados para superação da dormência (MOHAMED, 2008). Segundo 

George et al. (2002), o efeito destes produtos é compensar a falta de frio através do estímulo de 

processos fisiológicos, uniformizando a brotação e floração, além de potencializar a brotação 

de gemas axilares. Consequentemente, haverá o aumento da área foliar e da fotossíntese na 
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planta, aumento da divisão celular, melhora da formação dos órgãos de frutificação para o 

próximo ciclo e, ainda, é possível ter um escalonamento da colheita. 

Diversos produtos podem ser utilizados na indução da brotação, como o óleo mineral, 

a cianamida hidrogenada, nitrato de potássio, nitrato de cálcio, thidiazurom, entre outros 

(PETRI et al., 1996; PETRI et al., 2006). A cianamida hidrogenada é o principal regulador de 

crescimento desenvolvido para atuar na indução da brotação e da floração, sendo metabolizada 

na planta e pelo solo, tem como característica não deixar resíduos, pois é degradada até ficar 

disponível em forma de nitrato (PETRI et al., 2016a).  

Para aplicação de tal produto é necessário alguns cuidados extras, tais como não 

pulverizar em plantas que tenham sido tratadas com fungicidas cúpricos, em virtude causar 

fitotoxidade pela formação da cianamida cúprica, sem efeito na indução da brotação (PETRI et 

al., 2006). Além de ter cuidados ao organismo humano, pois a cianamida hidrogenada é 

incompatível com álcool, não sendo permitido ao aplicador consumir bebidas alcóolicas 24 

horas antes e depois da aplicação (PETRI et al., 2006). Imrak et al. (2016) citam ainda, que o 

uso de cianamida hidrogenada está restrito em diversos países, o que pode acabar tornando a 

utilização desta molécula inviável no Brasil em virtude de o país exportar quantidades 

significativa da fruta.  

Produtos à base de nitrogênio inorgânico, ácido glutâmico e aminoácidos também 

foram desenvolvidos para serem utilizados como indutores de brotação. Dentre esses, pode se 

citar o Syncron®, o qual é um bioestimulante específico para indução da brotação e da floração, 

composto de substâncias naturais, tais como o ácido glutâmico e agentes osmoprotetores e 

crioprotetores, como polina e serina (PETRI et al., 2016a). 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

O experimento foi conduzido em pomar comercial no município de Vacaria, Rio 

Grande do Sul (latitude 28°29’S, longitude 50°44’O e altitude de 971m), durante o ciclo 

produtivo 2019/2020. Segundo a classificação de Köppen-Geiger, o clima da região é Cfb – 

clima temperado com verão ameno e chuvas distribuídas uniformemente ao longo do ano. 

Segundo dados da estação meteorológica da EMBRAPA (2021) entre os meses de abril a 

agosto, o município de Vacaria acumulou 480 horas abaixo de 7,2°C e, segundo Hawerroth e 

Nachtigall (2021) 648,7 unidades de frio pelo Modelo Carolina do Norte modificado, proposto 

por Ebert et al. (1986), entre os meses de abril a julho. 

Foram utilizadas macieiras ‘Baigent’ (grupo Gala) enxertadas sobre porta-enxerto M9 

e cultivadas sob tela antigranizo de coloração preta. As plantas foram plantadas no ano de 2007 

em uma densidade de 6.349 plantas ha-1, com espaçamento de 0,45 m entre plantas e 3,5 m 

entre filas. As plantas foram manejadas em sistema de líder central, contando como 

polinizadora, macieiras ‘Fuji Kiku 8’, numa proporção de 3 filas de ‘Baigent’ para 1 de ‘Fuji 

Kiku 8’. 

Para a aplicação dos indutores de brotação, foi utilizado um pulverizador costal 

motorizado com capacidade para 25 L de calda, com uma ponteira de três bicos do tipo leque e 

um volume de calda equivalente a 1000 L ha-1. A aplicação dos tratamentos foi realizada no dia 

23/09/2019, quando as gemas encontravam-se entre os estádios fenológicos A e B, conforme 

escala fenológica de Iuchi (2006), com o molhamento total da planta, de modo que todas as 

gemas entrassem em contato com o produto aplicado.  

O delineamento experimental foi em blocos casualisados, num esquema fatorial 4x2 

com quatro tratamentos e duas porções. Os tratamentos testados foram: 1) Testemunha (sem 

aplicação de indutor de brotação); 2) óleo mineral Agefix® 3,5%; 3) óleo mineral Agefix® 3,5 

+ Syncron® 1,0%; 4) óleo mineral Agefix® 3,5% + Dormex ® 0,7. Cada unidade experimental 

foi composta de quatros plantas, sendo as duas externas utilizadas como bordadura e as duas 

centrais utilizadas para avaliação. Cada planta avaliada foi dividida em porção basal e porção 

apical, totalizando 100% da planta. Em cada porção foram marcadas cinco brindilas (ramo de 

1 ano, com comprimento entre 15 e 30 cm), totalizando 20 por parcela, além de uma ramificação 

lateral em cada porção, totalizando quatro por parcela. 
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A avaliação de brotação foi feita aos 43 e 77 dias após a aplicação dos indutores de 

brotação. Em cada avaliação foi contabilizado o número total de gemas axilares em brindilas e 

o número total de gemas que brotaram, bem como, o número total de gemas terminais nos ramos 

demarcados e o número total de gemas terminais brotadas.  

A colheita dos frutos foi realizada no dia 18/02/2020, contabilizando-se o número total 

de frutos por planta, massa média fresca desses frutos e massa média de frutos colhidos por 

planta. Posteriormente, foi realizada a segregação dos frutos em quatro categorias para avaliar 

o calibre médio, sendo elas: ≤55mm, >55mm e ≤65mm, >65mm e ≤75mm e >75mm. Com essa 

separação foi contabilizado o número de frutos por categoria além da massa média destes frutos. 

Para atender as pressuposições da análise de variância, as variáveis expressas em 

porcentagem foram transformadas pela equação arco seno (√x/100). Os resultados obtidos 

foram submetidos à análise e as variáveis cujos resultados revelaram significância (p<0,05) 

tiveram as médias comparadas pelo teste Tukey a 5% de probabilidade de erro. 
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4. DISCUSSÃO E RESULTADOS 

 

Na Tabela 1 é possível observar que os indutores de brotação proporcionaram 

diferenças significativas na brotação de gemas axilares aos 77 dias após a aplicação e nas gemas 

terminais em ambas as avaliações, 43 e 77 dias. Além disso, constatou-se que em relação as 

gemas axilares não houveram diferenças significativas no perfil da copa em ambas as 

avaliações. Diferentemente das gemas terminais, que apresentou diferença significativa nas 

duas avaliações, provavelmente pelo fato de o acúmulo de frio ter sido insuficiente, não 

alcançando o requerimento necessário para adequada superação da dormência, tornando a 

brotação heterogênea ao longo do perfil da copa nas gemas terminais. Ainda, por demandarem 

menor exigência em frio, as gemas terminais estão intimamente relacionadas com à dominância 

apical, o que confere uma inibição da brotação de gemas axilares.  

Leite (2004) reportou que a heterogeneidade da brotação pode ser manifestada tanto 

temporalmente quanto espacialmente, fato que pode ser confirmado na avaliação da brotação 

de gemas axilares, que apresentaram diferentes respostas entre as avaliações, e nas gemas 

terminais, onde houveram diferenças entre as porções da copa nas duas avaliações. Hawerroth 

(2018) relatou que esse fenômeno pode resultar em problemas de polinização e frutificação, 

comprometendo a resposta produtiva no pomar. Já para os demais parâmetros avaliados não 

houveram diferenças significativas. 
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Tabela 1 - Análise de variância referente a parâmetros de brotação em macieiras ‘Baigent’, 

sobre porta-enxerto M9, aos 43 e 77 dias após a aplicação de indutores de brotação. Vacaria, 

RS, ciclo 2019/2020. 

Fonte de variação 
Graus de 

liberdade 

Quadrado médio (QM) 

BGA1 BGA2 BGT1 BGT2 

Indutor de brotação (IB) 3 0,0298ns 0,1808** 0,0432* 0,1404** 

Porção da copa (PC) 1 0,0027ns 0,0874ns 0,0521* 0,2931** 

(IB) x (PC) 3 0,0089ns 0,0035ns 0,0051ns 0,0113ns 

Bloco 3 0,0086ns 0,0116ns 0,0089ns 0,0829ns 

Erro 31 0,6093 0,4458 0,4604 0,4661 

Coeficiente de variação (%)  35,80 14,19 22,27 13,93 

BGA1 – brotação de gemas axilares aos 43 dias após a aplicação de indutores de brotação; BGA2 - 

brotação de gemas axilares aos 77 dias após a aplicação de indutores de brotação; BGT1 – brotação de gemas 

terminais aos 43 dias após a aplicação de indutores de brotação; BGT2 - brotação de gemas terminais aos 77 dias 

após a aplicação de indutores de brotação; ns – não significativo pelo teste F (p>0,05); *, ** significativo pelo 

teste F a 5% e a 1% de probabilidade de erro, respectivamente.  

Fonte: Autor (2021). 

Na brotação de gemas axilares aos 43 dias após a aplicação dos indutores (Tabela 2), 

todos os tratamentos testados não apresentaram diferenças significativas, entretanto, aos 77 

dias, o tratamento com óleo mineral e cianamida hidrogenada mostrou-se superior aos demais 

tratamentos, com 87,6% de brotação. Diferentemente de Mauta et al. (2016), que estudando o 

efeito do Syncron® em macieiras ‘Fuji Kiku’ encontrou diferenças entre os tratamentos na 

primeira avaliação aos 30 dias, apresentando o tratamento padrão com cianamida hidrogenada 

o maior percentual de brotação. Porém na segunda avaliação, apesar desse tratamento se manter 

com maior média, não encontraram diferenças.  

Mazzochi et al. (2017), avaliando o efeito de indutores de brotação em macieiras 

‘Imperial Gala’ e ‘Fuji Suprema’ observaram que o efeito de Syncron® em combinação com 

óleo mineral foi inferior ao tratamento com Dormex®. Uber et al. (2019), observaram que por 

três ciclos seguidos o tratamento com Syncron® associado a óleo mineral foi inferior ao 

tratamento padrão, cianamida hidrogenada mais óleo mineral, na brotação de gemas axilares. 

Por outro lado, Petri et al. (2016b) apresentaram resultados positivos quanto ao uso de Syncron® 

associado a óleo mineral nas gemas axilares, sendo superior a testemunha e similar ao 

tratamento com cianamida hidrogenada mais óleo mineral. 
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Tabela 2 - Porcentagem de brotação de gemas axilares em macieiras ‘Baigent’, sobre porta-

enxerto M9, aos 43 e 77 dias após a aplicação de indutores de brotação. Vacaria, RS, ciclo 

2019/2020. 

 

Tratamento 

Brotação de gemas axilares (%) 

Porção basal Porção apical Média 

43 dias após a aplicação dos indutores de 

brotação 

1. Testemunha (sem indutor de brotação) 17,8 15,2 16,5a 

2. Agefix® 3,5% 23,0 32,3 27,6a 

3. Agefix® 3,5% + Syncron® 1,0% 23,7 22,0 22,9a 

4. Agefix® 3,5% + Dormex® 0,7% 21,3 24,0 22,6a 

Média 21,5A 23,4A  

Tratamento 

Brotação de gemas axilares (%) 

Porção basal Porção apical Média 

77 dias após a aplicação dos indutores de 

brotação 

1. Testemunha (sem indutor de brotação) 57,6 67,4 62,5b 

2. Agefix® 3,5% 61,3 66,3 63,8b 

3. Agefix® 3,5% + Syncron® 1,0% 65,5 77,8 71,7b 

4. Agefix® 3,5% + Dormex® 0,7% 85,1 90,2 87,6a 

Média 67,4A 75,4A  

Médias seguidas pela mesma letra minúscula na coluna e maiúscula na linha não diferem significativamente pelo 

teste Tukey a 5% de probabilidade de erro. 

Fonte: Autor (2021). 

Já na brotação de gemas terminais aos 43 dias após aplicação (Tabela 3), o tratamento 

com cianamida hidrogenada obteve o melhor desempenho, todavia, não diferiu significamente 

dos tratamentos Agefix® 3,5% + Syncron® 1,0% e Agefix® 3,5%, os quais em relação a 

testemunha, apesar de uma média de brotação maior, não diferiram também de maneira 

significativa. Na segunda avaliação, o tratamento Agefix® 3,5% + Syncron® 1,0% foi que 

apresentou melhor resultado, com 83,6% de gemas brotadas, tendo um comportamento similar 

ao tratamento padrão com Dormex®. O tratamento utilizando somente óleo mineral não diferiu 

dos demais, sendo que a testemunha obteve a menor média entre todos. Petri et al. (2016b) em 

estudos com macieiras ‘Maxi Gala’, constataram que a utilização de Syncron® em mistura com 

óleo mineral obteve resultados similares ao tratamento padrão de óleo mineral mais cianamida 
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hidrogenada na brotação gemas terminais. Mazzochi et al. (2017) e Mauta et al. (2016), também 

encontraram resultados similares ao tratamento padrão na brotação de gemas terminais. 

Tabela 3 - Porcentagem de brotação de gemas terminais em macieiras ‘Baigent’, sobre porta-

enxerto M9, aos 43 e 77 dias após a aplicação de indutores de brotação. Vacaria, RS, ciclo 

2019/2020. 

Tratamento 

Brotação de gemas terminais (%) 

Porção basal Porção apical Média 

43 dias após a aplicação dos indutores de 

brotação 

1. Testemunha (sem indutor de brotação) 9,8 19,5 14,6b 

2. Agefix® 3,5% 20,0 24,8 22,4ab 

3. Agefix® 3,5% + Syncron® 1,0% 20,7 24,2 22,5ab 

4. Agefix® 3,5% + Dormex® 0,7% 25,4 31,0 28,2a 

Média 19,0B 24,9A  

Tratamento 

Brotação de gemas terminais (%) 

Porção basal Porção apical Média 

77 dias após a aplicação dos indutores de 

brotação 

1. Testemunha (sem indutor de brotação) 55,5 70,3 62,9b 

2. Agefix® 3,5% 65,6 74,6 70,1ab 

3. Agefix® 3,5% + Syncron® 1,0% 76,6 90,5 83,6a 

4. Agefix® 3,5% + Dormex® 0,7% 72,6 86,6 79,6a 

Média 67,6B 80,5A  
Médias seguidas pela mesma letra minúscula na coluna e maiúscula na linha não diferem significativamente pelo 

teste Tukey a 5% de probabilidade de erro. 

Fonte: Autor (2021). 

Em relação a produção de frutos (Tabela 4), todos os parâmetros avaliados não 

diferiram de maneira significativa, tendo a testemunha um maior número de frutos colhidos, 

112,25, bem como uma massa maior por planta, 8,76 kg. Contudo, o tratamento padrão com 

cianamida hidrogenada que apresentou menor número médio de frutos por planta, apresentou 

frutos com maior massa fresca média 94,21g, apesar de não diferir significamente. Apesar de 

maiores valores, pelo fato de as macieiras serem cultivadas sobre porta-enxerto 

Marubakaido/M9, Petri et al. (2016b), constataram que para os mesmos parâmetros, na cultivar 

Maxi Gala, os tratamentos com Syncron® foram inferiores ao tratamento com cianamida 

hidrogenada, além de não diferirem do controle, sem aplicação. 
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 Fiovaranço et al. (2013) obtiveram massa média de frutos da cultivar Baigent entre 

120 g e 140 g em seis safras avaliadas, o que mostra que nas condições expostas na safra em 

estudo, houve uma menor contribuição na massa dos frutos. Entretanto, o benefício do uso de 

indutores de brotação pode ser visto nos ciclos posteriores, como citaram Petri et al. (2021), a 

utilização desses produtos melhora a formação dos órgãos de frutificação para o ano seguinte, 

além de aumentar a área foliar e, consequente, produção de fotoassimilados na planta. 

Tabela 4 - Número e massa de frutos colhidos e massa fresca média dos frutos em macieiras 

‘Baigent’, sobre porta-enxerto M9, tratadas com diferentes indutores de brotação. Vacaria, RS, 

ciclo 2019/2020. 

Tratamento 

Número de 

frutos colhidos 

por planta 

Massa de 

frutos colhidos 

por planta 

Massa fresca 

média dos 

frutos 

frutos planta-1 kg planta-1 g fruto-1 

1. Testemunha (sem indutor de brotação) 112,25 8,76 83,49 

2. Agefix® 3,5% 97,88 7,96 80,61 

3. Agefix® 3,5% + Syncron® 1,0% 62,88 5,39 84,52 

4. Agefix® 3,5% + Dormex® 0,7% 50,13 4,70 94,21 

Média 80,78 6,70 85,71 

Fonte de variação Quadrado médio 

Indutor de brotação (IB) 3390,5573ns 15,4166 ns 139,4073 ns 

Bloco 2320,0990 ns 7,1380 ns 353,5309 ns 

Erro 1358,2795 10,2328 65,7076 

CV (%) 45,6230 47,7199 9,4577 
ns: não significativo pelo teste F a 5% de probabilidade de erro. 

Fonte: Autor (2021). 

Para as variáveis relacionadas ao diâmetro dos frutos, na Tabela 5, não foram 

encontradas diferenças significativas entre os tratamentos. Foi possível observar que para todos 

a classe de frutos >55mm e ≤65mm apresentou maior contribuição na porcentagem total 

colhida, tanto para número quanto peso, variando entre 53,91% a 63,16% em relação ao número 

de frutos e 57,3 a 65,7% com base na massa de frutos. Ainda, para ambos, as menores médias 

foram para a testemunha e, as maiores para o tratamento com Syncron®, seguido do tratamento 

padrão com Dormex®. A segunda maior contribuição foi a classe de menor diâmetro, seguida 

da classe >65 mm e ≤75 mm e da classe >75mm.  
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Diferentemente do apresentado por Fiovaranço et al. (2013), em que frutos menores 

que 55mm apresentaram menor contribuição que frutos maiores que 65 mm. Já para a classe 

>55mm e ≤65mm, as porcentagens foram inferiores com as encontradas neste trabalho, nos dois 

primeiros anos de estudo, com a exceção do terceiro, em que a porcentagem se assemelha. 

Nachtigall e Hawerroth (2021) apresentaram dados em que o município de Vacaria apresentou 

déficit hídrico no período correspondente pela maior demanda hídrica das plantas para a 

definição do calibre dos frutos, portanto, esta maior porcentagem de frutos nas classes de menor 

diâmetro pode ter relação com a baixa disponibilidade hídrica no período. 

Tabela 5 - Porcentagem de frutos de acordo com o respectivo diâmetro (com base no número 

de frutos por classe) em macieiras ‘Baigent’, sobre porta-enxerto M9, tratadas com diferentes 

indutores de brotação. Vacaria, RS, ciclo 2019/2020. 

Tratamento 

Porcentagem de frutos de acordo com o 

respectivo diâmetro 

(com base no número de frutos por classe) 

≤55mm 
>55mm e 

≤65mm 

>65mm e 

≤75mm 
>75mm 

1. Testemunha (sem indutor de 

brotação) 
35,59 53,91 9,47 1,02 

2. Agefix® 3,5% 35,53 56,29 7,85 0,33 

3. Agefix® 3,5% + Syncron® 1,0% 27,14 63,16 9,70 0,00 

4. Agefix® 3,5% + Dormex® 0,7% 20,30 63,14 16,56 0,00 

Média 29,64 59,13 10,89 0,34 

Fonte de variação GL 

Quadrado médio 

≤55mm 
>55mm e 

≤65mm 

>65mm e 

≤75mm 
>75mm 

Indutor de brotação 3 0,0315ns 0,0095ns 0,0131ns 0,0043ns 

Bloco 3 0,0605ns 0,0084ns 0,0588ns 0,0045ns 

Erro 9 0,0160 0,0053 0,0142 0,0019 

CV (%) - 22,4949 8,3041 38,7544 161,9939 
ns: não significativo pelo teste F a 5% de probabilidade de erro. 

Fonte: Autor (2021). 
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Tabela 6 - Porcentagem de frutos de acordo com o respectivo diâmetro (com base na massa de 

frutos por classe) em macieiras ‘Baigent’, sobre porta-enxerto M9, tratadas com diferentes 

indutores de brotação. Vacaria, RS, ciclo 2019/2020. 

Tratamento 

Porcentagem de frutos de acordo com o 

respectivo diâmetro 

(com base na massa de frutos) 

≤55mm 
>55mm e 

≤65mm 

>65mm e 

≤75mm 
>75mm 

1. Testemunha (sem indutor de 

brotação) 
27,5 57,3 13,4 1,9 

2. Agefix® 3,5% 29,0 58,6 11,8 0,6 

3. Agefix® 3,5% + Syncron® 1,0% 20,8 65,7 13,5 0,0 

4. Agefix® 3,5% + Dormex® 0,7% 14,2 60,5 25,3 0,0 

Média 22,85 60,51 16,00 0,63 

Fonte de variação GL 

Quadrado médio 

≤55mm 
>55mm e 

≤65mm 

>65mm e 

≤75mm 
>75mm 

Indutor de brotação 3 0,0305ns 0,0062ns 0,0317ns 0,0082ns 

Bloco 3 0,0447ns 0,0022ns 0,0525ns 0,0083ns 

Erro 9 0,0150 0,0080 0,0171 0,0035 

CV (%) - 25,3693 10,0045 33,7771 159,4177 
ns: não significativo pelo teste F a 5% de probabilidade de erro. 

Fonte: Autor (2021). 
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5. CONCLUSÕES 

 

A utilização de Syncron® associado a óleo mineral, nas condições expostas no ciclo 

2019/2020 no município de Vacaria/RS, se mostrou eficaz na indução da brotação em macieiras 

‘Baigent’ quando comparado a testemunha, sem aplicação. Contudo, se comparado ao 

tratamento padrão, onde é utilizado cianamida hidrogenada e óleo mineral, os resultados foram 

similares. 

Para os parâmetros de produção o Syncron® obteve resultados similares a todos 

tratamentos, sendo necessário mais estudos para obtenção de melhores respostas quanto a seu 

uso. 
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