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RESUMO 

O presente trabalho objetivou caracterizar a dinâmica da dormência e do conteúdo de 
carboidratos e proteínas em gemas e porções de ramos adjacentes às gemas de um e dois 
anos de idade de macieira da cultivar 'Imperial Gala' com ou sem frio suplementar, 
coletados em um pomar em alta densidade. As amostras foram coletadas de macieiras no 
município de Porto Amazonas/PR em intervalos de 21 dias de abril a agosto de 2000. O 
monitoramento da intensidade da dormência foi realizado pelo teste biológico de estacas de 
nós isolados. Os ramos coletados foram divididos em dois grupos sendo um testemunha e 
outro que recebeu o tratamento com 1.440 horas de frio suplementar de 4 a 7o C. Em cada 
data de coleta, gemas e porções de ramos adjacentes às mesmas foram separados para 
análise de sua composição de carboidratos e proteínas. Paralelamente, foram realizados a 
análise morfológica, o monitoramento da umidade e do conteúdo em cálcio, magnésio e 
fósforo de gemas e ramos. Seis experimentos foram realizados num delineamento 
experimental de parcelas subdivididas no tempo com o fator principal arranjado em blocos 
casualizados. Adotou-se como fator principal o tratamento ou não com frio suplementar e 
como subparcela as datas de coleta de ramos com três repetições para as análises do 
conteúdo de carboidrato e proteínas ou quatro repetições para o teste biológico. Avaliou-se 
o conteúdo em carboidratos solúveis e insolúveis totais, glucose, frutose e sorbitol. A 
morfologia interna de gemas de dois anos caracterizou um pequeno desenvolvimento de um 
ramo no interior da mesma, distanciando a região meristemática da inserção da gema no 
caule. A dormência mais profunda de gemas de um ano ocorreu em julho e de gemas de 
dois anos ocorreu no final de maio, porém sem um pico tão definido quanto às gemas de um 
ano. A suplementação com 1.440 horas de frio de 4 a 7o C foi efetiva para a redução do 
tempo médio de brotação das gemas de um ou dois anos de idade. Existe uma variação do 
conteúdo de carboidratos e proteínas ao longo da dormência de gemas de macieira e as 
dinâmicas de variação são independentes. O tratamento com frio suplementar alterou a 
dinâmica do conteúdo de carboidratos mas não alterou a dinâmica do conteúdo de 
proteínas. De maio até agosto, o sorbitol foi o carboidrato presente em maior porcentagem 
nas gemas e ramos de um e dois anos de idade e que sofreu as maiores variações de 
dinâmica de conteúdo após o tratamento com frio suplementar, principalmente no início da 
dormência. Apesar de haver redução do conteúdo de carboidratos solúveis totais nas gemas 
de um ano, ocorreu acúmulo de glucose e frutose durante a dormência. O tratamento com 
frio durante a dormência (maio a julho) promoveu as maiores alterações no conteúdo de 
carboidratos solúveis. O tratamento tardio, na saída da dormência (julho a agosto), com frio 
suplementar pouco interferiu na dinâmica do conteúdo de carboidratos solúveis. 

Palavras-chave - Malus domestica Borkh., 'Imperial Gala', fisiologia, bioquímica, umidade, 
minerais. 
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ABSTRACT 

This work aimed to evaluate the dynamic of dormancy and carbohydrate and protein 
contents in buds and stems with one and two years old of apple tree cv 'Imperial Gala' with 
or without supplementary chill, collected in a high density orchard. The samples were 
collected in Porto Amazonas/Parana/Brazil in intervals of 21 days from april to august, 2000. 
The variation of dormancy intensity was observed by the biological test of single node 
cuttings. The stems collected were treated or not with 1.440 h of chill (4 to 7° C). Buds and 
stems were analysed separately to the determination of the carbohydrate and protein 
content. The variations of humidity and the Ca, Mg and P content and morphological aspects 
were also analysed in buds and stems. The experiments were realized in randomized blocks 
design for factor chill, with factor date of collect a split plot on chill. Three replications were 
made to carbohydrate and protein content and four replications were made to biological test. 
The contents of glucose, frutose and sorbitol are also determined. The internal morphology 
of two years old buds characterized a small development of a stem inside the bud, with the 
meristematic region located more distant from the insertion of the bud in the stem. One year 
old buds presented a more intense dormancy in July, while to two years old buds this fact 
occur at the end of May, however without a defined peak. The supplementary chill was 
effective to reduce the average time to burst of one and two years old buds. There was a 
variation in the carbohydrate and protein content during the period of apple buds dormancy 
and the dynamics of the variations were independents. The dynamic of carbohydrate content 
was altered by the supplementary chill but the dynamic of protein content was not Sorbitol 
was the main carbohydrate in the buds and stems of apple tree from May to August and the 
carbohydrate that presented the more significant variations after the treatment with cold 
temperatures, mainly in the begining of dormancy. Although the total soluble carbohydrate 
content in the one year old buds decreased, occurred an accumulation of glucose and 
frutose during the dormancy. The chill treatment during the dormancy period (from May to 
July) promoted the more significant variations in the soluble carbohydrate content. The chill 
treatment during the end of dormancy (from July to August) promoted less intense variations 
in the soluble carbohydrate content. 

Key words - Malus domestica Borkh., 'Imperial Gala', physiology, biochemistry, humidity, 
minerals. 

xviii 



1 INTRODUÇÃO 

A fruticultura é uma das atividades agrícolas mais rentáveis e está difundida em todo 

o território brasileiro com uma grande diversidade de acordo com as especificidades 

regionais. Apesar de haver a predominância do clima tropical no Brasil, na região Sul a 

fruticultura de clima temperado tem grande importância e possibilita o atendimento de 

grande parte do mercado nacional e uma porção do mercado externo. 

Para o sucesso da exploração de frutas de clima temperado, principalmente das 

espécies exóticas, uma atenção muito grande deve ser reservada na aplicação de tratos 

culturais para a boa formação da planta e o favorecimento à floração e frutificação. Dentre 

estes tratos culturais, a quebra de dormência é um dos mais importantes, especialmente 

para a cultura da macieira, cuja adaptação está mais sujeita às variações das condições de 

cultivo. 

Uma macieira sem uma brotação homogênea toma-se pouco produtiva e este fato 

pode prejudicar inclusive colheitas futuras. Desta forma, uma atenção especial deve ser 

dada a esta fase da planta que, apesar de bastante estudada, ainda não é bem 

compreendida. 

Diversas técnicas que visam a superação da dormência têm sido aplicadas com 

sucesso em pomares comerciais, porém os mesmos tratamentos não induzem respostas 

semelhantes em anos diferentes ou em plantas em condições de crescimento distintas. Isto 

reforça a suposição que esta fase pela qual a planta passa está relacionada a diversos 

fatores, sejam eles ambientais ou inerentes à planta como um todo ou a regiões específicas 

da planta e suas relações com outras regiões mais ou menos próximas. 

Em pomares de macieira é comum ocorrer brotações ou emissão de flores e frutos 

extemporâneos demonstrando um desequilíbrio da planta. Numa árvore em produção, a 

uma distância muito curta de frutos maduros, podem ser encontradas gemas paralisadas 

que não conseguiram expressar seu potencial de crescimento ou não estavam totalmente 

adaptadas na época de brotação natural. Da mesma forma, em ramos velhos encontram-se 

gemas que não brotaram na primavera seguinte à sua formação e jamais voltaram a brotar, 

permanecendo dormentes na planta por muitos anos. Por outro lado, a poda de ramos 

velhos, como a poda de renovação, permite que estas gemas dormentes por muitos anos se 

desenvolvam. 
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Esta diferenciação de capacidade de brotação ocorre inclusive nos meses de outono 

e inverno quando a planta está em dormência. Gemas destacadas da planta e mantidas em 

condições ótimas para crescimento, muitas vezes brotam mesmo que estivessem 

destinadas a permanecer dormentes na planta na primavera seguinte. 

As diferentes aptidões à brotação de gemas podem ser reguladas por fatores não só 

inerentes à planta como intrínsecos às gemas, uma vez que o tecido meristemático 

responsável pelo início de uma nova brotação localiza-se no interior das mesmas. Sinais 

bioquímicos ou fisiológicos poderiam ser percebidos por estas regiões de crescimento que 

se tomariam aptas à brotação assim que condições ambientais fossem favoráveis. 

Possivelmente, gemas distintas num mesmo ramo teriam diferentes habilidades em 

perceber ou responder a estes sinais, determinando brotações desuniformes na planta. 

Atualmente, a elevada importância econômica da cultura da macieira e outras 

frutíferas de clima temperado faz com que aumentem os cuidados na execução de tratos 

culturais no pomar. A ocorrência de falhas na quebra de dormência pode acarretar em 

perdas de rendimento de frutos. Sendo estas frutíferas exóticas no Brasil, a sua fisiologia 

também deve sofrer alguma alteração que modifique os marcadores de início e fim da 

dormência. Assim, os parâmetros atuais para avaliação da dormência, como a quantificação 

de frio ocorrido, são insuficientes para definir com precisão a dinâmica da dormência, de 

forma que pesquisas que objetivam conhecer os mecanismos fisiológicos que ocorrem 

durante esta etapa têm sido valorizadas. 

Destes fatos formula-se a hipótese que se as gemas de macieira apresentam 

brotação desuniforme ao longo do período de dormência, então deve haver uma 

predisposição morfofisiológica da gema que permite ou bloqueia a sua resposta a estímulos 

ambientais e de cultivo para a brotação uniforme. 

O objetivo geral desta tese é caracterizar a dinâmica da dormência e do conteúdo de 

carboidratos e proteínas em gemas vegetativas e porções de ramos adjacentes às gemas 

de um e dois anos de idade de macieira da cultivar 'Imperial Gala' com ou sem frio 

suplementar, coletados em um pomar comercial em alta densidade. 

Os objetivos específicos desta tese são a caracterização morfológica e a 

determinação da intensidade da dormência de gemas de um e dois anos, o fracionamento 

dos carboidratos solúveis presentes nos tecidos e o monitoramento do teor de umidade, 

cálcio, magnésio e fósforo, relacionando-se todas estas variáveis com as fases da 

dormência, com o objetivo de elaborar uma proposta de dinâmica destes componentes em 

gemas e ramos durante a dormência. 



2 REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 IMPORTÂNCIA ECONÔMICA DA CULTURA DA MACIEIRA 

A região de origem da macieira é o continente asiático, possivelmente na região 

entre o Cáucaso e o Leste da China. As espécies atuais tiveram sua origem há cerca de 

20.000 anos e foram introduzidas no Brasil pelos colonizadores que iniciaram a pomicultura 

no Estado de São Paulo em 1926. Na década de 1960 houve forte expansão do cultivo da 

macieira em pomares comerciais, principalmente devido a incentivos fiscais para esta 

finalidade (89). Apesar de existirem pomares nos estados do sudeste do Brasil, as melhores 

condições climáticas para o cultivo da macieira encontram-se principalmente nos estados do 

Sul, onde várias técnicas já foram desenvolvidas com o objetivo de aumentar a 

produtividade e melhorar a qualidade dos frutos (52; 135). 

No Paraná, o cultivo comercial da macieira teve início na década de 1970, quando 

plantios em larga escala foram instalados na região de Guarapuava. A partir desta época, os 

pomares de macieira espalharam-se principalmente pelo centro-sul do Estado, onde 

pomares de porte médio a pequeno foram implantados nas regiões de Palmas, Porto 

Amazonas e Curitiba (68). 

A evolução da produção de maçãs no Brasil foi muito significativa nos últimos 20 

anos passando de 67.2491 na safra 1980/81 a 330.751 t em 1990/91 e atingindo na safra de 

2000/01 valores estimados de 630.750 t. Embora este crescimento seja evidente, a maior 

safra de maçãs no Brasil ocorreu em 1999/00 (967.063 t) (5). Nesta safra, apesar de uma 

elevada produção, uma parcela importante foi de frutos de baixa qualidade, sendo grande o 

volume de maçãs encaminhado à indústria (159). 

Mais de 50 % da produção de maçãs no Brasil encontra-se em Santa Catarina, e o 

Paraná representa apenas 3,6 % da produção total, com 22.750 t produzidas em 1.500 ha 

distribuídos em 32 produtores. O Paraná possui capacidade de armazenagem frigorífica de 

16.920 t de frutas, sendo 85 % de câmaras convencionais e o restante de armazéns com 

atmosfera controlada (5). 

O Brasil exportou 64.480,19 t de maçãs em 2000 e 47,5 % deste total foi exportado 

para os Países Baixos a um preço médio de US$ 0,43/kg. Os preços mais elevados foram 

obtidos na comercialização da maçã para a Espanha e a Noruega (US$ 0,57/kg). O preço 
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médio das exportações de maçã pelo Brasil tem diminuído nos últimos 5 anos (5). 

Embora, no mundo, as cultivares Gala e Fuji sejam consideradas como muito 

promissoras, as duas representam apenas 1,4 % e 4,5 % da produção mundial, enquanto no 

Brasil esta porcentagem é de 46 % e 45 %, respectivamente. Os outros 9 % são 

representados pelas cultivares Golden (6 %) e outras menos importantes (5). Porém, nos 

últimos cinco anos várias novas cultivares foram lançadas como promissoras para o Brasil 

como a Eva (66), Anabela (69), Carícia (65), Baronesa (43), Condessa (45), Daiane (46), 

Fuji Suprema (138), Imperatriz (42), Lisgala (44) e Rubiana (148). 

A cultivar Gala é originária da Nova Zelândia e apresentou boa adaptação às regiões 

produtoras do sul do Brasil. A floração acontece de setembro a outubro com duração de 25 

dias e a maturação dos frutos ocorre da segunda quinzena de janeiro à primeira quinzena 

de março. O fruto é de tamanho pequeno a médio com epiderme rajada com faixas 

vermelho-claras e fundo amarelado. A polpa é de coloração creme, firme e suculenta, com 

sabor doce de excelente qualidade. A sua conservação pós-colheita é possível mantendo-se 

suas características por 3 a 4 meses. Têm-se obtido mutações da Gala com epiderme de 

coloração mais vermelha (151). Dentre estas mutações destacam-se a Royai Gala, Royai 

Gala 678, Red Gala, Lisgala e Imperial Gala que possuem tamanho, forma, intensidade e 

uniformidade de coloração superiores à Gala original (37). Atualmente, estudos que 

abordam a produção de mudas da cultivar Imperial Gala salientam a importância desta 

cultivar como promissora na produção de maçãs (153). 

A comercialização de maçãs no Paraná tem na CEASA-PR um importante veículo de 

distribuição. A maçã possui grande volume comercializado nos meses de março a maio e de 

agosto a outubro, enquanto nos outros meses do ano a comercialização é considerada 

regular (31). No mercado varejista de Curitiba, a maçã Gala foi encontrada sendo 

comercializada no periodo de 1999/00 com um preço médio de R$ 1,77/kg e os preços mais 

elevados foram encontrados no período de outubro a dezembro (27). 

A constância da oferta da maçã ao longo do ano atende à grande demanda pelos 

consumidores pois, além de possuir sabor agradável e apetitoso, contém elementos 

altamente nutritivos e benéficos ao funcionamento do organismo e à saúde humana (64). Os 

carboidratos de baixo peso molecular (glucose, frutose e sacarose) e de elevado peso 

molecular (amido, celulose, hemicelulose e substâncias pécticas) formam o grupo de 

substâncias mais abundante nos frutos. As maçãs também são ricas em ácidos orgânicos 

(ácido málico), porém possuem baixa concentração de proteínas e lipídios (89). O consumo 

médio de maçãs no Brasil em 1990 foi de 3,19 kg/habitante e, apesar de oscilações no início 

da década, o consumo cresceu atingindo em 2000 o valor de 5,59 kg/habitante. Nos últimos 



5 

anos o Brasil ocupou a sexta colocação como consumidor de maçãs do mundo (5). 

2.2 A DORMÊNCIA DE GEMAS 

Durante as estações desfavoráveis, as plantas limitam ou cessam seu crescimento, 

de forma a permitir a sobrevivência em períodos de escassez de água ou de baixas 

temperaturas, principalmente. Neste período, chamado de dormência, mesmo em condições 

favoráveis, a gema não apresenta capacidade de crescimento, existindo uma condição 

especial de inibição (134; 149). Por outro lado, esta resistência a condições desfavoráveis, 

como um congelamento ou uma desidratação, é um pré-condicionamento da gema durante 

a entrada em dormência, influenciada pela redução da temperatura e do fotoperíodo (92). 

Muitas árvores já paralisam o crescimento das gemas no verão e durante os dias 

frios, curtos e claros de outono entram em dormência profunda. No outono, a clorofila das 

folhas é perdida e aparecem os pigmentos amarelos e vermelhos, que marcam o início da 

senescência das folhas (154). Este período de entrada em repouso é uma característica 

muito associada a plantas lenhosas porém, a dormência pode também ocorrer em plantas 

herbáceas geófitas. Já a maioria das espécies herbáceas perenes e das gramíneas não 

entra em uma dormência controlada por fatores endógenos (92). O fenômeno de 

paralisação de crescimento anual de gemas de plantas lenhosas com o objetivo de resistir a 

invernos frios é similar quanto a função, embora não idêntico, à dormência que ocorre nas 

sementes, bulbos e tubérculos (155). 

Durante o período de dormência de gemas, apesar de a planta não apresentar 

crescimento visível, as atividades metabólicas essenciais continuam a ocorrer, embora com 

intensidade reduzida (139). Os primórdios florais da macieira podem apresentar crescimento 

mesmo nos meses de inverno (22). A incapacidade de brotação durante os períodos frios é 

uma condição fisiológica isolada de cada gema que não permite seu alongamento e 

formação de um novo ciclo de crescimento (111). 

A dormência de gemas vem sendo estudada nas mais diversas espécies frutíferas 

para conhecimento dos principais aspectos envolvidos no processo de entrada e saída de 

dormência. Além da macieira, outras espécies de clima temperado como o caquizeiro (122), 

a oliveira (146), a pereira (71) e o pessegueiro (8), assim como espécies de clima tropical 

como a mangueira (125) têm sido objeto de estudo do fenômeno da dormência. 
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2.2.1 Fases da dormência de gemas 

Durante muitos anos, várias hipóteses foram formuladas para definição das fases da 

dormência de gemas. Por meio de um enfoque mais amplo e superficial, a dormência foi 

classificada por muito tempo em três fases: a dominância apical, a dormência de inverno e a 

dormência causada por um fator ambiental adverso. Estas fases se confundiam entre si e 

não estavam bem definidas de forma que uma nova terminologia foi adotada para classificar 

de forma mais adequada as fases pelas quais uma gema passa durante um ciclo de 

crescimento anual. Admite-se que o crescimento ou não de uma gema é uma resposta à 

combinação de uma série de processos, sejam eles ambientais e relativos à planta como um 

todo, como também relativos ao interior da gema, até níveis meristemáticos. A supressão de 

crescimento é o resultado da interação entre diversos processos na planta (41). 

Uma gema está em constante correlação com o restante da planta sofrendo maior ou 

menor influência de regiões mais ou menos próximas a elas. Desta forma, de acordo com a 

nova terminologia, a dormência foi classificada nas fases de paradormência, endodormência 

e ecodormência (90). 

A paradormência refere-se à antiga dominância apical, ou seja, a ausência de 

desenvolvimento de uma gema é resultante da influência de um outro órgão do vegetal, 

sendo esta inibição dita a longa distância. Seja este sinal bioquímico ou fisiológico, a gema o 

percebe e permanece paralisada. No entanto, nesta fase em que a planta está em pleno 

crescimento, ocorrem eventos diversos no interior da gema em repouso como, por exemplo, 

a indução de florescimento de algumas espécies ocorrida no verão. Da mesma forma, a 

retirada da porção terminal de um ramo no verão através da poda ou outro fator (ataque de 

pragas) permite que a gema em repouso se desenvolva normalmente e expresse seu 

potencial. Estes fatos mostram que o sinal emitido é forte, pois a gema em plena capacidade 

de brotação, permanece em repouso. Porém, gemas laterais de ramos novos e 

excessivamente vigorosos de algumas frutíferas apresentam crescimento mesmo com a 

presença do crescimento terminal, mostrando também que este sinal varia de espécie para 

espécie e também de acordo com a idade da planta e as condições de cultivo (90). 

Em pleno verão a inibição de crescimento (paradormência) ocorre a longa distância, 

pelas gemas terminais. Porém, no início do outono, as gemas terminais já estão parando de 

crescer mas a capacidade de brotação das gemas laterais, que ainda é grande, não se 

expressa. Nesta etapa, a dormência é fraca, mas existe então uma inibição por meio de 

sinais emitidos a uma distância mais curta, seja pelas folhas próximas ou pelo ramo 

adjacente à gema. A competição por água e nutrientes entre as folhas e porções de ramos 
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com as gemas parece ser uma razão para a ausência de brotação nesta fase, uma vez que 

uma desfolha da planta permite a brotação de algumas gemas (41; 104; 177). 

A endodormência ocorre nos meses mais frios, em que o não desenvolvimento da 

gema é resultante de uma série de eventos bioquímicos e fisiológicos que acontecem a 

níveis meristemáticos ou muito próximos. Assim, cada gema de uma planta ou até mesmo 

de um ramo tem habilidades individuais para brotação de forma que mesmo individualizada, 

sua brotação pode não acontecer. Nesta etapa, nem uma decapitação ou uma desfolha 

permite o crescimento das gemas laterais endodormentes (41). 

É justamente nesta fase que se concentram a maioria dos estudos, sobre a 

dormência das gemas, pois parece ser a fase em que, devido à necessidade de proteção da 

planta a baixas temperaturas, uma fisiologia toda especial ocorre no interior da gema de 

forma a garantir sua brotação e florescimento na primavera seguinte. Na endodormência, as 

baixas temperaturas têm um efeito positivo na saída do estado dormente e podem ser uma 

referência para monitoramento da dormência mas não é referência isolada para avaliação 

do estado dormente (41). 

Os processos envolvidos nesta etapa ainda não são bem conhecidos mas diversas 

hipóteses são formuladas à procura de uma explicação a respeito dos fatores envolvidos na 

entrada, na manutenção e na saída da endodormência. Como principais teorias encontram-

se as que postulam que a dormência pode estar relacionada com modificações na estrutura 

celular (92), alterações do metabolismo energético na gema como a atividade de enzimas e 

síntese de nucleotídeos (9; 17; 19; 133), conteúdo de proteínas (169), fluxo de carboidratos, 

suprimento de nutrientes e translocação de reservas a curta distância (12; 18; 57; 101), 

regulação hormonal (168), bem como com uma relação entre todos estes fatores (41; 145). 

Parece coerente que os estudos baseiem-se nestes níveis de avaliação pois, sendo as 

causas da endodormência fatores intrínsecos à gema, as explicações devem ser 

encontradas quando se buscam alterações metabólicas. Por outro lado, fatores genéticos 

ligados à evolução das espécies também são considerados como decisivos na dinâmica da 

dormência (34; 168). 

Em um sistema produtivo, a endodormência é a fase mais preocupante para os 

produtores uma vez que uma má brotação ou uma brotação desuniforme pode comprometer 

toda uma produção e a futura condução da planta. 

Na ecodormência a ausência de desenvolvimento da gema acontece devido a um 

fator ambiental, ou seja, extrínseco à planta e, desta forma, afetando-a como um todo. Nesta 

etapa, assim que as condições normais de crescimento sejam estabelecidas, um novo fluxo 

de crescimento se restabelece. Neste caso, todas as condições intrínsecas à gema são 
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favoráveis ao seu crescimento e não há nenhum sinal a longa ou curta distância que a 

impeça de se desenvolver. A baixa temperatura e o estresse hídrico são importantes fatores 

ambientais que determinam a ocorrência da fase de ecodormência (90). 

Os estudos da dormência não se concentram nesta fase pois a gema está apta a 

crescer. Uma análise nesta etapa é válida para detectar a condição fisiológica e bioquímica 

ótima da gema e comparar esta condição nas fases de paradormência e endodormência. 

Por outro lado, o estudo de um ciclo completo de crescimento da gema deve ser realizado 

uma vez que a endodormência, fase de maior interesse, pode ser considerada como um 

último estágio de sequências de correlações que ocorreram nas proximidades da gema 

durante todo um período de crescimento (32). 

2.2.2 O fotoperíodo na dinâmica da dormência 

Embora muito se relacione a dormência com a temperatura de outono-invemo, a 
redução do comprimento dos dias durante o outono é um fator importante para o 
desenvolvimento da resistência ao frio no inverno seguinte. A redução na duração do dia é o 
primeiro fator envolvido na dormência de gemas (149). 

A dormência de gemas terminais pode ser induzida pelo tratamento com dias curtos 
resultando na paralisação do alongamento dos entre-nós e da expansão foliar, embora as 
folhas frequentemente permaneçam retidas na planta. Além disso, a entrada em dormência 
pode ser revertida por dias longos ou luz contínua (154). 

A intensidade de redução do fotoperíodo necessária para indução da dormência é 
variável de acordo com a espécie e o ambiente de crescimento. Árvores na Áustria (47° de 
latitude) paralisam o crescimento em fotoperíodos de 15 horas ou menos, enquanto árvores 
na Noruega (64° de latitude) cessam o alongamento de ramos quando o período de luz é 
inferior a 21 horas (154). 

As variações do fotoperíodo são detectadas pelas folhas da maioria das espécies, 
embora a dormência ocorra nas gemas. Se as folhas fossem unicamente as responsáveis 
pela detecção do fotoperíodo, seria esperado que em árvores caducifólias, durante a 
endodormência, o período de luz não tivesse efeito na saída da dormência, porém em 
algumas espécies decíduas o tratamento com dias longos, especialmente com luz contínua, 
libera as gemas da dormência (154). Na natureza, a redução do fotoperíodo acontece em 
associação com a redução da temperatura, de forma que os dois fatores interferem no 
processo, simultaneamente (135). 
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Embora algumas comprovações experimentais demonstrem a interferência do 

fotoperíodo na dormência de gemas, a sua real influência não tem sido decisivamente 

comprovada, pois há resultados complexos em relação a este fator. Um certo número de 

dias curtos induz uma parada de crescimento, mas ao retorno da condição de dias longos o 

crescimento também é retomado, típico da ecodormência. A parada de crescimento pode 

evoluir para uma endodormência se um número elevado de dias curtos for percebido pela 

planta e o crescimento só será retomado pela exposição a um determinado período de frio 

(41). 

2.2.3 A água na dinâmica da dormência 

O efeito da água na dormência tem uma importância grande, principalmente nas 

explorações de frutas em climas quentes e áridos, pois o corte do suprimento de água induz 

uma paralisação de crescimento e a volta do fornecimento de água, automaticamente 

favorece a retomada do crescimento, permitindo um planejamento da produção para 

obtenção de colheitas em épocas mais favoráveis. Nestes casos a falta de água induz a 

planta a uma ecodormência pois o crescimento pode ser retomado ao retomo do suprimento 

de água. O manejo da água de irrigação é mais importante, atualmente no Brasil, para o 

cultivo de videiras em climas quentes e secos (1; 157). 

Já em climas temperados, o efeito da chuva não é bem determinado e também não 

muito estudado. A chuva poderia interferir na quebra da dormência pela redução da 

temperatura da gema, pela redução do teor de oxigênio das gemas e pela eliminação de 

substâncias inibidoras de crescimento (173). Estas hipóteses não foram desenvolvidas pois, 

notadamente, em climas temperados a falta de água não é frequente e, quando o inverno 

apresenta regularidade de frio, a brotação de cultivares adaptadas pode ser muito boa. A 

falta de água pode não induzir à endodormência mas interfere na endodormência 

subsequente, pois gemas que sofreram um período de seca apresentaram dormência mais 

profunda no inverno seguinte do que aquelas que cresceram num regime hídrico equilibrado 

(49). 

Embora do início ao fim da endodormência a disponibilidade de água no ambiente 

seja pouco estudada, a sua disponibilidade e migração no interior dos tecidos da planta têm-

se demonstrado um novo fator a ser considerado na dinâmica da dormência. Gemas de 

macieira apresentam uma migração de água a tecidos adjacentes aos primórdios foliares e 

florais durante o resfriamento, como um mecanismo de tolerância ao frio. Embora a 
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migração da água também aconteça em gemas de outras frutíferas de clima temperado 

como o pessegueiro e a pereira, não consiste em regra geral, pois em gemas de caquizeiro 

esta migração não acontece (86). Além da migração da água de um tecido a outro, a 

dinâmica de disponibilidade da água em um mesmo tecido também tem relação com a 

temperatura ambiente de outono-inverno. Por outro lado, apesar de existir uma correlação 

entre o conteúdo e disponibilidade de água no tecido e sua tolerância ao frio, esta 

característica parece não estar diretamente associada à intensidade de dormência (58). 

2.2.4 A temperatura na dinâmica da dormência 

A temperatura é o principal fator ambiental que interfere na dinâmica da dormência 

de gemas de plantas lenhosas, influenciando características morfológicas, fisiológicas e 

evolutivas de uma espécie ao longo do tempo. 

A dormência pode ser considerada uma adaptação da planta a um determinado 

clima visando a sua sobrevivência em condições adversas (149). Desta forma, a 

temperatura sempre teve um efeito decisivo na evolução das espécies, fazendo com que 

elas entrem em dormência para uma proteção, assim como permitindo a sua liberação do 

estado dormente. 

Esta adaptação, conhecida como aclimatação, corresponde a numerosas mudanças 

físicas e fisiológicas que ocorrem nas gemas como preparação para o inverno. A primeira 

mudança morfológica que acontece nas gemas antes da entrada em dormência é a 

formação de escamas envolvendo-as. Estas escamas são folhas modificadas e têm a 

importante função de prevenir a perda de água, isolar a gema, restringir a difusão do 

oxigênio e evitar a perda de calor. Além disso, inibidores de crescimento podem acumular-

se nas escamas interferindo diretamente na manutenção do estado dormente. Desta forma, 

até certo ponto, as escamas das gemas podem ser comparadas ao tegumento das 

sementes. No período de endodormência uma gema dormente é um ramo embrionário 

formado por um meristema apical, nós e entre-nós não alongados e primórdios foliares 

(folhas rudimentares) (149; 154). A remoção das escamas de uma gema de videira acelera 

a sua brotação (84). 

A influência de baixas temperaturas nas características morfo-fisiológicas de plantas 

anuais ou perenifólias é bem fácil de ser percebida uma vez que ocorrem alterações 

significativas como a redução da taxa fotossintética, a modificação da morfoanatomia da 

folha e a redução da condutância estomática (26; 164). No entanto, a influência das baixas 
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temperaturas em plantas caducifólias, além de ser de difícil visualização e mensuração, 

provoca efeitos retardados uma vez que seu sítio de ação pode estar localizado na célula 

como a alteração do estado físico das membranas celulares e das taxas de reações 

enzimáticas influenciando, consequentemente, o balanço metabólico da planta (41). 

Especificamente para a macieira, as baixas temperaturas do outono e inverno 

constituem o fator ambiental mais importante para indução e término da dormência de 

gemas (139). Quando não ocorrem temperaturas baixas suficientes a maior parte das 

gemas permanecem em repouso, as gemas terminais apresentam brotação desuniforme, as 

gemas floríferas abrem-se isoladamente de forma que, ao mesmo tempo, frutos, flores e 

gemas dormentes são encontrados na planta. A heterogeneidade da floração faz com que 

haja problemas na polinização e, além disso, os frutos formados tardiamente são de 

qualidade inferior (140). Da mesma forma, macieiras em fase de formação podem sofrer 

sérias consequências devido a uma má brotação que impede a formação de uma arquitetura 

ideal da planta (134). 

As exigências das diferentes espécies e cultivares em relação às baixas 

temperaturas de outono e inverno para superação da dormência são distintas tanto em 

relação ao valor da temperatura quanto da duração de exposição a uma determinada 

temperatura. 

Por alguns anos, as medidas de necessidade de frio pelas espécies foram 

relacionadas com as temperaturas abaixo de 7,2° C (139). Assim, era possível a correlação 

entre o clima de uma região e a exigência em frio de uma planta para que uma cultivar 

frutífera pudesse ser recomendada para uma região com determinadas condições de cultivo. 

Diversos estudos foram realizados com este objetivo e os resultados eram sintetizados em 

horas de frio abaixo de 7,2° C requeridos para quebra da dormência de diferentes cultivares 

de macieiras como mostra a Tabela 1. No Brasil também existem determinações de 

requerimento em frio para outras espécies de frutíferas, além da macieira, como as 

demonstradas na Tabela 2. 

Além do valor da temperatura, a homogeneidade do frio ou a ausência de flutuações 

de temperatura pode trazer consequências benéficas com relação a uma boa quebra de 

dormência e desenvolvimento das gemas. Em pereira, há maior abortamento de gemas 

florais com as flutuações da temperatura (102) embora estas flutuações não sejam a causa 

única do abortamento (25). 

Mesmo com a homogeneidade de ocorrência de frio, podem ocorrer respostas 

diferentes na planta de acordo com a idade das gemas. Gemas de um ano de idade de 

macieira tiveram sua dormência liberada após tratamento com 1.440 horas de frio abaixo de 
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7,2° C, enquanto gemas de dois e três anos de idade só se igualaram às gemas de um ano 

quando receberam um tratamento com 2.160 horas de frio (182). 

Embora a quantidade de horas de frio durante a dormência seja fundamental para 

uma boa brotação, é difícil aceitar que um processo regulado internamente por trocas 

bioquímicas possa estar sujeito a uma temperatura fixa padrão (139). Temperaturas acima 

de 7,2° C também influenciam na dormência das gemas. A quebra da dormência de gemas 

com baixas temperaturas provoca também uma ação indireta sobre a quebra de dormência 

das raízes da planta. Temperaturas baixas (3o C) quebram a dormência das gemas e 

estimulam a rizogênese. Já temperaturas de 12° C tem um efeito de calor suficiente para 

estimular a rizogênese e ao mesmo tempo tem efeito de frio que provoca lentamente a 

quebra da dormência de gemas (180; 181). 

TABELA 1 - Requerimento em frio de algumas cultivares de macieira (compilado por DIAS, 
1987). 

Cultivares de maçã Horas de frio < 7,2° C 
Anna 

Dorsett Golden 
Slor 

Ein Shemer 
Elah 

Maayan 
Michal 

Aguanueva 2 
Gala 

Rahina 
Granny Smith 

Jonathan 
Red Delicious 

Golden Delicious 
Starking 

Red Chief 
Rome Beauty 

300 
300 
400 
400 
450 
450 
450 
550 
600 
650 
650 
700 
800 
850 
850 
850 

1.000 
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TABELA 2 - Requerimento em frio de algumas cultivares de espécies frutíferas no Brasil. 

Espécie Cultivar Horas de frio <7,2° C Referência 
Princesa 400 139 

Macieira Gala 600 139 
Golden Delicious 800 139 
Premier 150 139 
Sulina 150-250 147 
Aurora 1 200) 147 
Sinuelo 300 147 

Pessegueiro Coral 350 139 
Guaiaca 300-400 147 
Chiripá 500 139 
Chimarrita 600 147 
Rudiboux 600 139 
Amarelinha 400 139 

Ameixeira Harry Pickstone 400 139 
Santa Rosa 600 139 
Matua 200 167 
Tomori 200 167 

Quivi Bruno 300-400 139 
Monty 500-600 139 
Hayward 800-1.000 139 
Packam's Triumph 700 54 

Pera Red Bartlett 700 54 
William's 700 54 
Carrick 800 79 

A utilização da baixa temperatura também tem aplicação na quebra de dormência de 

mudas de macieira mícropropagadas, pois as mesmas, após transplante em casa de 

vegetação, apresentam paradas de crescimento de até quatro meses. O crescimento destas 

mudas pode ser recuperado pelo tratamento com 1.440 horas de frio a 2 a 4o C (150). 

Plantas mícropropagadas do porta-enxerto de macieira Marubakaido apresentaram maior 

altura e comprimento dos entre-nós em casa de vegetação quanto mais longo foi o tempo de 

tratamento com temperatura a 4±1° C por até 1.440 horas (131). Porém, o pré-tratamento 

com temperaturas de 10±1 ° C por até 1.440 horas também exerceu efeito benéfico sobre o 

crescimento posterior das mudas mícropropagadas em casa de vegetação (130). Já as 

plantas mantidas em meio de cultura e submetidas a 720 horas com temperaturas de 

4±1° C, apesar de apresentarem maior crescimento após transplante, também 

apresentaram menor porcentagem de sobrevivência durante a aclimatização (132). 

Atualmente, devido ao conhecimento do efeito de diferentes temperaturas sobre a 

quebra de dormência de gemas, admite-se o valor de horas de frio abaixo de 7,2° C como 

um valor referencial, pois abaixo de 0o C o frio não é efetivo para desencadear os processos 
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fisiológicos, o mesmo ocorrendo com temperaturas acima de 21° C, que podem inclusive 

anular o efeito de frio acumulado (139). Durante muitos anos, várias observações 

demonstraram o efeito de diferentes temperaturas na dinâmica da dormência de gemas de 

várias espécies lenhosas como o pessegueiro (144) e a nogueira (106; 108; 109). O início 

do crescimento (saída da ecodormência) é um processo influenciado pelo frio cuja 

interferência é percebida de forma localizada na gema, desta forma, gemas floríferas e 

vegetativas possuem capacidades diferentes de sair da ecodormência, como naturalmente 

acontece com frutíferas de clima temperado como o pessegueiro (63). 

Por este motivo, diversos modelos matemáticos de estimativa de eficiência de frio na 

quebra de dormência de gemas foram desenvolvidos para uma melhor avaliação do clima 

ocorrido numa determinada região em relação à brotação uniforme da árvore frutífera. Para 

cada faixa de temperatura ocorrida, uma determinada unidade de frio era acumulada e, 

quando uma certa quantidade de unidades de frio era atingida, a dormência das gemas 

seria quebrada. Assim, as tradicionais horas de frio abaixo de 7,2° C foram sendo 

substituídas pelas unidades de frio, que consideravam todas as temperaturas ocorridas no 

período analisado. As unidade de frio acumuladas podem ser positivas, nulas ou até mesmo 

negativas de forma que um período extenso de elevadas temperaturas pode anular o efeito 

de frio anterior. Dois métodos foram propostos e aceitos como eficientes para avaliação das 

unidades de frio. Para o pessegueiro, foi determinado o modelo de Utah (152) e para a 

macieira foi proposto o modelo de Carolina do Norte (162). Algumas modificações destes 

modelos foram realizadas com o objetivo de reduzir o efeito anulador do somatório de 

unidades de frio com valor negativo para um período de apenas 24 horas (141). Outro 

modelo de modificação foi o de restringir o número de dias com unidades de frio positivas, 

possíveis de sofrer influência de altas temperaturas, após 96 horas da última acumulação de 

temperaturas altas (139). As melhores correlações encontradas para a macieira da cultivar 

Gala em Santa Catarina foram as resultantes da utilização do método Carolina do Norte 

modificado, pois as unidades de frio acumuladas até 20 de agosto por este método foram as 

que melhor explicaram as variações na data de início de brotação (139; 141). 

Mesmo com todos os estudos a respeito da influência da temperatura, o total 

entendimento do mecanismo de ação deste fator não está bem conhecido, uma vez 

algumas gemas podem entrar e sair da endodormência mesmo quando mantidas em 

condições ambientais controladas (93; 109; 113). 
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2.2.5 Fatores inerentes à planta na dinâmica da dormência 

Existem diferenças significativas entre a capacidade de brotação de diferentes 

gemas na planta, ou seja, de acordo com o tipo de gema (vegetativa ou florífera) e com a 

localização da gema na planta (tipo de ramo, idade do ramo, vigor do ramo e localização do 

ramo na planta) (155). 

As gemas vegetativas laterais requerem maior quantidade de frío para brotação que 

gemas terminais e floríferas, indicando uma dormência mais profunda (140). A dormência 

menos intensa de gemas terminais faz com que estas exerçam uma maior ou menor 

dominância sobre as gemas laterais (60). Da mesma forma quanto mais vigoroso for o ramo 

maior é a intensidade da dormência (140). 

Em um mesmo ramo, as gemas mais próximas da base são menos dormentes que 

as outras (140). Esta diferença pode também ser influenciada pela idade do ramo ou da 

planta. Em mudas de macieira, gemas situadas na região apical, mediana e basal não 

apresentaram diferença de brotação ao final do período de junho a outubro (29). Porém, na 

metade do inverno, as gemas basais tenderam a brotar mais rapidamente (29; 40; 48). 

Estas diferenças entre a capacidade de brotação de gemas é maior no período de outono 

em que a posição da gema no ramo exerce uma maior influência sobre a intensidade da 

dormência (39). 

Em ramos de diferentes idades de uma mesma planta, as gemas de um ano 

apresentam dormência mais fraca durante o outono que as gemas de dois e três anos de 

idade porém, esta situação se inverte no mês de julho (30). As gemas latentes de uma 

árvore possuem dormência mais forte do que as gemas de um ano ao longo de um período, 

mas durante a dormência profunda de inverno, a dormência de gemas latentes é mais fraca 

e somente em temperaturas elevadas no inverno estas gemas poderiam brotar conferindo à 

árvore uma estrutura desordenada (108). 

A aptidão á brotação das diferentes gemas em um mesmo ramo é o fator básico que 

define o fenômeno da acrotonia e da basitonia. Em plantas lenhosas de porte arbóreo, as 

gemas basais dos ramos no verão, além de estarem submetidas à paradormência, também 

possuem capacidade baixa de brotação mesmo em condições ideais, o que garante à planta 

a definição de um tronco forte e rígido para sustentar o seu grande porte. Este fenômeno foi 

denominado de acrotonia. Nestas plantas, a capacidade de brotação de gemas basais 

ocorre no inverno quando então as baixas temperaturas não permitem que estas gemas se 

expressem. A esta característica de expressão de gemas basais dá-se o nome de basitonia 

(116). 
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Os arbustos apresentam um gradiente basítono de brotação mesmo em períodos de 

crescimento, permitindo a ramificação e mantendo a planta com porte baixo e sem definição 

de um tronco único e rígido para sustentar toda a copa (3; 39). 

Embora a acrotonia e a basitonia seja uma regra para muitas espécies, resultados 

distintos podem ser encontrados para diferentes situações. Gemas medianas em mudas de 

macieira podem ser mais dormentes (30) ou menos dormentes (28) para uma cultivar e, por 

outro lado, podem não se diferenciar das outras gemas basais ou apicais para uma outra 

cultivar (28). Neste ponto salienta-se também que diferentes cultivares de macieira 

apresentam evolução de dormência distinta (117), assim como acontece para outras 

espécies (107). Porta-enxertos de macieira M9 desenvolvem uma forte acrotonia um mês 

antes da brotação na primavera (38). Desta forma, a presença das gemas terminais pode 

diminuir muito a capacidade de brotação de gemas basais de plantas após a saída da 

dormência e, consequentemente, diminuindo a capacidade de ramificação da planta (105). 

Na prática do cultivo de fruteiras de clima temperado, especialmente da macieira, 

técnicas culturais visam favorecer que um maior número de gemas brotem em um ramo 

para formação de uma melhor arquitetura da planta e, consequentemente, mais ramos 

produtivos. Entre elas, podem ser recomendadas a incisão anelar, o desfolhamento, o 

arqueamento de ramos e a poda (10; 33; 40; 51; 53; 110; 111; 171). Baseados no princípio 

de que existe um efeito da posição do ramo na capacidade de brotação das gemas, estudos 

visam esclarecer o efeito do ângulo dos ramos sobre a brotação de gemas na primavera. 

Ramos arqueados com ângulos de 45 a 75° propiciaram maior desenvolvimento das plantas 

sem prejudicar a frutificação (137) de forma que o arqueamento pode ser recomendado 

como técnica básica para induzir maior brotação de gemas laterais de macieira (82). Esta 

melhor brotação de gemas laterais permite melhor formação da copa, enquanto as gemas 

terminais podem originar frutos de qualidade superior aos das gemas laterais (83). Os ramos 

com maior capacidade de produzir frutos de qualidade também podem variar de acordo com 

o local de cultivo e a cultivar. Apesar de a macieira produzir ramos especializados chamados 

de esporões, as ramificações do tipo brindila também podem produzir frutos de qualidade 

(81). 

Em geral, uma dormência elevada de um ramo está associada com uma planta com 
poucas ramificações, enquanto uma dormência fraca permite a ramificação abundante de 
ramos (112). 
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2.2.6 Avaliação da dormência 

A metodologia para avaliação da dormência de gemas sempre foi objeto de estudos 

com o objetivo de alcançar uma forma de avaliação rápida do estado atual de dormência de 

uma gema. Dentre os métodos mais conhecidos e aplicados destacam-se dois grupos: os 

testes biológicos e os testes bioquímicos. 

O teste biológico de avaliação da dormência, conhecido como "estacas de nós 

isolados", fundamenta-se no tempo necessário para a brotação de gemas isoladas em 

fragmentos do ramo e submetidas a uma temperatura de 20 e 25° C e dias longos. Este 

método permite a avaliação da dinâmica da dormência por meio da análise da evolução do 

tempo necessário para brotação de uma população de gemas num determinado período 

(111). O teste biológico é considerado como o único capaz de quantificar a dormência de 

gemas, sendo capaz de identificar as variações temporal, espacial e genética (80) e já foi 

adotado no Brasil para as principais espécies frutíferas de clima temperado, dentre elas, a 

macieira (28; 29; 30; 77; 182) e outras rosáceas como a pereira (15). Durante a análise da 

evolução do tempo médio para brotação de gemas em um período de tempo, conclui-se que 

o final da dormência pode ser detectada por um ponto de inflexão da curva, embora os 

resultados não coincidam com os verificados por métodos empíricos baseados no acúmulo 

de unidades de frio e de calor (77). 

Os métodos empíricos de avaliação da dormência baseiam-se em modelos 

matemáticos de quantificação do acúmulo de horas de frio (HF) ou unidades de frio (UF) 

para atender as exigências de uma determinada cultivar. Quando há acúmulo de um certo 

número de HF ou UF exigido pela planta, considera-se que a dormência já foi eliminada e as 

gemas teriam potencial para brotação. Como já citado anteriormente no efeito da 

temperatura sobre a dormência de gemas, dois métodos foram propostos e aceitos como 

eficientes para avaliação das unidades de frio. Para o pessegueiro, foi determinado o 

modelo de Utah (152) e para a macieira foi proposto o modelo de Carolina do Norte (162). 

Algumas modificações destes modelos foram realizadas posteriormente nos métodos iniciais 

com o objetivo de reduzir o efeito anulador do somatório de unidades de frio com valor 

negativo (139; 141). 

Os testes bioquímicos, chamados de "testes de nucleotídeos", têm-se desenvolvido 

baseados na capacidade de síntese de adenosina trifosfato (ATP) e nucleotídeos não 

adenínicos (NTP) por gemas vegetativas. As avaliações são feitas em primórdios contidos 

nas gemas após sua incubação em meio com e sem adenosina, precursor destes 

nucleotídeos. O aumento do nível de NTP revela a capacidade de síntese da gema e, 
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portanto, a ausência de endodormência. Os conteúdos de ATP e NTP estão fortemente 

relacionados, com o nível de NTP representando aproximadamente a metade do nível de 

ATP. O nível de ATP é baixo durante o período de repouso e um grande aumento na 

relação ATP/ADP (índice de grau de fosforilação) ocorre em gemas floríferas e vegetativas 

após um longo período de exposição ao frio. Esta elevada relação pode ser um indicativo de 

potencial da gema em estabelecer um novo ramo com crescimento vigoroso. A mensuração 

destes conteúdos e a obtenção de índices relativos pode representar uma forma de avaliar a 

dormência "in situ", sem considerar as condições ambientais preliminares (17; 19). Este 

método, porém, não é indicado para gemas florais (16). 

Outros testes baseiam-se na determinação do conteúdo de carboidratos nas gemas 

e nos ramos próximos das gemas segundo a hipótese que o controle de crescimento das 

gemas durante o inverno é devido a um desvio do fluxo de nutrientes para os tecidos muito 

próximos ou adjacentes à zona meristemática, causando um decréscimo no suprimento 

destes nutrientes o suficiente para bloquear o crescimento do meristema. Os principais 

carboidratos analisados são o amido, a sacarose, a glucose, a frutose e o sorbitol (18). A 

alteração do nível de carboidratos permite a elaboração de curvas que mostram sua 

dinâmica e assim determina-se o potencial de crescimento das gemas isoladamente. 

Outros estudos para avaliação da dormência concentram-se na variação do 

conteúdo de proteínas nas gemas (4; 169), do conteúdo de ácidos gordurosos nos 

fosfolipídeos das membranas celulares das gemas (57), da quantidade e atividade da 

ATPase na membrana plasmática das gemas e tecidos adjacentes (6; 7) e da intensidade 

de respiração das gemas durante o outono e inverno (114). Porém, apesar de existir o 

conhecimento destas relações entre os mais diversos fatores intrínsecos à planta e a 

dinâmica da dormência, não se encontram discussões relacionando o estado dormente e o 

conteúdo em minerais da gema dormente e do ramo que a sustenta. 

2.2.7 Quebra da dormência na fruticultura 

A superação da dormência de gemas de árvores frutíferas é de fundamental 
importância para a formação de uma copa equilibrada da planta com ramos estruturais e 
frutíferos bem distribuídos, explorando-se assim, o máximo potencial de produção por 
planta. Desta forma, a quebra da dormência em pomares, principalmente de macieira, é 
uma importante técnica de produção. 
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Em mudas de macieira, a quebra de dormência pode ser realizada por meio da 

incisão anelar que consiste em um corte na casca a 1 cm acima da gema de maneira que 

interrompa a circulação da seiva. Logo abaixo da gema, faz-se um corte vertical para evitar 

que o ramo tenha uma inserção com um ângulo muito fechado. Esta técnica também pode 

ser utilizada em macieiras após o primeiro ano para correção de brotações localizadas 

(139). 

A quebra de dormência por meio de produtos químicos com o objetivo de induzir a 

brotação pode ser realizada com diversos produtos, dentre eles, o óleo mineral (OM), a 

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

dinitro-butil-fenol (DNBP), calciocianamida (CaCN2), nitrato de potássio (KN03) thiouréia 

(TU), pentaclorofenolato de sódio, TCMTB ((2-tiociometiltio) benzotiazol 30%), thidiazuron 

(TDZ) e ácido giberélico (AG) (2; 139). 

Embora muitos produtos já foram testados para a quebra da dormência de gemas, o 

óleo mineral, a cianamida hidrogenada ou a associação entre eles têm sido recomendado 

para a quebra de dormência da macieira, sendo aplicados por pulverização de toda a planta. 

A sua ação é localizada e está baseada em alterações na respiração das gemas. As 

concentrações recomendadas variam de acordo com as condições de aplicação 

relacionadas à planta, à época e a outros fatores. Em geral, as concentrações de cianamida 

hidrogenada que provocam bom efeito em macieiras encontram-se entre 1 a 1,5 %, embora 

pesquisas sejam realizadas com concentrações até 2 %. A concentração de óleo mineral 

aplicada varia entre 1 e 4 % embora já foram testadas concentrações até próximas a 6 %. 

Recomenda-se aplicar os produtos nos estádios A (gema dormente) e B (gema inchada 

ponta de prata) para antecipar a floração e aumentar o tamanho dos frutos (13; 139). 

Ao longo dos anos muitos estudos foram realizados visando a melhor eficiência do 

tratamento para quebra da dormência em diversas fruteiras como a macieira (24; 61; 127; 

128; 136), a pereira (21), a videira (118; 119; 124; 163; 166), o pessegueiro (55; 100; 103), a 

ameixeira (56) e o quivizeiro (160; 161). 

2.3 SÍNTESE, ACÚMULO E TRANSPORTE DE FOTOASSIMILADOS 

O carbono fixado pela fotossíntese é retido no cloroplasto na forma de amido 
(carboidrato de reserva) ou transferido ao citossol na forma de triose-fosfato e convertido em 
sacarose que, em geral, é a mais importante forma de transporte de carbono reduzido em 
plantas superiores (143). 
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Em plantas da família Rosaceae, a qual pertence a macieira, a sacarose é 

encontrada na seiva do floema, porém o sorbitol aparece em maior quantidade. Apenas 

traços de outros carboidratos são encontrados como a rafinose, a estaquiose e o mio-

inositol (154). No pessegueiro, o amido é o mais comum carboidrato de reserva, a sacarose 

é o carboidrato solúvel predominante durante a dormência e o sorbitol é o mais comum 

carboidrato solúvel durante a quebra de dormência (63). Em cerejeiras, os carboidratos não 

estruturais (glucose, frutose, sacarose, rafinose, sorbitol e amido) estão em maior 

concentração em tecidos perenes durante a abscisão foliar e decrescem até pouco antes da 

brotação, exceto nos esporões, e voltam a aumentar a concentração até a colheita do fruto 

(87). 

No pessegueiro, os carboidratos totais acumulam-se em ramos durante e pouco 

depois da queda de folhas atingindo um máximo na metade do período de repouso (63). 

Sendo a sacarose um dos produtos iniciais que carregam o carbono fixado na 

fotossíntese dos tecidos fotossintetizantes (fontes) para outras partes da planta (drenos), o 

entendimento de seu metabolismo no vegetal pode auxiliar a compreensão do metabolismo 

de monossacarídeos como a glucose e a frutose, resultantes de sua hidrólise, ou outros 

originados da glucose ou da frutose em tecidos não fotossintetizantes. Da mesma forma, o 

metabolismo de outros oligossacarídeos que possuam a sacarose em sua molécula também 

pode ser melhor compreendido. 

2.3.1 Síntese e acúmulo de sacarose 

O mais importante substrato para a síntese da sacarose em tecidos fotossintéticos 
são os açúcares de três carbonos-fosfatos (trioses fosfatos). Estes são exportados do 
cloroplasto durante a fotossíntese via um translocador de fosfato especializado em exportar 
moléculas do cloroplasto que possuam duas cargas negativas. O ácido 3-fosfoglicéríco (3-
PGA) é também rapidamente transportado pelos translocadores, mas esta exportação é 
restrita a períodos de atividade fotossintética, pois devido ao elevado pH no estroma do 
cloroplasto (pH 8,0) a forma trivalente negativa do 3-PGA prevalece (143). 

A formação da sacarose a partir das trioses-fosfato passa por uma série de reações 
intermediárias reguladas por enzimas que podem interferir na sua rota de síntese. Na Figura 
1 está apresentado um esquema proposto com os passos para a síntese da sacarose e sua 
regulação enzimática (143). 
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FIGURA 1 - Representação esquemática das vias de síntese de sacarose em tecidos 
fotossintetizantes. (RuBP-Ribulose 1,5-bifosfato, PGA-Ácido 3-fosfoglicérico, 
TP-Trioses fosfato, DHAP-dihidroxiacetona fosfato, GAP-glicerakieído 3-
fosfato, UDPG-uridina difosfato glucose, UDP-uridina difosfato, UTP-uridina 
trifosfato, Pi-Fósforo inorgânico) (adaptado de Quick e Schaffer, 1996). 
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A primeira enzima envolvida, a triosefosfato isomerase, regula o balanço entre a 

concentração interna de trioses-fosfato no estroma do cloroplasto e a concentração de 

dihidroxiacetona fosfato (DHAP) e gliceraldeído 3-fosfato (GAP) no citossol da célula. A 

reação de DHAP + GAP, catalisada pela aldolase no citossol, forma a frutose 1,6-bifosfato 

(F1,6BP) que em seguida perde um grupo fosfato do carbono 1 pela ação da enzima frutose 

1,6-bifosfatase (FBPase) e origina a frutose 6-fosfato (F6P). Esta reação é essencialmente 

irreversível sendo a F6P considerada o primeiro produto fundamentalmente formado para a 

síntese da sacarose. A F6P por ação da fosfoglucoisomerase (PGI) forma a glucose 6-

fosfato (G6P) que, em seguida, por ação da fosfoglucomutase (PGM), se transforma em 

glucose 1-fosfato (G1P). A concentração de F6P regula a ação das enzimas PGI e PGM. 

Por intermédio da reação da G1P com uma uridina trifosfato (UTP), catalisada pela UDPG-

pirofosforilase (UDPGase) são formados a uridina difosfato glucose (UDPG) e o pirofosfato 

(PPi). Para que a síntese tenha continuidade é necessário que os produtos desta reação 

sejam removidos. A partir deste ponto, um metabolismo especial se desenvolve para evitar 

este acúmulo de PPi no citossol (143). 

Em razão da pequena possibilidade do PPi ser hidrolisado em razão da 

compartimentalização da enzima pirofosfatase nos plastídeos, um mecanismo distinto é 

proposto. Uma bomba de prótons dependente do pirofosfato existente na membrana do 

vacúolo utiliza o PPi para manter um gradiente de prótons em favor do vacúolo. Quando o 

gradiente se encontra muito elevado, a enzima frutose 6-fosfato fosfotransferase (PFP) 

produz a F1.6BP e Pi a partir da F6P e PPi, consumindo o PPi que já não é mais hidrolisado 

pela bomba de prótons do vacúolo. O consumo do F6P diminui a ação da PGI e PGM, 

regulando a produção de G1P e, consequentemente, reduzindo a formação de um excesso 

de PPi (143). 

A UDPG formada a partir da G1P combina-se com a F6P para formar sacarose 6-

fosfato (S6P), catalisada pela sacarose fosfato sintase (SPS). A reação final de síntese da 

sacarose, catalisada pela sacarose 6-fosfatofosfatase (SPPase), é a hidrólise da S6P a 

sacarose (143). 

As enzimas principais na síntese de sacarose são a frutose 1,6-bifosfatase 

(F1,6BPase), por regular o primeiro passo decisivo na sua síntese, a sacarose fosfato 

sintase (SPS) e a sacarose 6-fosfatofosfatase (SPPase) por regularem os passos finais da 

síntese. Desta forma, os seus mecanismos de ação devem ser estudados para 

entendimento da influência de diversos fatores na síntese da sacarose (143). 

A F1,6BPase tem alta afinidade com a F1,6BP e com o íon Mg+2 tendo um pH neutro 

como um ótimo para a reação. A enzima é fracamente inibida pela adenosina monofosfato 
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(AMP) porém, é fortemente inibida pelo metabólito frutose 2,6-bifosfato (F2,6BP). A 

concentração de F2,6BP é regulada pelas enzimas frutose 6-fosfato,2-quinase (F6P,2K) 

para síntese e frutose 2,6-bifosfatase (F2,6BPase) para degradação, ambas presentes no 

citossol. A F6P,2K é ativada pelo Pi e F6P, porém é inibida por 3-PGA, principalmente, 

trioses fosfatos, 2-PGA e fosfoenolpiruvato. A presença de F2,6BP aumenta a sensibilidade 

da F1,6BPase ao AMP e aumenta a dependência em relação ao pH e à concentração de 

Mg+2 (143). 

A SPS está localizada no citossol e também atua em pH neutro. A sua maior 

concentração na planta ocorre no desenvolvimento de folhas, germinação de sementes e 

amadurecimento de frutos. A enzima é ativada por G6P e inibida por Pi. O aumento da 

síntese de sacarose regula a sua ação, assim como se sugere que a enzima seja 

influenciada pela luz. A SPPase também se localiza no citossol e atua no pH ótimo de 6,7. A 

enzima requer Mg*2 para sua ação e é potencialmente inibida pela sacarose em tecidos não 

fotossintetizantes (143). 

Nos tecidos vegetais, quando a produção fotossintética de triose fosfato não atende 

a necessidade para a síntese de sacarose, há necessidade de inibição desta síntese. Assim 

a formação de amido é favorecida porém, alterações no metabolismo do amido não alteram 

a síntese de sacarose (143). 

No início de um período de luz, a concentração de sacarose na folha é baixa e a 

produção de sacarose é favorecida em relação ao amido. No final do período de luz a 

concentração da sacarose é elevada provocando um redirecionamento na síntese de 

carboidratos. Em consequência do acúmulo de triose fosfato, hexose fosfato e F2.6BP há 

indução da produção de amido (143). 

Em casos em que a produção de fotoassimilados não atende a necessidade para 

formação da sacarose há uma regulação em pouco tempo (minutos ou horas) visando um 

equilíbrio dos produtos das reações. Por outro lado, quando a síntese de sacarose é 

insuficiente para metabolizar as triose fosfato, consequentemente, há uma leve queda da 

concentração de Pi e um forte aumento da concentração de F6P, fato que ativa a F6P,2K e 

inibe a F2,6BPase, provocando acúmulo de F2,6BP. Finalmente, há redução da atividade da 

F1,6BPase, resultando no acúmulo de triose fosfato que pode voltar ao cloroplasto 

causando aumento da relação PGA/Pi (143). 

Mudanças na síntese de sacarose ao longo do tempo, particularmente associado ao 

desenvolvimento da planta, parece ter um controle associado com mudanças no conteúdo 

de proteínas. A quantidade e a atividade da SPS aumenta durante a expansão foliar, 

quando folhas mudam de consumidoras para produtoras de carboidratos, e este aumento de 
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atividade está associado com o aumento da radiação. A remoção de drenos da planta, como 

os frutos, induz acúmulo de carboidratos nas folhas e redução da capacidade fotossintética, 

embora esta resposta não aconteça com todas as espécies frutíferas (123). 

A degradação enzimática da sacarose é a principal forma de catabolismo. Várias 

enzimas possuem esta atividade como a invertase ácida, a invertase alcalina, a sacarose 

sintase e a a-glucosidase, esta última com pequena importância. A degradação não 

enzimática ocorre apenas em pH 2 (143). 

As invertases ácidas são tipos de p-frutofuranosidase, ou seja, elas reconhecem a 

frutose na molécula de sacarose e provocam uma hidrólise exotérmica irreversível liberando 

a glucose e a frutose. O pH ótimo para esta reação encontra-se entre 4 e 5,5, indicando 

ação em locais ácidos como o vacúolo e apoplasto. A enzima também possui atividade com 

a rafmose liberando além da glucose e frutose, a galactose. A sua inibição acontece por 

acúmulo de produto, neste caso, a frutose. A ativação pode estar relacionada com acúmulo 

de proteínas ou glicoproteínas. Existem invertases ácidas insolúveis e ligadas na parede 

celular e outras solúveis localizadas no vacúolo e as duas diferem-se entre si (143). 

As invertases alcalinas também são do tipo p-frutofuranosidase, porém possuem 

atividade específica com a sacarose. Estas enzimas são menos estudadas que as 

invertases ácidas e são mais encontradas em tecidos de reserva (143). 

A enzima sacarose sintase localiza-se no citoplasma e sua ação é facilitada pelo 

aumento do conteúdo de sacarose no citoplasma da célula devido à perda de integridade do 

tonoplasto em tecidos senescentes. A enzima é inibida pelo Mg+2 e pelo produto frutose. A 

sua atividade é alterada ao longo do dia em plantas em crescimento e está frequentemente 

associada a tecidos vasculares. A sua ação baseia-se na reação da sacarose com a uridina 

difosfato (UDP) originando os produtos frutose e glucose uridina difosfato (UDPG). Embora 

a enzima controle a reação em ambos os sentidos, a proporção equilibrada entre a sacarose 

+ UDP e frutose + UDPG é de 1,3:2, o que direciona a reação no sentido de quebra da 

molécula de sacarose (143). 

Nos casos de degradação enzimática da sacarose por invertases, os produtos da 

reação precisam ser primeiramente fosforilados para seguir seu metabolismo, visto que as 

hexoses não fosforiladas são relativamente inativas metabolicamente. Esta fosforilação é 

realizada pelas enzimas hexoquinase (glucoquinase e frutoquinase). No caso da quebra da 

sacarose pela enzima sacarose sintase apenas a frutose requer fosforilação pois a glucose 

já permanece associada na forma de UDPG. A elevada atividade da frutoquinase aumenta a 

atividade da sacarose sintase no sentido de quebra da sacarose (143). 
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Após catabolismo da sacarose, a frutose 6-fosfato pode ser metabolizada na glicólise 

ou novamente sintetizar sacarose, enquanto a glucose 6-fosfato pode ser convertida em 

pentose fosfato, frutose 6-fosfato ou glucose 1-fosfato (G1P). A G1P pode dar origem tanto 

à sacarose quanto ao amido, de acordo com os substratos da reação, UTP ou ATP, 

respectivamente (143). 

Em tecidos que sintetizam amido, a sacarose sintase é a principal via de degradação 

da sacarose. O acúmulo de sacarose nestes tecidos está relacionado com a importação, a 

síntese ou a perda da atividade enzimática (143). 

2.3.2 Síntese e acúmulo de amido 

O amido é um polissacarídeo de reserva da planta e o produto final da fixação do 
carbono pela fotossíntese, em que várias unidades de glucose são unidas numa forma linear 
(amilose) ou ramificada (amilopectina). A molécula de amido está presente em todos os 
principais tecidos da planta e possui um efeito osmótico desprezível, sendo assim uma 
eficiente forma de armazenar glucose sem provocar distúrbios nas relações hídricas das 
células (142). 

A síntese do amido acontece principalmente, ou exclusivamente, pela via da 
adenosina difosfato glucose (ADPGIucose). As enzimas envolvidas são a adenosina 
difosfato glucose pirofosforilase (ADPGIcPPase) e a amido sintase, embora a primeira seja 
bem mais conhecida e estudada que a segunda (142). 

A ADPGIcPPase catalisa a reação da glucose 1-fosfato com o ATP formando o 
ADPglucose + PPi. O maior ativador da enzima é o 3-PGA e o maior inibidor é o Pi. Em 
tecidos não-fotossintetizantes a dependência por 3-PGA é maior. Na realidade, o balanço 
3PGA/PÍ influencia a atividade da enzima. A frutose 6-fosfato e a glucose 6-fosfato são 
ativadores mais fracos. A amido sintase catalisa a reação do ADPglucose com 'n' moléculas 
de glucose formando ADP e o amido (amilose ou amilopectina) (142). 

A maior parte dos estudos com o amido concentra-se na sua síntese e acúmulo em 
amiioplastos em órgãos de reserva, principalmente em sementes. Embora as sementes e 
tubérculos apresentem grande acúmulo de amido, as folhas também podem acumulá-lo, 
porém em grãos de forma e tamanho diferentes. Os padrões de acumulação de amido são 
específicos de acordo com as espécies e estão relacionados com o padrão de diferenciação 
do órgão (142). 
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O acúmulo de amido em pessegueiros acontece a partir de nove semanas após a 

brotação até seis semanas antes do final da queda de folhas, caracterizando-se como uma 

importante forma de reserva de carboidratos do final da queda de folhas a até algumas 

semanas após a brotação. Este acúmulo de amido nas folhas é mais significativo após a 

colheita dos frutos e acontece mais rápido de que a redução do conteúdo de clorofila das 

folhas durante o outono. Nas raízes do pessegueiro, o conteúdo de amido aumenta até 

depois da queda de folhas, o que poderia caracterizar as raízes como uma importante fonte 

de carboidratos durante o período de brotação (63; 123). 

2.3.3 Síntese e acúmulo de açúcares álcoois 

Quando um monossacarídeo é reduzido, o oxigênio do grupo aldeído ou do grupo 
cetona recebe um hidrogênio e, então, todos os carbonos passam a possuir um grupo OH 
ligado. Estas substâncias são chamadas de açúcares álcoois (154). 

Cerca de 13 açúcares álcoois distintos já foram identificados nas angiospermas mas 
aqueles oriundos das hexoses são os mais estudados, como o manitol, glucitol e galactitol. 
O manitol é o mais amplamente encontrado nas plantas da família Rubiaceae, Oleaceae e 
Apiaceae. O galactitol é encontrado em elevadas concentrações em plantas da família 
Celastraceae. O glucitol, também chamado sorbitol, é encontrado principalmente na família 
Rosaceae, subfamília Pomoidea (maçã e pêra) e Prunoidea (cereja, pêssego e ameixa). 
Nesta família, o sorbitol é frequentemente o principal produto fotossintético (95). 

O sorbitol pode ser formado a partir da redução da glucose, frutose ou sorbose e 
exerce importantes funções em tecidos não fotossintetizantes como a nutrição heterotrófica, 
osmorregulação e o transporte. As funções de armazenamento e transporte podem ser 
realizadas pelo amido e pela sacarose porém, o sorbitol exerce funções específicas 
importantes que o diferencia dos outros carboidratos, como a tolerância à desidratação, à 
salinidade e à seca. Em resposta a um estresse térmico de baixas temperaturas o sorbitol 
pode ser acumulado desempenhando a função de regulador osmótico e de protetor de 
enzimas contra a desnaturação. A função de proteção da célula pode ocorrer sem haver o 
acúmulo do sorbitol, ocorrendo apenas sua passagem do vacúolo, principal local de 
acúmulo, ao citoplasma (95). 

Um outro importante papel do sorbitol é a resistência ao congelamento. Em extrato 
da seiva do xilema de ramos de macieira, o nível de sorbitol eleva-se durante a senescência 
das folhas e a ocorrência de baixas temperaturas (0 a 4o C). Com a continuidade de queda 
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de temperatura durante a dormência o conteúdo de sorbitol geralmente aumenta com 

pequenas flutuações de acordo com as flutuações da temperatura. Este elevado conteúdo 

na seiva parece estar mais relacionado com a facilidade de transporte a um determinado 

órgão do que com a sua síntese neste mesmo órgão. Ramos de macieira expostos a 

temperaturas próximas de zero, aumentaram o conteúdo de sorbitol na seiva em cerca de 

40 vezes num período de 24 horas (176). No final do inverno, o conteúdo de sorbitol 

continua a crescer e neste período as variações não estão associadas às baixas 

temperaturas porém, pouco antes da floração o nível de sorbitol decresce, enquanto o nível 

de carboidratos total se eleva, aumentando o conteúdo em açúcares redutores que possuem 

importante função no desenvolvimento da gema (96; 156). No pessegueiro, os açúcares 

álcoois são importantes carboidratos de reserva para utilização pouco antes e pouco depois 

da brotação (63). 

Os açúcares álcoois são considerados produtos fotossintéticos primários. 

Juntamente com a sacarose, são os principais produtos solúveis após a assimilação do 

carbono. Em folhas de macieira, 70 % do carbono fixado é distribuído igualmente em 

sacarose e sorbitol (72; 74; 75). Mesmo em tecidos em que o sorbitol representa a maior 

parte dos açúcares sintetizados, a sacarose continua sendo uma importante forma de 

transporte devido à natureza não redutora da molécula, porém o sorbitol também não possui 

natureza redutora de molécula e, desta forma, pode desempenhar um papel semelhante. 

Em macieiras, desde a década de 1960, o sorbitol tem sido determinado como o principal 

assimilado translocado na planta (74; 75; 76; 175) e mais recentemente em outras rosáceas 

como a pereira (78) e o pessegueiro (101; 121). 

A biossíntese de sorbitol pode ser secundária em relação à síntese de sacarose e, 

além disso, a sacarose pode ser mais facilmente exportada pelo vacúolo da célula, fato que 

a toma mais suscetível à degradação, liberando hexoses-fosfato para a subsequente 

formação de sorbitol (121). O fato de o sorbitol poder ser metaboIícamente mais 

sequestrado que a sacarose, traz implicações fisiológicas importantes no armazenamento e 

na tolerância a estresses. 

Os tecidos considerados drenos de fotoassimiiados nas plantas possuem pouca ou 

nenhuma capacidade de sintetizar açúcares álcoois, como acontece com as raízes, a casca 

e o lenho dos ramos de macieira que sintetizam um pouco de sorbitol a partir da frutose 

(72). 

A síntese de sorbitol em tecidos verdes de várias árvores frutíferas da família 

Rosaceae é regulada pela enzima NADPH-dependente sorbitol 6-fosfato dehidrogenase 

(A6PR). Os substratos requeridos para a síntese enzimática são específicos tendo elevada 
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atividade para glucose 6-fosfato e NADPH e com baixa atividade para galactose 6-fosfato e 

NADH. A sua atividade aumenta com a baixa temperatura o que faz com que sua atividade 

no final do outono seja elevada. Outra enzima importante na síntese de sorbitol é a NADH-

dependente cetose redutase cuja atividade é estimulada pelos cátions Ca+2 e Mg+2 (95). 

O transporte de sorbitol em maçãs ocorre no plasmalema e envolve um transporte 

ativo de prótons, sendo este sistema sensível à turgescência das células (14; 178). Desta 

forma, o transporte do sorbitol pelo floema deve ocorrer via simplasto. 

O conteúdo de sorbitol nos tecidos depende da espécie vegetal, do tecido e do 

estádio de desenvolvimento. O sorbitol é encontrado no fruto da macieira em conteúdo 

superior a 10 %, porém este acúmulo acontece no final da maturação pois até este 

momento o amido é o mais importante carboidrato no fruto (99). O conteúdo na folhas 

também depende do seu estádio de desenvolvimento. Em folhas de mudas de macieira 

obtidas por semente o conteúdo de sorbitol aumenta de 0,9 % em dezembro a 4,8 % em 

janeiro, reduzindo em fevereiro e março e voltando a subir em abril. Este característica se 

repete em folhas de plantas adultas sugerindo que o acúmulo de sorbitol está relacionado 

com fatores ambientais e com o desenvolvimento de um determinado órgão (35; 36; 174; 

179). As folhas de macieira sintetizam muito amido e o sorbitol parece ser uma forma 

temporária de armazenamento de carbono em folhas fotossintetizantes, acumulando-se na 

luz e sendo transportado no escuro. As folhas de pessegueiro acumulam sorbitol logo após 

a colheita dos frutos e mantêm o conteúdo elevado durante o outono (123). 

A degradação do sorbitol também sofre regulação enzimática pela NAD-dependente 

sorbitol dehidrogenase que requer o NAD como cofator e cujo pH ótimo de ação é 5,8, 

embora a oxidação do sorbitol ocorra num pH entre 9 e 10. Esta enzima já foi encontrada 

em vários tecidos não fotossintetizantes de macieira como em cultura de calos, tecidos de 

frutos e folhas imaturas (97; 179). Uma outra enzima que converte o sorbitol em glucose, 

encontrada em folhas e frutos de macieira, é chamada de sorbitol oxidase. Ao contrário da 

primeira, a sua atividade não depende da presença de NAD e NADP (179). Em folhas de 

macieira o sorbitol pode ser convertido em sacarose com pequena conversão para glucose 

e frutose e em frutos, apesar de também ser convertido em sacarose, a frutose e a glucose 

são os principais carboidratos provenientes da conversão do sorbitol (115). 
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2.3.4 Transporte de fotoassimilados 

2.3.4.1 Do mesófilo ao floema 

O transporte de fotoassimilados tem início com o elevado potencial osmótico no 

complexo células companheiras-elementos crivados (CC-EC) dos menores vasos 

condutores do floema nas folhas, próximos das células fotossintetizantes. Este transporte 

inicial se dá via simplasto, ou seja, por meio de plasmodesmos que fazem a comunicação 

entre as células, ou via apoplasto, em que os carboidratos fluem pelo espaço livre ou fase 

aquosa da parede celular entre as células. As duas vias de transporte podem ocorrer em 

folhas de várias espécies, com preferência para o transporte apoplástico, embora em 

plantas que translocam derivados da rafinose a via simplástica seja também importante (73). 

Os vasos condutores das folhas podem ser divididos em vasos principais (maiores) e 

vasos menores (59). Os vasos condutores principais nas folhas estão localizados em um 

parênquima que contém poucas ou nenhuma célula fotossintetizante, de forma que sua 

função esteja mais relacionada ao transporte a longas distâncias. Por outro lado, a malha de 

vasos condutores menores está inserida no mesófilo em associação com tecidos altamente 

fotossintetizantes. Assim, a malha de vasos condutores menores é a interface entre o tecido 

fotossintetizante e o sistema vascular da planta para transporte a longas distâncias. 

A extensão dos vasos menores é limitada quando a folha é apenas um dreno de 

fotoassimilados (158). Em geral, são formados por células do parênquima vascular, células 

companheiras e elementos crivados. As células companheiras estão associadas aos 

elementos crivados e possuem poucos plasmodesmos. A estrutura deste complexo CC-EC 

define o tipo de carboidrato que será mais facilmente transportado. Microcanais de 

aproximadamente 2,5 nm permitem a passagem de moléculas pequenas, como a sacarose 

(73). 

O transporte de moléculas no complexo CC-EC parece ser preferencialmente via 

apoplasto pois, além de não ser identificado uma forma de transporte ativo via 

plasmodesmos, a concentração de carboidratos no apoplasto do complexo CC-EC é 

suficiente para abastecer a demanda do floema (73). 

Embora a frutose e a glucose estejam presentes no espaço livre da malha de vasos 

condutores menores, a sacarose é predominantemente o carboidrato mais liberado nas 

plantas. O fluxo de liberação aumenta com a elevação da fixação do carbono e da taxa de 

translocação pela elevada intensidade de luz sendo, assim, variável ao longo de um período 

de luz. O transporte ativo da sacarose do apoplasto para as células da planta é um processo 
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mediado por um cotransporte de prótons. Apesar de muitos estudos serem elaborados para 

se conhecer o transporte de sacarose, poucos estudam o transporte de outros carboidratos, 

como os açúcares álcoois (73). Devido ao fato de a sacarose ser mais prontamente 

disponível para o complexo CC-EC, a sua hidrólise seria uma forma de evitar a sua 

translocação, sendo a glucose e a frutose uma forma de armazenamento temporário nestes 

tecidos (172). 

O transporte via simplasto está ligado à estrutura celular com relação aos 

plasmodesmos, pois estes canais podem ser tão estreitos a ponto de não permitir a 

passagem de moléculas maiores de carboidratos derivados da sacarose, como a rafinose e 

a estaquiose. A passagem da sacarose para o interior da célula companheira aumenta sua 

disponibilidade de ligação com a galactose para formação da rafinose e posteriormente da 

estaquiose que, devido suas maiores dimensões, não são translocadas, fato que faz com 

que as mesmas permaneçam armazenadas para, possivelmente, utilização à noite (98). 

Desta forma, a estrutura dos plasmodesmos pode definir uma seletividade ao transporte de 

carboidratos. 

2.3.4.2 Regulação do transporte 

O transporte de fotoassimilados da região de síntese à região de acúmulo ou de uso 
pode ser realizado diretamente via plasmodesmos ou por uma via mais complexa que 
envolve carregadores na membrana e elementos vasculares da planta. O transporte pode 
ser passivo (decréscimo da energia livre) ou ativo (requer energia adicional). O transporte 
ativo é provido de energia pela hidrólise do ATP. O transporte também pode acontecer 
juntamente com o transporte de outra molécula no mesmo sentido (simporte) ou no sentido 
contrário (antiporte) (23). 

O transporte passivo ocorre em direção da menor concentração e pode ocorrer por 
simples difusão por meio da membrana e por difusão facilitada em que a substância é 
transportada por uma proteína da membrana (149). Contudo, devido à natureza hidrofílica 
dos açúcares mais comuns, o transporte por simples difusão passiva é relativamente lento. 
O processo de difusão facilitada é atribuído à glucose e ao sorbitol e dois transportadores 
(simporte) na membrana plasmática têm sido identificados, H+sacarose e H+glucose (23). 

A sacarose é preferencialmente transportada pelos transportadores, em virtude da 
superfície hidrofóbica da molécula e do grupo hidroxila na posição C3, C4 e C6 que estão 
envolvidos no reconhecimento da molécula. Os transportadores de sacarose também 
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podem transportar outros carboidratos como a maltose porém existem pequenas diferenças 

em alguns transportadores que lhes conferem uma especificidade a uma determinada 

substância. A transição de um tecido de dreno em fonte induz um aumento de 

transportadores de sacarose (23). 

Para plantas da família Rosaceae, o sorbitol é um fotoassimilado primário e é 

transportado por toda a planta, com variações de acordo com a idade do tecido. Apesar de o 

transporte do sorbitol estar relacionado com um transportador pouco se sabe a respeito 

deste mecanismo. O mesmo acontece com plantas que transportam oligossacarídeos como 

os sacarose-galactosídeos (23). 

O transporte de hexoses tem particular importância em tecidos heterotróficos que 

armazenam estes carboidratos. Apesar de já identificado um transportador de glucose na 

membrana, possivelmente outros carregadores de hexoses podem existir. As 

especificidades estruturais da molécula definem a seletividade do transportador. A variação 

do transporte de glucose depende das variações do pH e do potencial hídrico (23). 

Em macieiras, durante a brotação, os ramos e esporões não exportam carbono para 

outras partes da planta até 15 a 25 dias após a brotação, indicando que os mesmos 

armazenam os carboidratos suficientes para prover os ramos novos até se tomarem 

produtores de fotoassimilados em quantidade suficiente para prover as diversas partes da 

planta (85). 

2.3.4.3 Transporte a curta e longa distância 

A manutenção do fluxo de solução no floema depende de um abastecimento nas 
regiões de síntese de fotoassimilados e, simultaneamente, de um descarregamento da 
solução nas regiões de utilização ou de reserva. A regularidade do fluxo pode ser alterada 
em poucos minutos ou até numa escala de meses (170). 

Em geral, existe um padrão de distribuição de fotoassimilados em que as folhas 
abastecem tecidos adjacentes porém, este padrão pode ser alterado de acordo com o 
crescimento da planta ou com desenvolvimento de frutos. A sacarose é preferencialmente 
transportada para tecidos próximos às folhas em que foi sintetizada. Porém, este sistema de 
transporte pode-se ajustar rapidamente depois de uma injúria ou mudanças no padrão de 
abastecimento (170). 
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Ao longo do transporte pelo floema existe uma distribuição lateral de fotoassimilados 

nos ramos que os caracterizam, inicialmente, como drenos mas que mais tarde podem-se 

tomar fonte após um período de armazenamento de carboidratos (126). 

A saída da seiva do floema frequentemente ocorre pelos elementos crivados via 

apoplasto, como em sementes que possuem descontinuidade de tecidos, porém pode 

acontecer via simplasto em determinados tecidos como nas raízes. A via a seguir está 

relacionada com a anatomia da finalização dos vasos e os tecidos adjacentes, permitindo 

uma via ou outra de transporte (170). Em pedicelos de maçãs foram encontradas barreira 

para o transporte via apoplasto (91). Já o transporte via simplasto está relacionado com a 

dimensão dos plasmodesmos que pode exercer um controle grosseiro sobre o transporte de 

algumas moléculas 

A temperatura exerce influência sobre o transporte no floema. A primeira resposta da 

planta em relação à baixa temperatura é a inibição do transporte porém, a retomada do fluxo 

pode acontecer completamente mesmo sob a continuidade das baixas temperaturas. A ação 

da baixa temperatura no transporte possivelmente esteja relacionada com a alteração da 

viscosidade da solução de carboidratos. Da mesma forma, não somente a baixa 

temperatura atingida pode alterar o fluxo, mas também a magnitude da redução ou mesmo a 

taxa de resfriamento. Após vários tratamentos com baixas temperaturas, algumas plantas 

podem-se tomar insensíveis às variações térmicas impostas, tomando-se adaptadas às 

novas condições de crescimento. O resfriamento lento parece induzir uma mudança na 

natureza do fluxo, causando um redirecionamento para vários drenos na planta (170). 

A redução de transporte causado pelas baixas temperaturas tem relação com o 

cálcio, pois há um aumento de seu conteúdo no citoplasma depois de um resfriamento (88; 

120). 

Tecidos em crescimento, com alta taxa de utilização de fotoassimilados, mantêm um 

gradiente de concentração favorável ao transporte em sua direção. Vale salientar que, em 

qualquer condição, o fluxo de carboidratos deve ser analisado juntamente com o fluxo da 

água planta. Um potencial hídrico baixo em alguns tecidos drenos de carboidratos é 

essencial para provocar diminuição da turgescência nos vasos condutores, aumentando o 

gradiente de pressão hidrostática que direciona o fluxo no floema. Esta turgescência afeta 

não somente o transporte de carboidratos pela membrana, como também o seu 

metabolismo, a permeabilidade de plasmodesmos e o transporte de íons . Em tecidos em 

que o transporte é preferencialmente via apoplasto, o volume do apoplasto é pequeno, fato 

que provoca uma maior sensibilidade a alterações no balanço entre suprimento e utilização 

de carboidratos, provocando modificações na turgescência das células. Estas modificações 
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podem ocorrer em qualquer etapa do sistema de condução, seja na fonte de carboidratos, 

durante o transporte ou no destino dos fotoassimilados (170). 



3 METODOLOGIA 

3.1 MATERIAL VEGETAL 

O trabalho foi realizado com ramos de macieira da cultivar 'Imperial Gala' coletados 
no período de abril a agosto de 2000. As macieiras com 5 anos de idade, enxertadas no 
porta-enxerto M-26 e polinizadas pela cultivar Rainha, estavam sendo conduzidas em 
plantio adensado (4,0 x 1,35 m) com auxílio de um sistema de sustentação em espaldeira na 
Fazenda Agropecuária Boutin, em Porto Amazonas/PR. O tratamento para quebra de 
dormência foi realizado no dia 02 de agosto de 2000 com a aplicação de cianamida 
hidrogenada (CH2N2) a 1,96 % mais óleo mineral a 8 %. A brotação a campo após o 
tratamento não foi satisfatória, causando redução na produtividade da safra seguinte em que 
foram colhidas 21 toneladas de maçãs por hectare. 

As coletas foram realizadas no período da manhã, entre 9 e 11 horas, nas datas 
previamente estipuladas. Coletaram-se somente ramos com inserção e disposição espacial 
oblíqua, com um ângulo aproximado de 45°, dispensando-se aqueles verticais ou 
horizontais. Descartaram-se também ramos com comprimento inferior a 30 cm, doentes, 
com sintomas de pragas ou com qualquer outra característica que os diferenciasse do 
padrão de ramos estipulado para coleta, valorizando-se a integridade e a sanidade do ramo. 

Os ramos coletados foram acondicionados em embalagens plásticas e 
imediatamente levados à Curitiba/PR para manipulação no Laboratório de Micropropagação 
de Plantas da Universidade Federal do Paraná, localizado no Departamento de Fitotecnia e 
Fitossanitarismo do Setor de Ciências Agrárias. 

3.2 CARACTERIZAÇÃO DO LOCAL DE COLETA 

A Fazenda Agropecuária Boutin está localizada no Município de Porto Amazonas, 
Estado do Paraná, cuja localização geográfica é 25,55° de latitude Sul, 49,90° de longitude 
Oeste e 795 m de altitude em relação ao nível do mar (129). 

A caracterização química do solo em que estava instalado o pomar nos anos de 
1999 e 2000 e à profundidade de 0 a 20 cm e de 20 a 40 cm está descrita na Tabela 3. 
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O clima do Município de Porto Amazonas, conforme classificação climática de 
Kóepen, é do tipo Cfb - Clima temperado propriamente dito; temperatura média do mês 
mais frio abaixo de 18° C (mesotémnico), com verões frescos, temperatura média no mês 
mais quente abaixo de 22° C e sem estação seca definida (67). 

O clima regional foi caracterizado por dados climáticos coletados pelo SIMEPAR na 
Estação Meteorológica da Lapa, Município vizinho de Porto Amazonas, localizada 
geograficamente a 25,78° de latitude Sul, 49,77° de longitude Oeste e 909,8 m de altitude 
em relação ao nível do mar (165). Os dados diários do periodo de agosto de 1998 a agosto 
de 2000 referentes à temperatura mínima, média e máxima, radiação solar, umidade do ar e 
a precipitação estão descritos nos Anexos 1, 2, 3, 4, 5 e 6, respectivamente. 

TABELA 3 - Análise química do solo do pomar de macieiras 'Imperial Gala' na Fazenda 
Agropecuária Boutin em Porto Amazonas/PR. 

Profundidade Profundidade 
Determinação 0 - 20 cm 20 -40 cm 

Ano 1999 Ano 2000 Ano 1999 Ano 2000 
PH 6,3 6,7 5,6 6,1 
Al+3 (cmolo/dm3) 0 0 0 0 
H + Al (cmolo/dm3) 3,18 2,64 4,28 3,42 
Ca+2 (cmolc/dm3) 6,0 6,9 3,9 4,75 
Mg+2 (cmolc/dm3) 3,45 3,45 3,55 3,6 
K* (cmolc/dm3) 0,47 1,72 0,25 0,83 
P (mg/dm3) 7,7 84,5 6,8 9,6 
S (cmolo/dm3) 9,92 12,07 7,70 9,18 
T (cmolc/dm3) 13,10 14,71 11,98 12,60 
C (mg/dm3) 23,30 20,16 18,30 19,77 
V(%) 75,72 82,05 64,27 72,85 
m (%) 0 0 0 0 

A quantificação do frio ocorrido na região foi determinada segundo dois modelos 
considerados por Petri et al. (1996). Apesar de os métodos considerarem o frio ocorrido no 
período de maio a setembro, devido às condições locais climáticas de elevadas 
temperaturas em setembro, os cálculos foram realizados no período de maio a agosto. O 
primeiro método utilizado foi o da quantificação do número de horas de frio (HF) abaixo de 
7,2° C ocorrido no período estudado. O segundo método adotado foi o da conversão de 
temperaturas para unidades de frio (UF) baseado no modelo Carolina do Norte, em que se 
tem uma avaliação mais detalhada do frio ocorrido, considerando-se todas as temperaturas 
e não somente as abaixo de 7,2° C, obtendo-se uma avaliação da qualidade do frio ocorrido. 
Neste método, cada hora a uma certa temperatura corresponde a uma unidade de frio que 
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pode ser positiva, nula ou até mesmo negativa, de acordo com a temperatura ocorrida. As 

temperaturas elevadas, acima de 19° C, tem efeito negativo no acúmulo de horas de frio, 

bem como, temperaturas abaixo de -1,1 °C têm efeito nulo. A relação entre as temperaturas 

ocorridas e as respectivas unidades de frio adotadas estão relacionadas na Tabela 4. 

Os resultados da quantificação do frio de acordo com os dois modelos adotados com 

ênfase nas datas de coletas de material a campo no período de maio a agosto de 1999 e 

2000 estão relacionados na Tabela 5 e 6, respectivamente. 

TABELA 4 - Modelo da conversão de temperaturas em unidades de frio adotada para 
quantificação e qualificação do frio ocorrido na região de coleta dos ramos de 
macieira. 

Faixa de temperatura (°C) Unidades de frio (ÜF) 
<-1,1 0 

-1,0 a 1,6 0,5 
1,7 a 7,2 1,0 

7,3 a 13,0 0,5 
13,1 a 16,5 0 
16,6 a 19,0 -0,5 
19,1 a 20,7 -1,0 
20,8 a 22,1 -1,5 

>22,2 -2,0 

TABELA 5 - Quantificação de frio ocorrido no período de maio a agosto de 1999 segundo os 
modelos de horas de frio (HF) e unidades de frio (UF) baseada nos dados de 
temperatura horária fornecidos pelo SIMEPAR. 

Mês/1999 Horas de frio < 7,2°C Unidades de frio 
No mês Acumulado No mês Acumulado 

Maio 83 83 78,0 78,0 
Junho 64 147 209,5 287,5 
Julho 31 178 129,0 416,5 
Agosto 98 276 -54,5 362,0 
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TABELA 6 - Quantificação de frio ocorrido no período de maio a agosto de 2000 segundo os 
modelos de horas de frio (HF) e unidades de frio (UF) baseada nos dados de 
temperatura horária fornecidos pelo SIMEPAR, com ênfase nas datas de coleta 
dos ramos para avaliação. 

Período/2000 Horas de frio < 7,2°C Unidades de frio 
No mês Acumulado No mês Acumulado 

01 a 10/05 18 18 -63,5 -63,5 
10 a 31/05 39 57 98,0 34,5 
31/05 a 21/06 7 64 -74,5 -40,0 
21/06 a 12/07 31 95 -46,0 -86,0 
12/07 a 02/08 232 327 242,0 156,0 
02/08 a 23/08 59 386 55,5 211,5 

3.3 DELINAMENTO EXPERIMENTAL E ANÁLISE ESTATÍSTICA 

A coleta de ramos foi realizada em sete épocas distintas do ano de 2000: 19/04, 
10/05, 31/05, 21/06, 12/07, 02/08 e 23/08 (Figura 2). 

Dois experimentos foram instalados para avaliar a intensidade da dormência das 
gemas de um e dois anos de idade com ou sem frio suplementar (1.440 horas de frio de 4 a 
7° C). Outros quatro experimentos foram realizados para determinar o conteúdo de 
carboidratos e proteínas das gemas e porções de ramos adjacentes às mesmas, com ou 
sem frio suplementar nas mesma condições anteriores. 

O delineamento experimental adotado para os experimentos foi o de parcelas 
subdivididas no tempo com o fator principal arranjado em blocos casualizados. O fator 
principal estudado foi o tratamento com frio com dois níveis e as subparcelas foram 
representadas pelas datas de coleta de ramos com sete níveis. Para a avaliação da 
dormência por meio do teste biológico de estacas de nós isolados foram utilizadas quatro 
repetições e para as determinações de carboidratos e proteínas foram utilizadas três 
repetições. A análise estatística foi realizada por meio do programa SANEST. A comparação 
entre médias de tratamentos foi feita pelo teste de Tukey ao nível de significância de 5 %. 
Os dados referentes às variáveis velocidade de brotação, taxa final de brotação e taxa de 
brotações vigorosas foram transformados pela equação (x + 1)14. 

Em cada data de coleta, uma porção de material vegetal correspondente a gemas e 
ramos adjacentes às mesmas de um e dois anos de idade foi reservada para análise 
morfológica e para monitoramento do teor de umidade, fósforo, cálcio e magnésio. Para 
estas variáveis não foram realizadas análises estatísticas pois foi feita apenas uma 
determinação para cada data estudada. 
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19/04 10/05 

31/05 21/06 

12/07 02/08 

FIGURA 2 - Visão geral do pomar de macieiras 'Imperial Gala' em Porto AmazonaslPR de 
onde foram coletados os ramos para as análises nas diferentes épocas. 
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3.3.1 Dinâmica da dormência de gemas de um e dois anos de idade com ou sem frio 

suplementar 

Em cada data de coleta os ramos com um ano de idade foram separados em dois 

grupos dos quais um foi imediatamente submetido ao teste biológico de estacas de nós 

isolados e outro recebeu um tratamento com 1.440 horas de frio suplementar, antes de ter a 

sua dormência avaliada pelo teste. O tratamento com frio foi realizado em geladeira a 

temperatura de 4 a T C e no escuro acondicionando-se os ramos na posição vertical com a 

porção basal dentro de um vaso com vermiculita umedecida para manutenção da umidade. 

3.3.2 Dinâmica do conteúdo de carboidratos e proteínas de gemas de um e dois anos de 
idade com ou sem frio suplementar 

Antes da instalação dos teste biológicos de dormência em cada época analisada, 

alguns ramos de um e dois anos de idade foram selecionados e as suas gemas foram 

coletadas para posterior análise dos tecidos. A coleta das gemas foi feita com lâmina de 

bisturi, retirando-se as cinco escamas mais externas que envolviam a gema. A retirada da 

gema foi realizada com um corte longitudinal entre a gema e o ramo e outro transversal no 

ponto de inserção da mesma com o ramo de forma a destacá-la com facilidade (Figura 3). 

As gemas destacadas foram imediatamente armazenadas em frascos plásticos de 1,5 mL 

(Eppendorf) até se obterem dois frascos cheios. Após a coleta, as gemas foram 

armazenadas a -18° C. 

3.3.3 Dinâmica do conteúdo de carboidratos e proteínas de ramos adjacentes às gemas de 
um e dois anos de idade com ou sem frio suplementar 

No mesmo momento em que se coletavam as gemas de um e dois anos de idade, 
uma porção do ramo adjacente à cada gema foi coletada para as análises dos tecidos. 
Coletou-se uma porção do ramo de 1,0 cm de comprimento dividido ao meio por um corte 
longitudinal mantendo-se para análise a metade que possuía no centro da casca uma gema. 
Esta gema foi eliminada da mesma forma com que foram coletadas as gemas para análise 
(Figura 3). Coletaram-se 15 g de ramos por amostra. Os ramos coletados foram 
imediatamente envolvidos em filmes plásticos de PVC e armazenados a -18° C. 
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Porção de ramo para separação de gema e ramo (barra = 2 mm) 

Porção de ramo após excisão da gema (barra = 2,5 mm) 

Gema preparada sem as escamas extemas (barra = 1 mm) 

FIGURA 3 - Caracterização do material vegetal de macieira da cultivar 'Imperial Gala' 
utilizado para as análises de laboratório. 
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3.4 ANÁLISES INICIAIS DO MATERIAL VEGETAL COLETADO 

3.4.1 Análises morfológicas 

As gemas coletadas de um e dois anos de idade foram analisadas morfologicamente 

no Laboratório de Micropropagação de Plantas do Departamento de Fitotecnia e 

Fitossanitarismo da Universidade Federal do Paraná. 

As gemas foram observadas e fotografadas por meio de microscópio estereoscópico 

com circuito de televisão analisando-se a sua morfologia básica externa e interna, após 

corte longitudinal da mesma. 

3.4.2 Determinação do teor de umidade 

Realizou-se esta determinação no Laboratório de Química de Carboidratos e 

Exsudatos Vegetais do Departamento de Bioquímica da Universidade Federal do Paraná. O 

teor de umidade foi determinada após a secagem do material vegetal em estufa a 70° C por 

48 a 72 horas, até peso constante. As pesagens foram realizadas em balança analítica de 

precisão de 0,1 mg. Calculou-se a umidade de acordo com a fórmula abaixo: 

(Massa fresca - Massa seca) 
Teor de umidade (%) = *— x 100 

Massa fresca 

A massa da amostra utilizada para determinação da umidade foi de 1,0 g para as 

gemas e de 10 g para os ramos. 

3.4.3 Determinação do conteúdo mineral em cálcio, magnésio e fósforo 

A determinação da composição mineral das gemas e ramos de um e dois anos de 
idade foi realizada no Laboratório de Nutrição Mineral de Plantas do Departamento de Solos 
da Universidade Federal do Paraná. O material vegetal seco e moído foi mantido em mufla a 
500° C por 3 horas e posteriormente tratado com cinco gotas de ácido clorídrico (HCI) 3,0 N 
e nova manutenção em mufla a 500° C por mais três horas. Em seguida as amostras foram 
tratadas com 5 ml de HCI 3,0 N em mesa aquecida a 70 a 80° C por 10 minutos e filtradas 
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em papel filtro Whatman 42 Ashless. O filtrado foi recolhido em balão volumétrico de 25 mL 

para as amostras cuja massa inicial foi inferior a 0,2 g e em balão volumétrico de 50 mL para 

as amostras com massa inicial entre 0,2 e 0,7 g, completando-se o volume com água 

deionizada. 

Os conteúdos de magnésio e cálcio foram determinados em espectrofotômetro de 

absorção atômica (Perkin-Elmer 2380) por absorbância nos comprimentos de onda 

285,3 nm e 423 nm, respectivamente. 

O conteúdo de fósforo determinado por colorimetria em colorímetro PL4 com filtro Hg 

436. Para esta determinação, procedeu-se a diluição da amostra em solução tampão (1 

vanadato de amónio : 1 molibdato de amónio : 1 ácido nítrico a 20 %) e água deionizada na 

proporção de 1:1:2. 

Os conteúdos determinados de cálcio, magnésio e fósforo foram transformados para 

miligramas do mineral por grama de matéria seca do material vegetal. 

3.5 TESTE BIOLÓGICO 

O teste biológico de estacas de nós isolados foi realizado no Laboratório de 

Micropropagação de Plantas do Departamento de Fitotecnia e Fitossanitarismo da 

Universidade Federal do Paraná. 

O teste consiste na divisão de um ramo em estacas de 7 cm de comprimento 

mantendo-se nas mesmas apenas a gema superior e eliminando-se as demais. As estacas 

são colocadas em salas de crescimento a temperatura de 25° C e fotoperíodo de 16 horas. 

As estacas foram mantidas em vasos preenchidos com vermiculita de granulometria média 

previamente umedecida e cobertos com filme plástico de PVC para manutenção da 

umidade. 

Os testes foram realizados com quatro repetições de 10 estacas, totalizando 40 

estacas de nós isolados por tratamento. Foram utilizadas somente estacas provenientes da 

porção mediana dos ramos, eliminando-se os 10 cm terminais e os 10 cm basais dos ramos 

coletados. 

As estacas foram avaliadas individualmente a cada dois dias, até um período 

máximo de 40 dias, de acordo com os seguintes parâmetros: 

- Ponta verde (PV): aparecimento de modificações na coloração da gema, ficando esta 

com o ápice esverdeado; 

- Gema verde (GV): aparecimento de modificações na coloração e forma da gema ficando 



43 

esta com o ápice verde e inchado; 

- Gema alongada (GA): constatação do alongamento das folhas do interior das gemas 

porém, sem estarem abertas; 

- Gema aberta (GAb): aparecimento de folhas abertas. 

Com base nestes parâmetros, foram calculadas as seguintes variáveis: 

- Tempo médio para brotação (TMB): número médio de dias passados entre a instalação 

do experimento em cada data e a detecção do estádio PV. 

- Velocidade de brotação (VB): ocorrência de brotação das gemas em função do tempo 

para brotação dada pela equação: 

VB = S(nA) (gemas/dia) 
em que: 

ni = número de gemas que atingiram o estádio PV no tempo "i" 

tj = tempo após instalação do teste (i = 1 40) 

- Taxa final de brotação (TF): porcentagem de estacas com gemas que atingiram o 

estádio PV. 

- Taxa de brotações vigorosas (TBV): porcentagem das estacas com gemas no estádio 

PV que evoluíram até o estádio GAb no período analisado. 

(% de estacas com gemas no estádio GAb) x 100 
TBV = 

TF 

- Tempo médio para aparecimento de folhas abertas (TMFA): número médio de dias 
passados entre o estádio PV e GAb. 

3.6 DETERMINAÇÃO DO CONTEÚDO DE CARBOIDRATOS E PROTEÍNAS 

As determinações do conteúdo de carboidratos e proteínas foram realizadas no 
Laboratório de Carboidratos de Exsudatos Vegetais do Departamento de Bioquímica e no 
Laboratório de Cromatografia e Espectrofotometria do Departamento de Química da 
Universidade Federal do Paraná. O roteiro da metodologia adotada está apresentado na 
Figura 4. 
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Amostra seca e moída 
(100 mg) 
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Extração etanólica 

4 
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Fração solúvel em etanol (FSA) 
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Liofilização e pesagem 
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FIGURA 4 - Roteiro da metodologia adotada para determinação do conteúdo de 
carboidratos e proteínas do material vegetal. 
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3.6.1 Extração etanólica 

As amostras secas de ramos foram moídas em moinhos tipo Willye TE - 650 

(TECNAL) por três vezes até a obtenção de um material finamente moído que 

posteriormente foi peneirado em peneira de malha 1,0 mm para retirada de material acima 

desta dimensão. As amostras secas de gemas foram moídas em cápsula de porcelana 

(grau) com auxílio de um bastão de porcelana (pistilo) devido ao pequeno volume da 

amostra. Após moagem, o material foi acondicionado em tubos plásticos de 1,5 mL 

(Eppendorf). 

A extração etanólica foi realizada tratando-se 100 mg de amostra com 30 mL de 

etanol 80 % por 30 minutos a 100° C em banho-maria (Modelo FISATOM) (70). Após a 

extração, foi realizada a filtração e foram obtidos o filtrado (sobrenadante etanólico - fração 

solúvel em álcool - FSA) e o resíduo (fração insolúvel em álcool - FIA). O volume do filtrado 

etanólico foi concentrado sob pressão reduzida a 40° C em evaporador rotatório (modelo 

FISATOM) em banho-maria, sendo posteriormente congelado e liofilizado. A liofilização foi 

realizada em liofilizador Freeze Drying Apparatus (New Brunswick Scientific Inc.) e consiste 

em um processo de secagem em que a água é removida diretamente do estado sólido para 

o vapor. As temperaturas utilizadas durante a secagem (-20 a -30° C) permitem a 

manutenção das propriedades da amostra pois a água permanece imobilizada durante a 

secagem (62). 

Após liofilização da FSA, os frascos com o extrato liofilizado foram pesados para 

cálculo do rendimento da FSA em relação à amostra inicial de acordo com a fórmula: 

Massa do extrato solúvel liofilizado 
Rendimento do solúvel (%) = x 100 

Massa inicial da amostra 

Em seguida, a FSA foi diluída com água destilada durante dois minutos em agitador 
com barra magnética de agitação. Foi realizado o tratamento com resina catiônica na 
solução para retirada de íons contaminantes possivelmente presentes e agitou-se por cinco 
minutos em agitador. Foi feita uma filtração para separação da resina catiônica e tratou-se o 
filtrado com a resina aniônica para retirada de outros íons contaminantes possivelmente 
presentes por mais cinco minutos. Após nova filtração, o filtrado foi congelado e liofilizado. 
Após liofilização da FSA purificada, pesaram-se os frascos para cálculo do rendimento do 
extrato solúvel purificado da mesma maneira que se calculou o rendimento do solúvel, 
anteriormente descrito. 



46 

À FSA purificada foi adicionado 1 mL de água destilada, dos quais 0,5 mL foram 

destinados para a determinação do conteúdo de proteína total e outros 0,5 mL foram 

destinados para as determinações de carboidratos totais, glucose, frutose e sorbitol. A 

fração inicial insolúvel em etanol foi reservada para determinação do rendimento de 

compostos insolúveis. 

3.6.2 Determinação do conteúdo de carboidratos solúveis totais 

Os carboidratos solúveis totais foram determinados pelo método do fenol-ácido 

sulfúrico o qual se baseia na ação do ácido sulfúrico sobre o carboidrato retirando duas 

moléculas de água e formando o hidróxi-metil furfural no caso de hexoses ou furfural no 

caso de pentoses que reagem com o fenol ou seus derivados dando um composto colorido 

(amarelo) que é medido por fotocolorimetria. A sensibilidade deste método está entre 8 a 

70 ng de carboidrato (50). 

Foram utilizadas alíquotas de 50 nL das FSA (diluídas 1:10) nas quais foram 

adicionados 450 îL de água destilada e, posteriormente, adicionou-se 0,5 mL de fenol e 

2,5 mL de ácido sulfúrico concentrado. 

A leitura foi realizada em seguida em espectrofotômetro a 490 nm. A dosagem de 

carboidratos totais nas frações FSA foi feita de acordo com as absorbâncias obtidas por 

meio de curva padrão de glucose (y = 0,232x; R2 = 0,99). De acordo com os rendimentos 

previamente obtidos calculou-se o conteúdo de carboidratos solúveis totais em mg.g"1 de 

matéria seca de material vegetal. 

3.6.3 Determinação do conteúdo de glucose, frutose e sorbitol 

3.6.3.1 Análise qualitativa 

Da amostra reservada para determinação de glucose, frutose e sorbitol, foi realizada 
uma cromatografia de partição em papel para investigação dos possíveis monossacarídeos 
presentes na amostra. Os cromatogramas em papel foram feitos pelo método descendente, 
em papel filtro Whatmann n° 1, após o tratamento com a mistura de solventes n-butanol-
piridina-água (5:3:3). A revelação da cromatografia foi efetuada com nitrato de prata mais 
acetona (1:25), hidróxido de sódio (40%) mais etanol (1:25) e tiosulfato de sódio. Desta 
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investigação inicial foi detectada a presença de glucose, frutose e açúcares álcoois de 

acordo com a comparação com soluções padrões de glucose, frutose, galactose, sacarose, 

maltose e inositol (Sigma Chemical Co.; St. Louis, EUA). 

3.6.3.2 Análise quantitativa 

A análise quantitativa de monossacarídeos foi realizada por cromatografia líquida de 

alta eficiência (HPLC). Foi utilizada uma coluna cromatográfica Aminex HPX-87H (BIO-RAD) 

a 65° C, precedida por uma pré-coluna cátion-H (BIO-RAD) para remoção de cátions 

interferentes. O sistema cromatográfico utilizado foi o da Shimadzu Scientific Instruments 

Inc., com módulo de bomba modelo LC10AD, amostrador automático modelo SIL10A, 

desgaseificador de fase móvel modelo DGU14A, forno de aquecimento de coluna modelo 

CT010A, detetor de índice de refração modelo RID10A e sistema de aquisição de ácido 

sulfúrico 8 mM, a um fluxo de 0,6 mL.min"1. 

As amostras foram preparadas por meio de centrifugação em microcentrífuga a 

10.000 rpm para posterior análise em HPLC. Utilizaram-se soluções padrões de glucose, 

frutose e sorbitol (Sigma Chemical Co.; St. Louis, EUA) para construção de curvas padrões 

nas concentrações de 0,1 a 2,0 mg.mL"1. Obtiveram-se curvas de calibração para a glucose 

no tempo de retenção de 9,11 minutos com R2 = 0,996, para a frutose no tempo de retenção 

de 9,86 minutos com R2 = 0,996 e para o sorbitol no tempo de retenção de 10,32 minutos 

com R2 = 0,997. 

Os valores obtidos foram ajustados para a concentração inicial da amostra, obtendo-

se as medições em miligrama de carboidrato específico por grama de matéria seca da 

amostra vegetal. 

3.6.4 Determinação do conteúdo de proteínas totais 

O conteúdo de proteínas totais foi quantificado pelo método colorimétrico de Bradford 
que se baseia no princípio da formação de um complexo pela ligação de um corante à 
proteína. A ligação do corante à proteína é um processo rápido (2 minutos) e este complexo 
permanece disperso em solução por aproximadamente uma hora. A leitura foi realizada por 
espectrofotometria por absorbância a 595 nm. A sensibilidade do método está entre 1 a 
100 ng de proteína na amostra (20). 
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O corante (reativo de Bradford) é constituído pela diluição de 10 mg do corante 

Coomassie Brilliant Blue G-250 em 5 mL de etanol, adicionando-se em seguida 10 mL de 

ácido fosfórico, completando-se o volume para 100 mL com água destilada. O reativo deve 

permanecer acondicionado em frasco âmbar em geladeira por dois dias para posterior 

utilização. 

Foram utilizadas alíquotas de 50 ^L da FSA para diluição inicial em água destilada 

(1:1). Em seguida, foram adicionados 5 mL do reativo de Bradford diluído em água destilada 

(1:3) e filtrado em papel filtro qualitativo para retirada do precipitado azul do reativo. A 

mistura foi fortemente agitada em agitador (Vortex) por 30 segundos para homogeneização 

da reação. 

As curvas padrões para determinação de proteínas em gemas foram determinadas 

com soluções de soro de albumina bovina (BSA) contendo de 6 a 100 ng, enquanto para a 

determinação de proteínas nos ramos utilizaram-se soluções padrões contendo de 1 a 

30 ng, devido à menor quantidade de proteínas nas amostras. As curvas de calibração 

adotadas para a colorimetria foram: y = 0,0056x + 0,0506 (R2 = 0,94) para as gemas e y = 

0,0048x (R2 = 0,95) para os ramos. De acordo com os rendimentos previamente obtidos 

calculou-se o conteúdo de proteínas totais em mg.g"1 de matéria seca de material vegetal. 

3.6.5 Fracionamento dos carboidratos solúveis totais 

Após determinação dos carboidratos solúveis totais, foram organizadas tabelas de 

fracionamento dos carboidratos totais para indicação da porcentagem de cada componente 

analisado (glucose, frutose e sorbitol) em relação ao nível de carboidratos totais, obtendo-se 

por diferença, o conteúdo de outros carboidratos solúveis não determinados. 

3.6.6 Extração alcalina da fração insolúvel em etanol 

Após a extração inicial com etanol 80% para extração de carboidratos solúveis, foi 
coletada a porção insolúvel para extração alcalina de carboidratos insolúveis. A fração 
insolúvel em álcool foi coletada e liofilizada para posterior pesagem e cálculo do rendimento 
do material insolúvel de acordo com a fórmula a seguir. 
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Massa da fração insolúvel liofilizada 
Rendimento do insolúvel (%) = x 100 

Massa inicial da amostra 

Uma amostra de 20 mg da fração insolúvel liofilizada foi tratada com hidróxido de 

sódio 0,02 N em tubo de ensaio por 30 minutos a 90° C para extração de carboidratos 

insolúveis (101). Em seguida, as amostras foram centrifugadas a 10.000 rpm por 10 minutos 

obtendo-se um sobrenadante alcalino (fração solúvel em álcali) e um precipitado. A fração 

solúvel em álcali foi liofilizada, pesada e o rendimento em compostos insolúveis em álcool foi 

calculado de acordo com a fórmula: 

Massa da fração liofilizada 
Compostos insolúveis totais (mg.g"1 matéria seca) = x 100 

Massa inicial da amostra 

Após extração alcalina dos compostos insolúveis em álcool, uma fração da amostra 

liofilizada foi solubilizada em fervura com solução tampão fosfato em pH 6,9 obtida pela 

adição de 45 mL de NaH2P04 (27,8 g.L"1) mais 55 mL de Na2HP04 (71,7 g.L"1) em 100 mL 

de água destilada. Após soiubilização, uma alíquota foi tratada com a enzima a-amilase 

(Sigma Chemical Co.; St Louis, EUA) para hidrólise enzimática do amido a temperatura de 

20 a 25° C durante 10 minutos. Após tratamento para desnaturação da enzima a 

temperatura de 70° C por 20 minutos, alíquotas foram analisadas qualitativamente por 

cromatografia de camada delgada (TLC) para comparação com soluções padrões de 

glucose e maltose (Sigma Chemical Co.; St. Louis, EUA). Para a TLC foram utilizadas 

cromatofolhas AL-TLC 20 x 20 cm Sílica-gel 60 (Merck, Darmstadt, Alemanha). A 

cromatografia por adsorção ascendente foi realizada por 60 minutos a temperatura de 20 a 

25° C utilizando-se como solvente o propanol 85 % (94). A revelação das placas foi 

realizada por aspersão de uma solução de 3 mL de ácido sulfúrico, 50 mL de etanol e o 

corante orcinol. Após pré-secagem as placas foram mantidas em estufa a 100° C por 5 

minutos para revelação. Encontraram-se manchas referentes aos padrões de glucose e 

maltose, indicando a presença de amido nas amostras iniciais que sofreram soiubilização 

alcalina. Desta forma considerou-se a fração solúvel em álcali como uma estimativa do 

conteúdo de carboidratos insolúveis totais. 
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3.6.7 Fracionamento da amostra em relação aos carboidratos 

Após determinação dos carboidratos solúveis e insolúveis totais, procedeu-se o 
fracionamento da amostra inicial coletada de 100 mg, para determinação da porcentagem 
de cada componente em relação à amostra inicial e, por diferença, do percentual de outros 
componentes na amostra. 



4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 CARACTERIZAÇÃO MORFOLÓGICA DAS GEMAS DE UM E DOIS ANOS 

As gemas de um ano apresentam morfologia externa um pouco diferente das gemas 

de dois anos. As suas escamas são maiores e com maior presença de pelos, possivelmente 

para uma maior prevenção da perda excessiva de umidade para o ambiente. Estas 

características também garantem a manutenção da temperatura ao redor dos tecidos 

internos como forma de prevenção ao excesso de frio e até mesmo ao congelamento. Já as 

gemas de dois anos possuem escamas menores e quase sem pelos, porém de aparência 

ressecada, indicando que as escamas das gemas formadas em um ano também sofrem 

pequenas alterações quando não ocorre a brotação natural da gema (Figura 5). A 

dessecação das escamas pode, de certa forma, tomá-las menos permeáveis e, assim, 

cumprindo a função de proteção da gema em períodos desfavoráveis. 

As maiores diferenças entre as gemas de um e dois anos encontram-se em sua 

morfologia interna. As gemas de um ano apresentam tecidos meristemáticos bem visíveis 

ladeados por primórdios foliares delicados, estando todo este conjunto envolvido por 

escamas mais tenras e com presença de pequenos pelos. Já as gemas de dois anos 

apresentam um pequeno ramo em seu interior, embora isto não seja uma regra geral (Figura 

5). Este pequeno ramo é resultante de um início de desenvolvimento do meristema na 

primavera do ano anterior que não atingiu capacidade total para continuar seu 

desenvolvimento, permanecendo dormente dentro das escamas da gema. No interior da 

gema de dois anos existe uma região meristemática localizada no seu ápice, porém outros 

pré-meristemas podem ser encontrados na mesma gema. Desta forma, a dormência de 

gemas de dois anos está relacionada à dormência de um grupo de gemas dentro das 

escamas, possivelmente com diferentes habilidades ao crescimento e desenvolvimento. 

Provavelmente, o meristema apical seja o responsável por uma brotação extemporânea. 

Uma análise das gemas e tecidos adjacentes por meio de cortes longitudinais nos 

ramos revela outra importante característica. As gemas de dois anos apresentam uma 

comunicação mais bem definida com o ramo em que está inserida, em consequência de um 

pré-desenvolvimento no período de crescimento anterior que permitiu que os tecidos se 

organizassem de forma a direcionar a condução de água e de reservas para suprir um 
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possível novo fluxo de crescimento (Figura 6). Estas observações permitem a discussão de 

duas hipóteses. 

Uma hipótese é de que existe uma pré-estruturação da gema de um ano antes da 

brotação ser visível a campo e estas modificações estão relacionadas a fatores internos da 

gema. A finalização desta estruturação e, consequentemente, o desenvolvimento de um 

novo ramo só ocorre se as condições intrínsecas e extrínsecas forem apropriadas. Na 

ausência de condições favoráveis à brotação, esta pré-estruturação nas gemas de um ano 

permaneceria inalterada e os novos tecidos entrariam em dormência induzida formando as 

gemas de dois anos, que muitas vezes jamais brotarão. 

Outra hipótese é de que existe um pré-desenvolvimento da gema de um ano não 

brotada ao longo do período de crescimento da planta (primavera, verão ou outono) como 

uma tentativa de expressão de crescimento que, por sua vez, é totalmente inibido por outros 

órgãos da planta. Até mesmo com a passagem do equinócio de outono, a redução do 

fotoperiodo poderia induzir um início de desenvolvimento de gemas mais velhas (basitonia) 

de plantas lenhosas, porém com intensidade fraca a ponto de não superar o efeito inibitório 

das folhas e outras gemas próximas. 
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(a) (b) 

(c) (d) 

FIGURA 5 - Morfologia de gemas de macieira da cultivar 'Imperial Gala' (barras = 1 mm). 
(a) morfologia externa de gemas de um ano; (b) morfologia externa de gemas 
de dois anos; (c) morfologia interna de gemas de um ano; (d) morfologia interna 
de gemas de dois anos. 
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(a) (b) 

FIGURA 6 - Morfologia interna de ramos e gemas de macieira da cultivar 'Imperial Gala' 
(porções de ramos com 1 cm de comprimento). (a) ramos e gemas de um ano 
e (b) ramos e gemas de dois anos. 
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4.2 DINÂMICA DA DORMÊNCIA DE GEMAS DE UM ANO COM OU SEM FRIO 

SUPLEMENTAR 

Por meio da análise do tempo médio para brotação (TMB) das gemas no teste de 

estacas de nós isolados, observa-se que a dormência das gemas evoluiu de forma 

significativa entre as datas de 19/04 e 10/05 e, em seguida, permaneceu constante até 

junho quando um novo aumento ocorreu, caracterizando um pico na curva do TMB. Este 

valor máximo corresponde à época de endodormência mais intensa e a queda do TMB a 

partir deste ponto caracteriza o final da endodormência (Figura 7) (28; 29; 30; 77; 80; 82). 

Esta dinâmica do TMB em gemas é um bom indicativo da intensidade da dormência em todo 

o período estudado e serve como base para o estabelecimento de relações entre os 

aspectos abordados neste estudo. 

A baixa ocorrência em frio natural na região contribuiu para o estabelecimento de 

uma dormência profunda até julho quando apenas 95 horas de frio abaixo de 7,2° C ou até 

mesmo unidades de frio negativas haviam sido acumuladas. 

A aplicação de 1.440 horas de frio suplementar às gemas alterou a dinâmica da 

curva pré-estabelecida, descaracterizando a ocorrência de um pico definido de TMB e 

mantendo os valores em níveis mais baixos que as gemas não tratadas. Esta resposta 

confirma a forte influência do tratamento com frio na evolução da dormência (63; 106; 108; 

109; 130; 131; 139; 144; 150; 182). Esta influência foi particularmente importante no início 

do período estudado, quando as gemas não tratadas com frio entraram rapidamente em 

dormência (TMB maior que 20 dias) enquanto as que receberam frio permaneceram aptas à 

brotação (TMB inferior a 10 dias). 

Mesmo com a continuidade da aplicação de frio suplementar ao longo do período, 

uma pequena elevação do TMB também ocorreu para as gemas coletadas até o mês de 

junho. Esta dinâmica pode estar relacionada com um efeito de outro fator ambiental 

importante nesta época, que é o fotoperíodo (41; 135; 149; 154). A diminuição do 

fotoperíodo de abril a junho contribuiu para o estabelecimento de uma dormência que não 

pôde ser totalmente liberada unicamente pelo tratamento suplementar com baixas 

temperaturas. As folhas ainda presentes na planta neste período são os órgãos perceptores 

da diminuição do período de luz enviando sinais às gemas e ramos que determinam que 

uma estratégia de tolerância ao frio deve ser desenvolvida, baseada em alterações 

localizadas no metabolismo da planta. 
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Datas de coleta 

-»—semfrio -»-comfrio 

FIGURA 7 - Dinâmica do tempo médio para brotação (TMB) de gemas de um ano de idade 
de macieira da cultivar 'Imperial Gala' que receberam ou não 1.440 horas de 
frio suplementar de 4 a 7° C. Médias seguidas por letras distintas diferem entre 
si pelo teste de Tukey ao nível de significância de 5%. 

Esta evolução da dormência ao longo do outono e inverno, atingindo valores 

máximos em julho, também alterou significativamente outras caraterísticas das gemas. No 

período de abril a julho, na ausência de frio as gemas diminuíram a velocidade de brotação 

(VB) e a taxa final de brotação (TF) (Tabela 7), porém, mesmo as gemas que atingiram o 

estádio ponta verde não continuaram seu desenvolvimento (Tabela 8), demonstrando uma 

incapacidade de expandir folhas pré-existentes nas gemas. O efeito do corte da estaca 

acima da gema provocou uma resposta de início de brotação de algumas gemas que não se 

concretizou em formação de ramos bem desenvolvidos. Sendo a expansão de folhas um 

fenômeno dependente do transporte de água a estes tecidos, supõe-se que nesta fase de 

dormência mais profunda a poda interfere na capacidade de brotação da gema, mas não é 

um fator forte o suficiente para alterar totalmente o metabolismo da gema e dos tecidos 

adjacentes. Desta forma, não ocorre um suprimento de água e de reservas necessárias à 

manutenção do crescimento da gema estimulada. 

O tratamento com frio suplementar foi eficiente para aumentar a VB das gemas, a TF 

e a taxa de brotações vigorosas (TBV) principalmente no período de dormência mais 

intensa, embora o TMB tenha sido um pouco elevado (Tabelas 7 e 8) . A indiferença entre 

as gemas tratadas e não tratadas com frio em relação à TF e à TBV no mês de abril é outro 
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indicativo que neste período a dormência foi fraca e o frio precoce não teve efeito na 

intensidade da dormência. Já no mês de maio a redução da TF de gemas sem frio 

suplementar reforça a entrada na endodormência, embora a TBV tenha permanecido 

elevada. 

As alterações nas variáveis ocorridas nas últimas coletas podem ter sido uma 

consequência da aplicação da cianamida hidrogenada nas plantas no pomar, de acordo com 

a tecnologia adotada pelo produtor. A alteração da respiração dos tecidos da planta causada 

pela ação do produto provavelmente foi uma fonte de variação no teste biológico aplicado no 

mês de agosto. 

TABELA 7 - Velocidade de brotação (VB) e taxa final de brotação (TF) resultantes do teste 
biológico com estacas de macieira 'Imperial Gala' com 1 ano de idade que 
receberam ou não 1.440 horas de frio suplementar no período de abril a agosto 
de 2000. 

Datas VB (gemas/dia) TF (%) Datas 
Sem frio Com frio Sem frio Com frio 

19/04 0,71 A* b 0,92 BC a 95,0 AB a 95,0 A a 
10/05 0,11 BC b 1,17 B a 20,0 C b 97,5 A a 
31/05 0,28 B b 0,85 C a 55,0 B b 100 A a 
21/06 0,08 BC b 0,58 D a 17,5 C b 80,0 A a 
12/07 0,03 C b 0,67 CD a 7,5 C b 87,5 A a 
02/08 0,08 BC b 0,81 CD a 17,5 C b 97,5 A a 
23/08 0,92 A b 1,58 A a 97,5 A a 100 A a 
'Médias seguidas por letras maiúsculas distintas nas colunas ou por letras minúsculas distintas nas linhas dentro 
de cada variável diferem entre si pelo Teste de Tukey ao nível de significância de 5%. 

TABELA 8 - Tempo médio para aparecimento de gemas abertas (TMFA) e taxa de 
brotações vigorosas (TBV) resultantes do teste biológico com estacas de 
macieira 'Imperial Gala' com 1 ano de idade que receberam ou não 1.440 
horas de frio suplementar no período de abril a agosto de 2000. 

Datas TMFA (dias) TBV (%) 
Sem frio Com frio Sem frio Com frio 

19/04 5,0 AB* a 2,8 A a 92,2 A a 84,5 A a 
10/05 5,5 AB a 4,7 A a 75,0 AB a 100 A a 
31/05 2,9 B a 3,9 A a 95,8 A a 100 A a 
21/06 7,0 A a 4,2 A b 66,7 AB a 92,0 A a 
12/07** - 3,5 0,0 C b 90,8 A a 
02/08 4,8 AB a 3,0 A a 50,0 B b 97,2 A a 
23/08 2,5 B a 2,6 A a 100 A a 97,5 A a 
'Médias seguidas por letras maiúsculas distintas nas colunas ou por letras minúsculas distintas nas linhas dentro 
de cada variável diferem entre si pelo Teste de Tukey ao nível de significância de 5%. 
"Nesta data nenhuma gema sem o tratamento com frio suplementar atingiu o estádio GAb. A análise estatística 
foi realizada sem esta data de coleta para a variável TMFA. 
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4.3 DINÂMICA DA DORMÊNCIA DE GEMAS DE DOIS ANOS COM OU SEM FRIO 

SUPLEMENTAR 

A dinâmica da dormência de gemas de dois anos de idade foi semelhante em vários 

pontos em relação às gemas de um ano, porém encontrou-se uma diferença importante na 

antecipação da ocorrência da dormência mais profunda de gemas não tratadas com frio 

suplementar para o final de maio (Figura 8). As gemas de dois anos são aquelas que já 

passaram por um inverno e mantiveram-se dormentes. Como as gemas terminais dos ramos 

são geralmente menos dormentes (140; 60), brotam e assumem uma dominância sobre as 

outras, mantendo, no inverno do ano seguinte, as gemas de dois anos em posição inferior 

às novas gemas de um ano. Quando a brotação da gema de dois anos acontece 

prioritariamente à gema de um ano em testes biológicos, existe a expressão da basitonia no 

ramo (30). Porém, em condições naturais, a basitonia raramente se expressa em plantas 

lenhosas durante o outono e inverno (110; 116). Mesmo as gemas basais de um ano de 

idade tendem a brotar mais rapidamente durante o inverno (29; 40; 48). 

Datas de coleta 

sem frio - * -com frio 

FIGURA 8 - Dinâmica do tempo médio para brotação (TMB) de gemas de dois anos de 
idade de macieira da cultivar 'Imperial Gala' que receberam ou não 1.440 horas 
de frio suplementar de 4 a 7° C. Médias seguidas por letras distintas diferem 
entre si pelo teste de Tukey ao nível de significância de 5%. 
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Apesar de a ocorrência de frio no ano de 1999 ter sido superior ao ano de 2000, 

ainda foi abaixo dos níveis mínimos requeridos pela cultivar Gala, que exige até 600 horas 

de frio para superação da dormência (139). Em 1999 ocorreram 276 horas de frio ou 362 

unidades de frio, fato que determinou também neste ano uma dormência das gemas. Muitas 

daquelas que não brotaram na primavera de 1999 voltaram a não brotar em 2000, detectado 

pela baixa TF (Tabela 9). Este fato indica que, uma vez dormente, uma gema está destinada 

a permanecer dormente e somente apresentar brotação extemporânea quando algum fator 

externo permitir sua brotação como, por exemplo, uma poda de ramos velhos. Pode-se 

considerar que estas gemas permanecem como gemas de reserva, uma vez que, mesmo 

não brotadas em um ano, possuem capacidade de brotação no ano seguinte quando 

isoladas ou retiradas de uma posição inferior em relação a outras gemas. 

O tratamento com frio suplementar aumentou significativamente a VB e a TF das 

gemas tratadas em relação às não tratadas principalmente no período de evolução da 

dormência (Tabela 9). O frio suplementar também eliminou as diferenças da TF entre as 

datas de coleta, atingindo valores de até 100 %. Da mesma forma, o frio proporcionou uma 

TBV próxima de 100 %, indicando que uma vez propiciada a brotação de gemas de dois 

anos não dormentes, as mesmas possuem muita capacidade para se desenvolver, sem 

apresentar algum impedimento para o suprimento da água e reservas necessárias à 

expansão foliar (Tabela 10). 

O efeito do frio não foi significativo apenas para o tempo médio para aparecimento 

de folhas abertas indicando que, em qualquer fase do período de dormência, as gemas 

vigorosas aptas a iniciar e continuar o crescimento comportaram-se de forma semelhante. 

TABELA 9 - Velocidade de brotação (VB) e taxa final de brotação (TF) resultantes do teste 
biológico com estacas de macieira 'Imperial Gala' com 2 anos de idade que 
receberam ou não 1.440 horas de frio suplementar no período de abril a agosto 
de 2000. 

Datas VB (gemas/dia) TF (%) Datas 
Sem frio Com frio Sem frio Com frio 

19/04 0,57 A* b 0,76 C a 85,0 A a 85,0 A a 
10/05 0,23 BC b 1,20 A a 42,5 BC b 97,5 A a 
31/05 0,17 BC b 0,90 BC a 40,0 BC b 100 A a 
21/06 0,22 BC b 0,91 BC a 45,0 BC b 97,5 A a 
12/07 0,11 C b 0,81 C a 25,0 CD b 95,0 A a 
02/08 0,08 C b 0,55 D a 17,5 D b 75,0 A a 
23/08 0,37 B b 1,01 AB a 57,5 AB b 92,5 A a 
'Médias seguidas por letras maiúsculas distintas nas colunas ou por letras minúsculas distintas nas linhas dentro 
de cada variável diferem entre si pelo Teste de Tukey ao nível de significância de 5%. 
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TABELA 10 - Tempo médio para aparecimento de gemas abertas (TMFA) e taxa de 
brotações vigorosas (TBV) resultantes do teste biológico com estacas de 
macieira 'Imperial Gala' com 2 anos de idade que receberam ou não 1.440 
horas de frio suplementar no período de abril a agosto de 2000. 

Datas TMFA (dias) TBV (%) Datas 
Sem frio Com frio Sem frio Com frio 

19/04 3,1ns 2,6ns 97,2 A* a 96,9 A a 
10/05 2,4 4,2 62,5 B b 100 A a 
31/05 2,4 3,6 91,7 A a 100 A a 
21/06 2,9 3,5 100 A a 100 A a 
12/07 3,8 3,1 83,4 A b 100 A a 
02/08 3,1 3,5 100 A a 100 A a 
23/08 3,0 2,9 100 A a 97,5 A a 
*Médias seguidas por letras maiúsculas distintas nas colunas ou por letras minúsculas distintas nas linhas dentro 
de cada variável diferem entre si pelo Teste de Tukey ao nível de significância de 5%. 
raMédias sem diferença significativa. 

4.4 DINÂMICA DO CONTEÚDO DE CARBOIDRATOS E PROTEÍNAS DE GEMAS E 

RAMOS ADJACENTES ÀS GEMAS DE UM ANO COM OU SEM FRIO SUPLEMENTAR 

4.4.1 Monitoramento da umidade 

A umidade de gemas de um ano de idade de macieira apresentou poucas oscilações 
durante o período estudado, mas com uma tendência de redução de umidade de 52,1 % em 
abril a 45,3 % em maio quando as gemas não receberam frio suplementar, fato 
possivelmente relacionado com uma preparação para a tolerância a baixas temperaturas 
(Figura 9). Devido às oscilações térmicas nos meses seguintes, sem a ocorrência de um 
inverno definido, a umidade da gema oscilou na faixa de 44,7 % a 50,5 %. Devido à 
existência de escamas protegendo as gemas da perda de umidade para o ambiente (149; 
154), a redução de umidade ocorre, principalmente, pela migração da água a tecidos 
adjacentes, como acontece com outras árvores frutíferas de clima temperado (86). 

O deslocamento da água pode trazer consequências fisiológicas importantes pois, 
juntamente com a água, reservas solúveis (sacarose, sorbitol) da gema podem ser 
exportadas para tecidos adjacentes, aumentando o conteúdo proporcional de reservas 
insolúveis (amido) na gema. Este desbalanço pode acarretar em um futuro bloqueio à 
nutrição dos primórdios foliares ou florais quando estímulos à brotação forem percebidos 
pela gema. Por outro lado, o acúmulo de umidade na gema pode não ser um fator indicativo 



61 

de disposição à retomada de crescimento pois a água pode estar indisponível no tecido, não 

dando início às reações bioquímicas mais importantes para o metabolismo da gema (58). 

Com o tratamento com frio suplementar, a umidade das gemas coletadas em abril 

caiu de 52,1 % antes da aplicação do frio, para 44,1 % após o tratamento, atingindo valores 

apenas pouco abaixo dos encontrados com o avanço natural da estação até 31/05 (45,3 %), 

indicando que o frio ocorrido no período de entrada em dormência tem influência no 

deslocamento da água para tecidos adjacentes á gema. Já o tratamento com frio na saída 

da dormência em 23/08 não provocou redução da umidade da gema. A água é um fator de 

competição na planta e o tecido que permanece com maior teor de umidade tem maior 

capacidade para crescer (41; 104; 177). 

No início do período estudado, os ramos que não receberam frio suplementar 

apresentaram um aumento de umidade de 19/04 (47,4 %) a 10/05 (52,0 %) seguido de uma 

redução até 21/06 (40,2 %) e novo aumento até a saída da dormência em agosto (50,1 %) 

(Figura 10). No início da dormência, as gemas de um ano perderam umidade de 52,1 % em 

19/04 para 48,0 % em 10/05 e a redução da umidade ocorreu pela migração da água para 

os tecidos adjacentes à gema devido ao aumento observado na umidade do ramo. 

Este período de entrada em dormência parece ser fundamental na detecção da 

redução da temperatura e do fotoperíodo pela planta, resultando em mecanismos 

específicos de defesa contra o frio que está por acontecer. A migração da água ocorre de 

forma gradual, primeiro da gema para o ramo e, em seguida, das regiões do ramo próximas 

às gemas para outras regiões mais distantes. Este mecanismo visa proteger primeiramente 

os tecidos meristemáticos, responsáveis pela brotação na estação seguinte. 

Com o tratamento com frio suplementar, a umidade dos ramos coletados em abril 

caiu de 47,4 % antes da aplicação do frio, para 42,1 % após o tratamento, atingindo valores 

apenas próximos aos encontrados com o avanço natural da estação até 21/06, indicando 

que o frio ocorrido no período de entrada em dormência também tem influência no 

deslocamento da água para partes do ramo mais distantes da gema. Por outro lado a 

aplicação de frio suplementar durante as fases mais intensas da endodormência provocou 

um acúmulo de umidade nos ramos próximos às gemas, indicando que a época de 

ocorrência de frio pode resultar em respostas muito distintas em relação ao movimento da 

água nos tecidos da planta. Já o tratamento com frio na saída da dormência em 23/08 não 

provocou grandes alterações da umidade do ramo. 
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FIGURA 9 - Umidade de gemas de um ano de idade de macieira da cultivar 'Imperial Gala' 
que receberam ou não 1.440 horas de frio suplementar de 4 a 7o C. 
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FIGURA 10 - Umidade de porções de ramos adjacentes às gemas de um ano de idade de 
macieira da cultivar 'Imperial Gala' que receberam ou não 1.440 horas de frio 
suplementar de 4 a 7o C. 
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4.4.2 Monitoramento de cálcio, magnésio e fósforo 

Os níveis de nutrientes encontrados na matéria seca de gemas de um ano variaram 

entre 10,9 e 17,5 mg de Ca.g"1, 1,7 e 2,3 mg de Mg.g"1 e 1,2 e 2,5 mg de P.g"1. Estes 

conteúdos não podem ser considerados como diagnóstico do estado nutricional da planta 

uma vez que os valores de referência de nutrição da macieira são calculados em tecidos 

foliares adultos e em atividade metabólica intensa. Mesmo assim, os valores encontrados de 

cálcio e fósforo situam-se próximos à faixa considerada normal para matéria seca de folhas 

de macieira, que é de 11 a 17 mg de Ca.g"1 e 1,5 a 3,0 mg de P.g"1. Somente o magnésio 

encontrou-se abaixo do nível normal para folhas que é de 2,5 a 4,5 mg de Mg.g"1 (11). O 

elevado nível de magnésio no solo do pomar bem como a ausência de sintomas de 

deficiência de magnésio nas macieiras, como o desfolhamento precoce (11), reduzem a 

probabilidade de este valor ser baixo nos tecidos da gema. 

Durante a entrada em dormência, de abril a maio, houve uma redução dos níveis de 

cálcio, magnésio e fósforo nas gemas, possivelmente associada a uma translocação destes 

minerais juntamente com a migração da água, embora o cálcio seja considerado pouco 

móvel na planta (Figuras 11, 13 e 15). Este desvio de nutrientes para tecidos adjacentes à 

gema causa um decréscimo suficiente de nutrientes para bloquear o crescimento do 

meristema (18). A partir do final de maio há um aumento do conteúdo de fósforo até o final 

da dormência em agosto. O conteúdo de Ca e Mg apresentou oscilações após o mês de 

maio, mas o conteúdo final em agosto foi igual, para o magnésio, ou superior, para o cálcio, 

aos encontrados no início da dormência. 

O tratamento das gemas com frio suplementar no mês de abril provocou uma 

redução do conteúdo de Ca, Mg e P nas gemas atingindo valores semelhantes àqueles 

encontrados nas gemas sem frio no mês de maio, da mesma forma como ocorreu com a 

umidade das gemas. Desta forma, uma exportação de nutrientes da gema é influenciada 

pela redução da temperatura durante o outono. 

Esta redução de Ca, Mg e P está diretamente relacionada à baixa atividade 

metabólica da gema no inverno pois todos são importantes ativadores de reações de síntese 

de carboidratos necessários ao crescimento. O magnésio ativa três enzimas importantes no 

metabolismo vegetal: a frutose 1,6-bifosfatase na síntese de frutose 1,6-fosfato que é o 

primeiro produto fundamentalmente formado para a síntese de sacarose; a sacarose 6-

fosfatofosfatase, que regula os passos finais da síntese de sacarose e a NADH-dependente 

cetose redutase, que regula a síntese de sorbitol. Da mesma forma, a presença de 

magnésio inibe a ação da enzima sacarose sintase, a qual degrada a molécula da sacarose 
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(95; 143). 

O cálcio também participa na ativação da enzima NADH-dependente cetose 

redutase, a qual regula a síntese de sorbitol e, embora pouco móvel, o seu acúmulo em 

tecidos está relacionado com a redução de transporte de minerais (88; 95; 120). 

O fósforo é um dos principais elementos do metabolismo vegetal uma vez que 

compõe moléculas fosfatadas como a adenosina trifosfato (ATP), essencial para o 

transporte de energia na planta (149). O fósforo está diretamente relacionado com a síntese 

de sacarose e, consequentemente, de glucose e frutose e não apenas a sua concentração é 

importante como também a sua compartimentalização, pois as diversas formas de fosfato 

encontrados no citossol podem inibir ou estimular a formação da sacarose (143). Na síntese 

do amido, o fósforo é um forte inibidor da ação da enzima adenosina difosfato glucose 

pirofosforilase, essencial na formação de adenosina difosfato glucose, substância 

considerada como a principal via na síntese do amido (142). 

Os níveis de nutrientes encontrados na matéria seca de ramos variaram entre 5,6 e 

9,0 mg de Ca.g"1, 1,6 a 2,3 mg de Mg.g"1 e 1,0 a 1,6 mg de P.g"1. Os níveis de Mg foram 

semelhantes aos encontrados nas gemas de um ano, porém os níveis de cálcio e fósforo 

foram inferiores. 

Apesar de ter ocorrido o aumento da umidade do ramo de 19/04 a 10/05 devido à 

migração da água proveniente das gemas, somente o conteúdo de cálcio apresentou 

tendência de elevação, enquanto o conteúdo de fósforo e magnésio apresentou uma 

redução (Figuras 12, 14 e 16). O fósforo e o magnésio possuem na planta uma ótima 

distribuição enquanto o cálcio é pouco móvel. Esta habilidade de translocação do P e do Mg 

pode ter contribuído para o não acúmulo destes nutrientes nos ramos próximos à gema, 

sendo transportado por simples difusão, sem gasto de energia metabólica. 

A partir de maio ocorreu um acúmulo, principalmente, de fósforo da mesma forma 

que ocorreu nas gemas indicando que a partir da entrada em dormência o fluxo destes 

nutrientes é redirecionado à gema, mesmo contra um fluxo de água para regiões mais 

distantes da gema. A partir de junho, o constante acúmulo de fósforo faz com que este 

elemento esteja mais diretamente ligado à saída da dormência. O tratamento com frio 

suplementar pouco interferiu na dinâmica destes nutrientes. Apenas na dormência mais 

profunda o frio provocou um aumento do conteúdo de Ca e Mg. 
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FIGURA 11 - Conteúdo de fósforo em gemas de um ano de idade de macieira da cultivar 
'Imperial Gala' que receberam ou não 1.440 horas de frio suplementar de 4 a 
7° C. 
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FIGURA 12 - Conteúdo de fósforo em porções de ramos adjacentes às gemas de um ano 
de idade de macieira da cultivar 'Imperial Gala' que receberam ou não 1.440 
horas de frio suplementar de 4 a 7° C. 



66 

19.04 10.05 31.05 21.06 12.07 02.08 23.08 
Datas de coleta 

—»—sem frio -» -com frio 

FIGURA 13 - Conteúdo de cálcio em gemas de um ano de idade de macieira da cultivar 
'Imperial Gala' que receberam ou não 1.440 horas de frio suplementar de 4 a 
7o C. 
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FIGURA 1 4 - Conteúdo de cálcio em porções de ramos adjacentes às gemas de um ano de 
idade de macieira da cultivar 'Imperial Gala' que receberam ou não 1.440 
horas de frio suplementar de 4 a 7o C. 
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FIGURA 15 - Conteúdo de magnésio em gemas de um ano de idade de macieira da cultivar 
'Imperial Gala' que receberam ou não 1.440 horas de frio suplementar de 4 a 
7° C. 
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FIGURA 16 - Conteúdo de magnésio em porções de ramos adjacentes às gemas de um 
ano de idade de macieira da cultivar 'Imperial Gala' que receberam ou não 
1.440 horas de frio suplementar de 4 a 7° C. 
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4.4.3 Conteúdo de carboidratos 

Os carboidratos solúveis mais os insolúveis representaram de 13,8 a 20,2 % da 

matéria seca de gemas de um ano de macieira (Tabela 11), sendo assim, constituintes 

essenciais cujas variações podem ser causa ou consequência da dinâmica da dormência. 

Os carboidratos solúveis (sacarose, glucose, frutose, sorbitol e outros) têm importância na 

regulação osmótica e transporte enquanto os carboidratos insolúveis (amido, em especial) 

são importantes formas de reserva. A dinâmica da água nos tecidos está muito relacionada 

com a dinâmica dos carboidratos solúveis, embora a movimentação passiva destes também 

ocorra a pequenas distâncias por meio da difusão simples ou difusão facilitada por proteínas 

transportadoras da membrana (23; 149). 

A maior porcentagem de carboidratos solúveis em relação aos insolúveis na entrada 

em dormência sugere ainda uma maior predisposição ao transporte pela gema, enquanto a 

maior proporção de carboidratos insolúveis na dormência mais intensa sugere a 

predisposição ao armazenamento para uso futuro (Tabela 11). Para as gemas não tratadas 

com frio suplementar, na dormência mais profunda (12/07), o conteúdo em carboidratos 

solúveis foi 41,2 % menor que o conteúdo na entrada em dormência (19/04), enquanto a 

situação é inversa para os carboidratos insolúveis em que, na dormência mais profunda, o 

seu conteúdo foi 19,1 % maior que em 19/04. 

No período de abril a maio, as gemas que não receberam frio complementar 

apresentaram uma grande redução do conteúdo de carboidratos totais solúveis e uma 

pequena redução de carboidratos insolúveis. Possivelmente nesta fase, a pequena 

degradação do amido pode estar relacionada com o fornecimento de glucose aos tecidos 

para manutenção de um gradiente de concentração que protegerá a gema de um frio 

excessivo, pois o amido possui um efeito osmótico desprezível (142). A partir deste ponto, o 

conteúdo de carboidratos solúveis apresentou uma pequena redução enquanto o conteúdo 

de carboidratos insolúveis apresentou uma elevação (Figuras 17 e 19). 

O tratamento com frio no mês de abril e início de maio não alterou a dinâmica de 

redução do nível de carboidratos solúveis, porém nos outros meses favoreceu o acúmulo 

nas gemas (Figura 17). No mês de maio o frio suplementar provocou o acúmulo de 

carboidratos insolúveis em relação às gemas não tratadas, e em todas as datas, após o 

tratamento com frio, as gemas atingiram níveis semelhantes de carboidratos insolúveis 

(Figura 19). A manutenção de gemas em geladeira para tratamento com frio subtraiu da 

gema duas condições ambientais importantes: a redução gradual da temperatura ambiente 

aliada às oscilações térmicas entre dia e noite e a diminuição também gradual do 
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fotoperíodo. Estas duas situações ambientais estão envolvidas na adaptação da planta a 

uma situação de prevenção a estresses térmicos e hídricos. Desta forma, a possível 

degradação do amido para liberação de glucose no início da dormência visando um 

gradiente de concentração está relacionada com a percepção destes estímulos ambientais. 

Poder-se-ia estabelecer uma relação em que a ocorrência de frio precoce antecipa o 

acúmulo de carboidratos de reserva enquanto o frio durante a endodormência promove o 

acúmulo de carboidratos de transporte. 

O conteúdo de carboidratos solúveis mais os insolúveis nos ramos de um ano 

encontraram-se na faixa de 9,9 a 15,3 %, indicando que são componentes essenciais 

durante o período de dormência da planta (Tabela 12). Mesmo na entrada em dormência, o 

conteúdo de carboidratos solúveis foi menor que o de carboidratos insolúveis. Este fato se 

deve à maior lignificação dos tecidos dos ramos, com maior quantidade de celulose, fato 

que não acontece nas gemas que se constituem de tecidos tenros. 

Com a entrada no período de dormência, a redução do conteúdo de carboidratos 

solúveis ocorrida nas gemas também ocorreu nos ramos, indicando que nesta etapa, há 

também transporte de carboidratos para regiões do ramo mais distantes das gemas, mesmo 

que a migração de água não tenha ocorrido intensamente nesta etapa (Figura 18). A partir 

ae maio, com o desenvolvimento da endodormência, o conteúdo de carboidratos solúveis 

aumentou, possivelmente devido ao acúmulo dos carboidratos solúveis provenientes das 

gemas. As variações do conteúdo de carboidratos insolúveis nos ramos não foram 

significativas, talvez por que a elevada concentração de outros carboidratos insolúveis 

(celulose) faça com que pequenas variações no conteúdo de amido não possam ser 

observadas (Figura 20). 
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TABELA 11 - Fracionamento da amostra em relação ao conteúdo (%) de carboidratos 
solúveis e insolúveis de gemas de um ano de macieira da cultivar 'Imperial 
Gala' que receberam ou não 1.440 horas de frio suplementar no período de 
abril a agosto de 2000. 

Sem frio suplementar Com frio suplementar 
Carboidratos Carboidratos Carboidratos Carboidratos Carboidratos Carboidratos 

Datas solúveis insolúveis totais solúveis insolúveis totais 
(%) (%) (%) (%) (%) (%) 

19/04 10,8 9,4 20,2 11,0 9,9 20,9 
10/05 6,8 8,4 15,2 6,4 13,7 20,1 
31/05 6,6 7,2 13,8 7,4 12,2 19,6 
21/06 7,3 10,7 18,0 9,5 11,1 20,6 
12/07 6,3 11,2 17,5 10,0 9,4 19,4 
02/08 5,4 12,5 17,9 7,8 12,8 20,6 
23/08 6,1 11,6 17,7 7,1 12,7 19,8 

TABELA 12 - Fracionamento da amostra em relação ao conteúdo (%) de carboidratos 
solúveis e insolúveis de ramos de um ano de macieira da cultivar 'Imperial 
Gala' que receberam ou não 1.440 horas de frio suplementar no período de 
abril a agosto de 2000. 

Sem frio suplementar Com frio suplementar 
Carboidratos Carboidratos Carboidratos Carboidratos Carboidratos Carboidratos 

Datas solúveis insolúveis totais solúveis insolúveis totais 
(%) (%) (%) (%) (%) (%) 

19/04 3,6 9,8 13,4 4,3 6,2 10,5 
10/05 2,3 7,6 9,9 5,0 7,9 12,9 
31/05 3,0 9,5 12,5 4,4 7,4 11,8 
21/06 3,0 8,7 11,7 4,9 7,3 12,2 
12/07 4,4 8,9 13,3 4,8 6,7 11,5 
02/08 5,6 9,7 15,3 5,3 8,9 14,2 
23/08 3,8 8,1 11,9 4,6 8,7 13,3 
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FIGURA 17 - Conteúdo de carboidratos solúveis totais em gemas de um ano de idade de 
macieira da cultivar 'Imperial Gala' que receberam ou não 1.440 horas de frio 
suplementar de 4 a 7° C. Médias seguidas por letras distintas diferem entre si 
pelo teste de Tukey ao nível de significância de 5%. 
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FIGURA 18 - Conteúdo de carboidratos solúveis totais em porções de ramos adjacentes às 
gemas de um ano de idade de macieira da cultivar 'Imperial Gala' que 
receberam ou não 1.440 horas de frio suplementar de 4 a 7° C. Médias 
seguidas por letras distintas diferem entre si pelo teste de Tukey ao nível de 
significância de 5%. 
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FIGURA 19 - Conteúdo de carboidratos insolúveis totais em gemas de um ano de idade de 
macieira da cultivar 'Imperial Gala' que receberam ou não 1.440 horas de frio 
suplementar de 4 a 7° C. Médias seguidas por letras distintas diferem entre si 
pelo teste de Tukey ao nível de significância de 5%. (ns - diferenças não 
significativas). 

Datas de ooleta 

—semfr io —•—oomfrio 

FIGURA 20 - Conteúdo de carboidratos insolúveis totais em porções de ramos adjacentes 
às gemas de um ano de idade de macieira da cultivar 'Imperial Gala' que 
receberam ou não 1.440 horas de frio suplementar de 4 a 7° C. (ns -
diferenças não significativas pelo teste de Tukey ao nível de significância de 
5 %). 
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A análise apenas do conteúdo de carboidratos solúveis totais nas gemas pode levar 

a uma conclusão equivocada, pois sendo muitos os carboidratos solúveis, alguns deles 

podem ser acumulados, aumentando a sua proporção em relação a outros. 

As gemas que não receberam frio suplementar apresentaram uma evolução 

significativa no conteúdo de glucose, frutose e sorbitol durante o período estudado (Figuras 

21, 23 e 25). A metodologia adotada para análise de monossacarídeos pressupõe a 

hidrólise da sacarose gerando glucose e frutose. Desta forma, o valor medido de glucose e 

frutose será relacionado com o conjunto glucose-frutose-sacarose, sem possibilidade de 

distinção da origem dos monossacarídeos analisados. Apesar de o nível de carboidratos 

solúveis totais ser reduzido ao longo da dormência, o aumento de monossacarídeos mostra 

que outros mono ou oligossacarídeos podem ser exportados diretamente ou primeiramente 

degradados e, em seguida, exportados (Figura 27). O tratamento com frio suplementar na 

dormência mais intensa acarretou no aumento da porcentagem de outros carboidratos 

solúveis e uma diminuição do conteúdo de glucose, frutose e sorbitol (Figura 29). Um 

aumento do conteúdo de estaquiose e rafinose (derivados da sacarose) na dormência mais 

intensa já foi detectada em gemas de pessegueiro (101). 

O aumento do conteúdo de sorbitol nas gemas que não receberam frio suplementar 

tem a função de proteger a gema contra situações de estresse, principalmente térmico. 

Como as gemas constituem-se em tecidos drenos de fotoassimilados, a sua capacidade de 

sintetizar sorbitol é pequena ou nula, como acontece com as raízes ou o lenho da planta 

(72). Desta forma, o acúmulo de sorbitol acontece por translocação de tecidos adjacentes 

não havendo impedimentos físicos ou fisiológicos que impossibilitem a sua translocação. Se 

houvesse a redução química da glucose ou da frutose para a formação localizada de 

sorbitol, haveria redução do conteúdo dos dois monossacarídeos, fato que não ocorreu, 

sugerindo-se que a glucose e a frutose também teriam sido importadas pela gema. Além 

disso, se a glucose e a frutose fossem localmente oriundas da hidrólise da sacarose, a 

sacarose também viria de tecidos adjacentes pois é formada em tecidos fotossintetizantes e 

translocada para tecidos drenos na planta. Por outro lado, se o nível de outros carboidratos 

solúveis se reduz com a entrada em dormência, sugere-se que o transporte entre gema e 

tecidos adjacentes é livre, porém seletivo. Enquanto alguns carboidratos fluem diretamente 

para o exterior da gema, outros fluem em sentido contrário. 

O tipo de transporte nestes tecidos acontece a distâncias muito curtas e pode ocorrer 

via simplasto ou apoplasto (170). O transporte via simplasto, por plasmodesmos, pode 

exercer um controle grosseiro de seletividade de moléculas, facilitando a passagem de 

moléculas pequenas e bloqueando a passagem de outras maiores. Os monossacarídeos 
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glucose, frutose e sorbitol são moléculas menores do que os outros oligossacarídeos 

possivelmente transportados, de forma que poderiam ser transportados via plasmodesmos 

para qualquer direção. Já o transporte via apoplasto envolve carregadores de membrana 

(proteínas) e pode ocorrer juntamente com o transporte de outras substâncias no mesmo 

sentido (simporte) ou em sentido contrário (antiporte) (23). Esta hipótese parece explicar 

melhor o transporte a curta distância nas gemas de macieira uma vez que transportadores 

específicos podem transportar moléculas específicas em uma direção e ao mesmo tempo 

transportar outras em direção contrária. Alterações na membrana ao longo do tempo podem 

modificar esta seletividade tornando coerente as propostas de dormência que sugerem que 

o fenômeno esteja envolvido com a composição das membranas (57), com o conteúdo de 

proteínas (4; 169), com a estrutura celular (92) e com a quantidade e atividade de ATPase 

na membrana (6; 7). O transporte ativo requer uma fonte de energia como o ATP porém, 

durante a dormência, a quantidade e a atividade da ATPase na gema é baixa (7). Desta 

forma, o transporte passivo torna-se importante na difusão de carboidratos e somente este 

transporte mediado por um transportador poderia exercer a seletividade proposta. Dois 

transportadores de membrana responsáveis pelo processo de difusão facilitada têm sido 

identificados para o transporte (simporte) de glucose e sorbitol (23). 

O tratamento com frio suplementar proporcionou um aumento no conteúdo de 

glucose e frutose em todas as datas de coleta. O maior acúmulo destes monossacarídeos 

ocorreu nas gemas coletadas em junho e nos períodos seguintes as gemas não 

apresentaram a mesma capacidade de acúmulo. Somente o conteúdo de sorbitol foi 

reduzido após o tratamento com frio suplementar nas duas primeiras coletas. O sorbitol 

também é um carboidrato de transporte importante na macieira, mas a sua principal função 

é de proteger os tecidos contra a desidratação, a salinidade e o frio (95), caracterizando-se 

também como um carboidrato de reserva. Com a ocorrência de baixas temperaturas, 

normalmente o conteúdo de sorbitol aumenta na macieira (95; 156; 176) porém, após o 

tratamento com frio precocemente em abril, a sua característica de acumulação foi alterada 

ocorrendo uma exportação ou uma degradação. Esta alteração sugere novamente que o frio 

intenso e precoce interfere no metabolismo de substâncias com função de reserva na gema, 

como no caso de carboidratos insolúveis. O tratamento tardio em agosto com frio 

suplementar aumentou muito pouco o conteúdo de glucose, frutose e sorbitol. 

Com o detalhamento dos carboidratos solúveis observou-se que, nos ramos que não 

receberam frio suplementar, o conteúdo de glucose e frutose aumentou até a quebra da 

dormência e em seguida diminuiu (Figuras 22 e 24). Porém o conteúdo de sorbitol 

decresceu até a metade de junho devido à sua exportação às gemas que apresentaram 
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neste período um acúmulo de sorbitol (Figura 26). A posterior elevação do conteúdo de 

sorbitol após o mês de junho possivelmente está relacionada à translocação deste 

carboidrato de tecidos mais distantes visando a manutenção de um fluxo constante em 

direção à gema que em breve iniciará o crescimento. É possível que o decréscimo ocorrido 

nos níveis de glucose e frutose na última data de coleta esteja relacionado com a maior 

síntese de sorbitol. Desta forma, o acúmulo de sorbitol nos ramos antes da brotação pode 

estar relacionado ao transporte de regiões adjacentes ou à síntese derivada da glucose ou 

frutose, como pode ocorrer em tecidos não fotossintetizantes (95). 

O tratamento com frio suplementar promoveu o acúmulo de glucose, frutose e 

sorbitol nos ramos coletados até junho e nos períodos seguintes as alterações foram 

pequenas. A ocorrência do frio antecipou o acúmulo de carboidratos nos ramos que 

aconteceria no campo apenas na saída da dormência. 

Nos ramos da macieira, com ou sem o tratamento de frio suplementar, o sorbitol, a 

glucose e a frutose representam mais de 75 % dos carboidratos solúveis, com maiores 

porcentagens de sorbitol (Figuras 28 e 30). Este fato indica que outros carboidratos 

possuem maior importância na gema de que nos ramos durante a evolução da dormência e, 

ao serem exportados ou degradados na gema no período de abril a maio, não se acumulam 

nos ramos adjacentes à gema. 
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FIGURA 21 - Conteúdo de glucose em gemas de um ano de idade de macieira da cultivar 
'Imperial Gala' que receberam ou não 1.440 horas de frio suplementar de 4 a 
7° C. Médias seguidas por letras distintas diferem entre si pelo teste de Tukey 
ao nível de significância de 5%. 
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FIGURA 22 - Conteúdo de glucose em porções de ramos adjacentes às gemas de um ano 
de idade de macieira da cultivar 'Imperial Gala' que receberam ou não 1.440 
horas de frio suplementar de 4 a 7° C. Médias seguidas por letras distintas 
diferem entre si pelo teste de Tukey ao nível de significância de 5%. 
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FIGURA 23 - Conteúdo de frutose em gemas de um ano de idade de macieira da cultivar 
'Imperial Gala' que receberam ou não 1.440 horas de frio suplementar de 4 a 
7° C. Médias seguidas por letras distintas diferem entre si pelo teste de Tukey 
ao nível de significância de 5%. 

Datas de coleta 

sem frio — c o m frio 

FIGURA 24 - Conteúdo de frutose em porções de ramos adjacentes às gemas de um ano 
de idade de macieira da cultivar 'Imperial Gala' que receberam ou não 1.440 
horas de frio suplementar de 4 a 7o C. Médias seguidas por letras distintas 
diferem entre si pelo teste de Tukey ao nível de significância de 5%. 
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sem frio com frio 

FIGURA 25 - Conteúdo de sorbitol em gemas de um ano de idade de macieira da cultivar 
'Imperial Gala' que receberam ou não 1.440 horas de frio suplementar de 4 a 
7° C. Médias seguidas por letras distintas diferem entre si pelo teste de Tukey 
ao nível de significância de 5%. 

19.04 10.05 31.05 21.06 12.07 02.08 23.08 

Datas de coleta 

sem frio com frio 

FIGURA 26 - Conteúdo de sorbitol em porções de ramos adjacentes às gemas de um ano 
de idade de macieira da cultivar 'Imperial Gala' que receberam ou não 1.440 
horas de frio suplementar de 4 a 7° C. Médias seguidas por letras distintas 
diferem entre si pelo teste de Tukey ao nível de significância de 5%. 
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FIGURA 27 - Conteúdo percentual de glucose, frutose, sorbitol e outros carboidratos 
solúveis em gemas de um ano de idade de macieira da cultivar 'Imperial 
Gala' que não receberam 1.440 horas de frio suplementar de 4 a 7o C. 
Médias seguidas por letras distintas diferem entre si pelo teste de Tukey ao 
nível de significância de 5%. 

Datas de coleta 

—©—outros carboidratos solúveis -»-glucose -h-frutose —•—sorbitol 

FIGURA 28 - Conteúdo percentual de glucose, frutose, sorbitol e outros carboidratos 
solúveis em porções de ramos adjacentes às gemas de um ano de idade de 
macieira da cultivar 'Imperial Gala' que não receberam 1.440 horas de frio 
suplementar de 4 a 7o C. 
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FIGURA 29 - Conteúdo percentual de glucose, frutose, sorbitol e outros carboidratos 
solúveis em gemas de um ano de idade de macieira da cultivar 'Imperial 
Gala' que receberam 1.440 horas de frio suplementar de 4 a 7° C. Médias 
seguidas por letras distintas diferem entre si pelo teste de Tukey ao nível de 
significância de 5%. 
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FIGURA 30 - Conteúdo percentual de glucose, frutose, sorbitol e outros carboidratos 
solúveis em porções de ramos adjacentes às gemas de um ano de idade de 
macieira da cultivar 'Imperial Gala' que receberam 1.440 horas de frio 
suplementar de 4 a 7° C. 
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4.4.4 Conteúdo de proteínas 

O conteúdo de proteínas em gemas de um ano de idade de macieira que receberam 

ou não frio suplementar apresentou um decréscimo homogêneo no período de abril a maio e 

pequenas oscilações no período de junho a agosto (Figura 31). O suplemento em frio não 

alterou o metabolismo natural das proteínas, indicando a independência da degradação ou 

exportação de proteínas em relação ao frio. A rápida redução de proteínas em abril e maio 

pode ter alguma relação com a redução do fotoperíodo nesta época. 

A redução do conteúdo de proteínas implica, possivelmente, em uma redução do 

conteúdo das enzimas e dos sítios de ação de substâncias reguladoras do crescimento. Ao 

mesmo tempo, também pode haver redução de canais transportadores de moléculas. Estas 

alterações em conjunto sugerem que durante a evolução do outono e do inverno ocorre 

redução do metabolismo da gema, alteração da sensibilidade à ação de substâncias 

reguladoras do crescimento e diminuição do fluxo de substâncias por transporte ativo ou por 

difusão facilitada, caracterizando um período de baixíssima atividade metabólica. Porém, 

enquanto a redução de proteínas acompanhou a entrada em dormência, mesmo na saída 

da dormência o conteúdo de proteínas não se elevou, indicando que o acúmulo de proteínas 

não foi um indicativo de saída da dormência. 

Estudos com gemas florais de pereira mostraram que um significativo acúmulo de 

proteínas ocorreu nas gemas quando as plantas acumularam 602 unidades de frio, no 

entanto a partir deste ponto até um acúmulo de 1.410 unidades de frio o conteúdo de 

proteínas pouco se alterou. Por outro lado, as gemas florais mantidas a temperaturas 

constantes de 20±2° C mantiveram constantes os níveis de proteínas (169). 

O acúmulo de proteínas deve estar relacionado com as diferentes espécies frutíferas, 

tipos de gemas e intensidade de frio ocorrido. Ao mesmo tempo que uma completa 

supressão de frio mantém inalterados os níveis de proteínas e um frio intenso, prolongado e 

constante provoca redução do conteúdo de proteínas, o acúmulo gradual de unidade de frio 

até os níveis requeridos pela cultivar talvez seja o fator que mais influencie o acúmulo de 

proteínas. 

Do mês de abril até junho ocorreu uma redução do nível de proteínas dos ramos de 

um ano e, em seguida, um acúmulo durante a dormência mais profunda. O tratamento com 

frio suplementar não alterou esta característica sugerindo novamente que o metabolismo de 

proteínas não é fortemente influenciado pelo frio (Figura 32). 
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FIGURA 31 - Conteúdo de proteínas em gemas de um ano de idade de macieira da cultivar 
'Imperial Gala' que receberam ou não 1.440 horas de frio suplementar de 4 a 
7° C. Médias seguidas por letras distintas diferem entre si pelo teste de Tukey 
ao nível de significância de 5%. 
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FIGURA 32 - Conteúdo de proteínas em porções de ramos adjacentes às gemas de um ano 
de idade de macieira da cultivar 'Imperial Gala' que receberam ou não 1.440 
horas de frio suplementar de 4 a 7° C. Médias seguidas por letras distintas 
diferem entre si pelo teste de Tukey ao nível de significância de 5%. 
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4.5 DINÂMICA DO CONTEÚDO DE CARBOIDRATOS E PROTEÍNAS DE GEMAS E 

RAMOS ADJACENTES ÀS GEMAS DE DOIS ANOS COM OU SEM FRIO SUPLEMENTAR 

4.5.1 Monitoramento da umidade 

A dinâmica inicial da umidade de gemas de dois anos apresentou um 

comportamento semelhante ao dos ramos de um ano de idade, ou seja, a redução de 

umidade inicial somente ocorreu após 10/05 (Figura 33). Estes comportamentos 

semelhantes podem ser esclarecidos pela morfologia interna de gemas de dois anos que é 

formada por um pequeno ramo pré-desenvolvido. 

A migração da água observada nas gemas de um ano em direção aos ramos 

adjacentes ocorre com o objetivo de preservar a região meristemática pois, nas gemas de 

dois anos a redução da água da gema não foi observada no mesmo período. Desta forma, 

pode-se afirmar com mais precisão que na entrada em dormência há uma migração de água 

do ápice meristemático aos tecidos mais próximos, visando a sua preservação. A partir 

deste ponto a água migra gradualmente para tecidos mais distantes do ápice meristemático. 

O tratamento com frio suplementar induz um comportamento muito semelhante ao 

observado nos ramos de um ano, realçando a forte influência do frio no deslocamento da 

água na gema. 

As variações de umidade dos ramos de dois anos de idade foram semelhantes às 

ocorridas com ramos de um ano de idade tanto em relação ao conteúdo quanto à dinâmica 

ao longo da dormência (Figura 34). Este fato permite a observação que ramos de um e dois 

anos apresentam iguais capacidade de transportar ou armazenar água no outono e inverno. 
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FIGURA 33 - Umidade de gemas de dois anos de idade de macieira da cultivar 'Imperial 
Gala' que receberam ou não 1.440 horas de frio suplementar de 4 a 7° C. 
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FIGURA 34 - Umidade de porções de ramos adjacentes às gemas de dois anos de idade de 
macieira da cultivar 'Imperial Gala' que receberam ou não 1.440 horas de frio 
suplementar de 4 a 7° C. 
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4.5.2 Monitoramento de cálcio, magnésio e fósforo 

Os níveis de nutrientes encontrados na matéria seca de gemas de dois anos 

variaram entre 14,3 e 21 mg de Ca.g"1, 1,5 e 2,4 mg de Mg.g"1 e 1,2 e 1,8 mg de P.g'1. Na 

entrada em dormência somente o nível de fósforo se reduziu, ocorrendo acúmulo de cálcio e 

magnésio (Figuras 35, 37 e 39). Esta situação também é semelhante à ocorrida nos ramos 

de um ano e diferente da ocorrida nas gemas de um ano, para o cálcio e o magnésio. 

O tratamento com frio suplementar não interferiu decisivamente na dinâmica destes 

nutrientes de forma a delimitar uma tendência de resposta. 

Os níveis de nutrientes encontrados na matéria seca de ramos variaram entre 3,6 e 

6,5 mg de Ca.g"1, 0,9 e 1,7 mg de Mg.g"1 e 0,7 e 1,6 mg de P.g"1 (Figuras 36, 38 e 40). Os 

níveis de P foram semelhantes aos encontrados nos ramos adjacentes às gemas de um 

ano, porém os níveis de cálcio e magnésio foram inferiores. 

A principal diferença na dinâmica de nutrientes entre ramos de um e dois anos 

ocorreu para o fósforo cuja concentração se elevou ao longo do tempo em ramos de um ano 

e manteve-se constante em ramos de dois anos. Possivelmente, este nutriente que é 

facilmente translocado na planta possa migrar em direção a tecidos mais jovens que 

apresentam maior atividade metabólica e, consequentemente, maior exigência em fósforo. 

As gemas de dois anos apresentaram redução apenas do conteúdo de fósforo na 

entrada em dormência, porém o destino de sua exportação foi os tecidos mais distantes da 

gema, pois aqueles adjacentes apresentaram níveis constantes deste mineral. 
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FIGURA 35 - Conteúdo de fósforo em gemas de dois anos de idade de macieira da cultivar 
'Imperial Gala' que receberam ou não 1.440 horas de frio suplementar de 4 a 
7° C. 
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FIGURA 36 - Conteúdo de fósforo em porções de ramos adjacentes às gemas de dois anos 
de idade de macieira da cultivar 'Imperial Gala' que receberam ou não 1.440 
horas de frio suplementar de 4 a 7° C. 
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FIGURA 37 - Conteúdo de cálcio em gemas de dois anos de idade de macieira da cultivar 
'Imperial Gala' que receberam ou não 1.440 horas de frio suplementar de 4 a 
7o C. 
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FIGURA 38 - Conteúdo de cálcio em porções de ramos adjacentes às gemas de dois anos 
de idade de macieira da cultivar 'Imperial Gala' que receberam ou não 1.440 
horas de frio suplementar de 4 a 7° C. 
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FIGURA 39 - Conteúdo de magnésio em gemas de dois anos de idade de macieira da 
cultivar 'Imperial Gala' que receberam ou não 1.440 horas de frio suplementar 
de 4 a 7° C. 
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FIGURA 40 - Conteúdo de magnésio em porções de ramos adjacentes às gemas de dois 
anos de idade de macieira da cultivar 'Imperial Gala' que receberam ou não 
1.440 horas de frio suplementar de 4 a 7° C. 



89 

4.5.3 Conteúdo de carboidratos 

Os carboidratos solúveis mais os insolúveis representaram de 13,6 a 24 % da 

matéria seca de gemas de dois anos de idade, sendo importantes constituintes destes 

tecidos, da mesma forma que ocorreu com as gemas de um ano de idade (Tabela 13). 

O conteúdo de carboidratos solúveis totais foi reduzido significativamente até o mês 

de junho e a partir desta data apresentou pequena variação. Por outro lado, os carboidratos 

insolúveis permaneceram constantes nas três primeiras coletas e, em seguida, 

apresentaram um aumento até atingirem um pico na dormência mais profunda (Figura 41 e 

43). 

A análise isolada de monossacarídeos em gemas de dois anos mostra um 

comportamento muito semelhante ao observado nas gemas de um ano, com relação à 

dinâmica de glucose, frutose e sorbitol (Figuras 45, 47 e 49). 

Na entrada em dormência, as diferenças de dinâmica da água em gemas de dois 

anos em relação às de um ano e a semelhança de dinâmica de monossacarídeos mostra 

que água e solutos são independentes em relação à migração em curtas distâncias. 

O conteúdo de carboidratos dos ramos de dois anos de idade encontraram-se na 

faixa de 9,7 a 14,6 %, valores muito semelhantes aos encontrados para os ramos de um 

ano. Da mesma forma, os carboidratos em ramos mais velhos também são componentes 

essenciais durante o período de dormência da planta (Tabela 14). 

A maior parte dos carboidratos totais nos ramos de dois anos esteve representada 

pelos carboidratos insolúveis, fato que se deve à maior lignificação dos tecidos dos ramos, 

com maior quantidade de celulose. 

O conteúdo de carboidratos solúveis aumentou da entrada em dormência até a 

dormência mais profunda em julho, enquanto os carboidratos insolúveis não apresentaram 

diferença significativa (Figuras 42 e 44). Este acúmulo possivelmente ocorreu pela 

exportação de carboidratos das gemas de dois anos, cujo conteúdo foi diminuído durante 

este mesmo período. O tratamento com frio suplementar provocou um aumento da 

concentração de carboidratos solúveis nos ramos, exceto no mês de julho. Desta forma, a 

velocidade de acúmulo de carboidratos está em função da ocorrência de baixas 

temperaturas. 

Os conteúdos de glucose e frutose apresentaram aumento até o início de agosto 

quando a dormência mais profunda já havia ocorrido. O tratamento precoce com frio 

suplementar promoveu a antecipação deste acúmulo. O tratamento de gemas com frio na 

endodormência mais profunda em 12/07 promoveu um decréscimo do conteúdo de glucose 
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e frutose. O aumento do conteúdo de sorbitol até a fase de dormência mais profunda não foi 

muito claro como ocorreu com a glucose e frutose (Figuras 46, 48 e 50). 

TABELA 13 - Fracionamento da amostra em relação ao conteúdo (%) de carboidratos 
solúveis e insolúveis de gemas de dois anos de macieira da cultivar 'Imperial 
Gala' que receberam ou não 1.440 horas de frio suplementar no período de 
abril a agosto de 2000. 

Sem frio suplementar Com frio suplementar 
Carboidratos Carboidratos Carboidratos Carboidratos Carboidratos Carboidratos 

Datas solúveis 
(%) 

insolúveis 
(%) 

totais 
(%) 

solúveis 
(%) 

insolúveis 
(%) 

totais 
(%) 

19/04 8,7 9,4 18,1 11,1 9,3 20,4 
10/05 6,8 6,8 13,6 8,9 10,6 19,5 
31/05 6,0 7,9 13,9 10,5 8,4 18,9 
21/06 4,7 13,2 17,9 7,6 11,6 19,2 
12/07 5,6 18,4 24,0 10,2 8,1 18,3 
02/08 6,1 14,3 20,4 8,6 9,4 18,0 
23/08 5,5 13,5 19,0 8,4 8,1 16,5 

TABELA 14 - Fracionamento da amostra em relação ao conteúdo (%) de carboidratos 
solúveis e insolúveis de ramos de dois anos de macieira da cultivar 'Imperial 
Gala' que receberam ou não 1440 horas de frio suplementar no período de 
abril a agosto de 2000. 

Sem frio suplementar Com frio suplementar 
Carboidratos Carboidratos Carboidratos Carboidratos Carboidratos Carboidratos 

Datas solúveis insolúveis Totais solúveis insolúveis totais 
(%) (%) (%) (%) (%) (%) 

19/04 2,6 7,9 10,5 5,7 7,9 13,6 
10/05 3,0 11,0 14,0 4,6 8,3 12,9 
31/05 4,0 7,6 11,6 5,7 8,2 13,9 
21/06 4,2 5,5 9,7 4,9 7,2 12,1 
12/07 5,0 6,7 13,7 3,5 5,8 9,3 
02/08 4,7 9,6 14,3 5,3 7,1 12,4 
23/08 4,2 10,4 14,6 5,1 5,7 10,8 
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FIGURA 41 - Conteúdo de carboidratos solúveis totais em gemas de dois anos de idade de 
macieira da cultivar 'Imperial Gala' que receberam ou não 1.440 horas de frio 
suplementar de 4 a 7o C. Médias seguidas por letras distintas diferem entre si 
pelo teste de Tukey ao nível de significância de 5%. 

Datas de coleta 
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FIGURA 42 - Conteúdo de carboidratos solúveis totais em porções de ramos adjacentes às 
gemas de dois anos de idade de macieira da cultivar 'Imperial Gala' que 
receberam ou não 1.440 horas de frio suplementar de 4 a 7o C. Médias 
seguidas por letras distintas diferem entre si pelo teste de Tukey ao nível de 
significância de 5%. 
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FIGURA 43 - Conteúdo de carboidratos insolúveis totais em gemas de dois anos de idade 
de macieira da cultivar 'Imperial Gala' que receberam ou não 1.440 horas de 
frio suplementar de 4 a 7o C. Médias seguidas por letras distintas diferem 
entre pelo teste de Tukey si ao nível de significância de 5%. (ns - diferenças 
não significativas). 

Datas de coleta 
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FIGURA 44 - Conteúdo de carboidratos insolúveis totais em porções de ramos adjacentes 
às gemas de dois anos de idade de macieira da cultivar 'Imperial Gala' que 
receberam ou não 1.440 horas de frio suplementar de 4 a 7o C. (ns -
diferenças não significativas pelo teste de Tukey ao nível de significância de 
5 %). 
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FIGURA 45 - Conteúdo de glucose em gemas de dois anos de idade de macieira da cultivar 
'Imperial Gala' que receberam ou não 1.440 horas de frio suplementar de 4 a 
7° C. Médias seguidas por letras distintas diferem entre si pelo teste de Tukey 
ao nível de significância de 5%. 

Datas de coleta 

—®—sem frio —<»—com frio 

FIGURA 46 - Conteúdo de glucose em porções de ramos adjacentes às gemas de dois 
anos de idade de macieira da cultivar 'Imperial Gala' que receberam ou não 
1.440 horas de frio suplementar de 4 a 7° C. Médias seguidas por letras 
distintas diferem entre si pelo teste de Tukey ao nível de significância de 5%. 
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FIGURA 47 - Conteúdo de frutose em gemas de dois anos de idade de macieira da cultivar 
'Imperial Gala' que receberam ou não 1.440 horas de frio suplementar de 4 a 
7o C. Médias seguidas por letras distintas diferem entre si peio teste de Tukey 
ao nível de significância de 5%. 
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FIGURA 48 - Conteúdo de frutose em porções de ramos adjacentes às gemas de dois anos 
de idade de macieira da cultivar 'Imperial Gala' que receberam ou não 1.440 
horas de frio suplementar de 4 a 7o C. Médias seguidas por letras distintas 
diferem entre si pelo teste de Tukey ao nível de significância de 5%. 
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FIGURA 49 - Conteúdo de sorbitol em gemas de dois anos de idade de macieira da cultivar 
'Imperial Gala' que receberam ou não 1.440 horas de frio suplementar de 4 a 
7° C. Médias seguidas por letras distintas diferem entre si pelo teste de Tukey 
ao nível de significância de 5%. 
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FIGURA 50 - Conteúdo de sorbitol em porções de ramos adjacentes às gemas de dois anos 
de idade de macieira da cultivar 'Imperial Gala' que receberam ou não 1.440 
horas de frio suplementar de 4 a 7° C. Médias seguidas por letras distintas 
diferem entre si pelo teste de Tukey ao nível de significância de 5%. 
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A porcentagem de outros carboidratos solúveis nas gemas de dois anos também se 

apresentou semelhante às gemas de um ano com uma exportação a distâncias maiores na 

entrada em dormência, fato que resulta em baixos níveis durante a dormência mais 

profunda. Os níveis de outros carboidratos solúveis foi, inicialmente, de 60,8 % e a partir de 

julho, após uma intensa exportação, permaneceram em níveis inferiores a 10 %, atingindo 

na superação da dormência valores menores que 1 % (Figura 51). O tratamento com frio 

suplementar fez com que houvesse uma redução do conteúdo de outros carboidratos 

solúveis principalmente no início da dormência porém, a aplicação tardia do frio fez com que 

houvesse um pequeno acúmulo destes outros carboidratos (Figura 53). Nos dois casos, 

após a entrada em dormência, o sorbitol foi o carboidrato solúvel presente em maior 

porcentagem. 

A partição dos carboidratos solúveis presentes nos ramos de dois anos revelou 

novamente um decréscimo inicial de outros carboidratos em favorecimento a um aumento 

da porcentagem de glucose e frutose, enquanto a porcentagem de sorbitol tendeu a ser 

menor ou permanecer constante quando os ramos sofreram o tratamento com frio 

suplementar (Figuras 52 e 54). 



97 

-e— outros carboidratos -«—glucose -a—frutose -»-sorbitol 

FIGURA 51 - Conteúdo percentual de glucose, frutose, sorbitol e outros carboidratos 
solúveis em gemas de dois anos de idade de macieira da cultivar 'Imperial 
Gala' que não receberam 1.440 horas de frio suplementar de 4 a 7° C. 

Datas de coleta 

—e— outros carboidratos solúveis —«—glucose —b— frutose -»-sorbitol 

FIGURA 52 - Conteúdo percentual de glucose, frutose, sorbitol e outros carboidratos 
solúveis em porções de ramos adjacentes às gemas de dois anos de idade 
de macieira da cultivar 'Imperial Gala' que não receberam 1.440 horas de 
frio suplementar de 4 a 7° C. 
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FIGURA 53 - Conteúdo percentual de glucose, frutose, sorbitol e outros carboidratos 
solúveis em gemas de dois anos de idade de macieira da cultivar 'Imperial 
Gala' que receberam 1.440 horas de frio suplementar de 4 a 7° C. 

Datas de coleta 
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FIGURA 54 - Conteúdo percentual de glucose, frutose, sorbitol e outros carboidratos 
solúveis em porções de ramos adjacentes às gemas de dois anos de idade 
de macieira da cultivar 'Imperial Gala' que receberam 1.440 horas de frio 
suplementar de 4 a 7o C. 
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4.5.4 Conteúdo de proteínas 

As variações, assim como os conteúdos, de proteínas nas gemas de dois anos 

assemelharam-se às gemas de um ano (Figura 55). Este decréscimo homogêneo de 

proteína ao longo da dormência de gemas e a não alteração deste comportamento em 

função do frio suplementar reforça o fato de que as proteínas possuem no início da 

dormência uma predisposição à degradação ou ao transporte lentos. Consequentemente, 

ocorre uma redução gradual de seu conteúdo, provocando a diminuição do metabolismo dos 

tecidos. 

Desta forma, carboidratos e proteínas devem ser estudados separadamente pois, 

enquanto os carboidratos apresentam respostas dependentes das temperaturas, as 

proteínas apresentam independência de resposta. 

As variações do conteúdo de proteínas nos ramos de dois anos foram maiores que 

as variações dos outros tecidos analisados. Na entrada em dormência houve um 

decréscimo até maio e, em seguida, ocorreu um aumento até antes da fase de dormência 

mais profunda quando novamente houve um decréscimo (Figura 56). Estas oscilações não 

foram interferidas pelo tratamento com frio suplementar. Até a fase de dormência profunda, 

o tratamento com frio provocou pequenas oscilações no conteúdo de proteínas nos ramos. 

A maior distância destes ramos mais velhos em relação às gemas novas, principais 

responsáveis por uma boa brotação, sugere o fato de que estas alterações em ramos de 

dois anos não influenciem diretamente a dormência de gemas mais novas. 
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FIGURA 55 - Conteúdo de proteínas em gemas de dois anos de idade de macieira da 
cultivar 'Imperial Gala' que receberam ou não 1.440 horas de frio suplementar 
de 4 a 7o C. Médias seguidas por letras distintas diferem entre si pelo teste de 
Tukey ao nível de significância de 5%. 

Datas de coleta 
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FIGURA 56 - Conteúdo de proteínas em porções de ramos adjacentes às gemas de dois 
anos de idade de macieira da cultivar 'Imperial Gala' que receberam ou não 
1.440 horas de frio suplementar de 4 a 7o C. Médias seguidas por letras 
distintas diferem entre si pelo teste de Tukey ao nível de significância de 5%. 
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4.6 PROPOSTA DE DINÂMICA DO CONTEÚDO DE CARBOIDRATOS E PROTEÍNAS DE 

GEMAS E RAMOS DE UM E DOIS ANOS 

Após a análise das variações existentes do conteúdo de carboidratos e proteínas de 

gemas e ramos de macieira durante o período de dormência, associada às informações de 

monitoramento de água, cálcio, magnésio e fósforo, elaborou-se uma proposta de dinâmica 

destes compostos nos tecidos estudados. Para a demonstração de tais propostas foram 

elaborados esquemas distintos para as gemas e ramos de um e dois anos de idade. 

A dinâmica do conteúdo de carboidratos solúveis totais revelou a sua migração 

durante a entrada da dormência dos tecidos das gemas de um ou dois anos aos tecidos dos 

ramos. Em ramos de um ano, esta migração ocorreria para regiões mais distantes da gema 

e em ramos de dois anos a mesma ocorreria para regiões mais próximas. No 

desenvolvimento da endodormência, a migração a curta distância ocorreria para gemas de 

um ou dois anos. No final da endodormência, a migração ocorreria dos ramos para as 

gemas, mais claramente para as gemas de um ano, enquanto gemas de dois anos 

concorreriam com outras regiões dos ramos (Figura 57). 

Esta primeira análise isolada não pode ser conclusiva, uma vez que somente uma 

análise mais detalhada do fracionamento dos carboidratos solúveis poderia identificar se há 

somente uma exportação ou se o saldo final negativo do conteúdo de carboidratos na gema 

é resultado de um balanço entre importação e exportação de carboidratos. 

Três períodos distintos foram analisados correspondentes à entrada (abril a maio), 

ao desenvolvimento (maio a julho) e à saída Gulho a agosto) da endodormência. 

Na entrada em dormência das gemas de um ano ocorreu migração de água e cálcio 

para tecidos de ramos adjacentes, nos quais se acumularam. Da mesma forma, proteínas, 

outros carboidratos solúveis, fósforo e magnésio migraram da gema, porém para distâncias 

maiores não se acumulando nos tecidos de ramos adjacentes, como uma preparação para 

uma fase de baixa atividade metabólica. Por outro lado, um acúmulo de glucose, frutose e 

sorbitol ocorreu nas gemas sugerindo a sua translocação de tecidos próximos. A 

manutenção de níveis constantes de glucose e frutose na região exportadora é um indicativo 

de que estes carboidratos podem estar sendo importados de regiões do ramo mais 

distantes, ou na forma de monossacarídeos ou na molécula da sacarose que seria 

hidrolisada para liberação dos mesmos (Figura 58). 

No período seguinte de desenvolvimento da endodormência, o nível de glucose, 

frutose e sorbitol continuaram a se elevar nas gemas e o acúmulo de carboidratos insolúveis 

também indicaria a síntese de amido a partir da glucose acumulada. Nesta época do ano, a 
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intensa queda de folhas faz com que o transporte a longas distâncias seja reduzido e, 

talvez, somente o sorbitol, que é o monossacarídeo de maior mobilidade na macieira, seja 

translocado de distâncias maiores. Esta dinâmica de acúmulo de monossacarídeos refere-

se à elevação da sua concentração nos tecidos das gemas como forma de prevenção ao 

frio, característica que se intensifica pela migração da água. Outros carboidratos solúveis 

continuam a ser exportados das gemas e a água migra de tecidos próximos da gema para 

regiões de ramos mais distantes. 

No final da endodormência, ocorre um fluxo constante de glucose, frutose, sorbitol, 

fósforo, cálcio e magnésio em direção da gema enquanto outros carboidratos solúveis e 

proteínas continuam a migrar do interior da gema. Possivelmente, as porções de ramos 

adjacentes às gemas sejam os principais tecidos para a preparação individual de cada gema 

à brotação. O tratamento precoce com frio suplementar antecipou o acúmulo de 

carboidratos insolúveis de reserva, porém reduziu o conteúdo de sorbitol. Já o tratamento 

com frio durante a endodormência promoveu um acúmulo adicional de outros carboidratos 

solúveis. O tratamento tardio com frio pouco interferiu na dinâmica de carboidratos solúveis. 

O frio, em qualquer época estudada, interferiu no deslocamento da água, porém não alterou 

o conteúdo de proteínas. A dinâmica dos conteúdos de carboidratos e proteínas nas gemas 

e ramos revelou um fluxo destes componentes em sentidos contrários. 

Nas gemas de dois anos, a entrada em dormência se caracterizou por ser um 

período de importação de glucose, frutose, sorbitol, cálcio e magnésio. A migração de água 

ainda poderia estar ocorrendo em direção à gema, embora os tecidos meristemáticos 

pudessem estar sofrendo uma leve dessecação. Por outro lado, a redução dos níveis de 

outros carboidratos solúveis, proteínas e fósforo em gemas e ramos adjacentes sugerem a 

sua exportação para regiões do ramo mais distantes, caracterizando a preparação para uma 

baixa atividade metabólica (Figura 59). 

No desenvolvimento da dormência houve um acúmulo de glucose, frutose, sorbitol e 

fósforo. A importação de glucose promoveria um incremento no conteúdo de amido e, 

consequentemente, de carboidratos insolúveis. Da mesma forma que no período anterior, a 

migração de outros carboidratos solúveis e proteínas também ocorreu, neste caso 

juntamente com a perda de água e magnésio. Um fluxo livre destes compostos parece haver 

a curtas distâncias mas não em direção às gemas. 

No final da endodormência, ocorreu um acúmulo de monossacarídeos, água e 

minerais. A diminuição do conteúdo de carboidratos insolúveis deve estar relacionada com a 

formação da glucose a partir do amido. Porém, mesmo nesta etapa, os outros carboidratos 

solúveis e as proteínas não se acumularam nas gemas. Mais uma vez, a dinâmica do 



conteúdo de componentes nos tecidos revelou um fluxo em sentidos contrários. 
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FIGURA 57 - Proposta esquematizada da dinâmica do conteúdo de carboidratos solúveis 
totais durante a entrada (abril - maio), desenvolvimento (maio - julho) e saída 
da dormência (julho - agosto) de gemas de um e dois anos de idade de 
macieira da cultivar 'Imperial Gala'. 
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FIGURA 58 - Proposta esquematizada da dinâmica de água, carboidratos, proteínas e 
minerais durante a entrada (abril - maio), desenvolvimento (maio - julho) e 
saída da endodormência (julho - agosto) de gemas de um ano de idade de 
macieira da cultivar 'Imperial Gala', (outros cs - outros carboidratos solúveis). 
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FIGURA 59 - Proposta esquematizada da dinâmica de água, carboidratos, proteínas e 
minerais durante a entrada (abril - maio), desenvolvimento (maio - julho) e 
saída da endodormência (julho - agosto) de gemas de dois anos de idade de 
macieira da cultivar 'Imperial Gala'.(outros cs - outros carboidratos solúveis). 



5 CONCLUSÕES 

Há diferenças na morfologia interna das gemas de um e dois anos de idade, devido à 

formação de um caule rudimentar no interior das gemas de dois anos. 

A dormência mais profunda de gemas de um ano ocorreu em julho e de gemas de 

dois anos ocorreu no final de maio, porém sem um pico tão definido quanto às gemas de um 

ano. 

A suplementação com 1.440 horas de frio suplementar de 4 a 7o C foi efetiva para a 

redução do tempo médio de brotação das gemas de um e dois anos de idade. 

Existe uma variação do conteúdo de carboidratos e proteínas ao longo da dormência 

de gemas de macieira e as dinâmicas de variação são independentes. 

O tratamento com frio suplementar alterou a dinâmica do conteúdo de carboidratos 

mas não alterou a dinâmica do conteúdo de proteínas. 

De maio até agosto, o sorbitol foi o carboidrato presente em maior porcentagem nas 

gemas e ramos de um e dois anos de idade. 

Ocorreu um acúmulo de glucose e frutose durante a dormência das gemas de um 

ano. 

O sorbitol foi o carboidrato que apresentou as maiores variações na dinâmica de 

conteúdo após o tratamento com frio suplementar, principalmente no início da dormência. 

O tratamento com frio durante a dormência promoveu as maiores alterações no 

conteúdo de carboidratos solúveis e na saída da dormência pouco interferiu na dinâmica do 

conteúdo de carboidratos solúveis. 



6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O teste biológico de estacas de nós isolados pode ser analisado por variáveis 

distintas que melhor detalham o comportamento das gemas como a velocidade de brotação 

e a taxa de brotações vigorosas, além dos tradicionais tempo médio para brotação, tempo 

médio para aparecimento de folhas abertas e taxa final de brotação. 

A variável taxa final de brotação calculada em relação às gemas que atingiram o 

estádio PV e sua posterior comparação com a taxa de vigor das brotações é uma importante 

forma de avaliar a capacidade de desenvolvimento das gemas. 

O tratamento com frio suplementar em condições artificiais em períodos distintos, em 

especial na entrada em dormência, provoca variações que sugerem a importância de um 

tratamento de frio aliado a variações naturais de fotoperíodo. 

As variações do conteúdo de carboidratos e proteínas podem ocorrer em função de 

uma degradação, porém como na dormência a atividade metabólica é muito baixa, a 

sugestão de suas migrações de um local para outro por uma difusão facilitada é adequada. 

Isto salienta a importância de novas pesquisas que trabalhem com elementos marcados 

para comprovação destes deslocamentos. 

Uma vez aceito o deslocamento de carboidratos e proteínas em tecidos próximos, 

sugere-se que este deslocamento ocorre em sentidos contrários e o frio interfere na 

dinâmica destes deslocamentos. 

Uma análise de varredura em cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC) de 

todos os carboidratos poderia resultar na identificação de outros carboidratos, possivelmente 

monossacarídeos (trioses, pentoses ou hexoses), que teriam algum papel relevante 

principalmente em resposta ao tratamento com frio suplementar. 

No estudo da fisiologia da dormência de gemas, a análise de diversos fatores, como 

a dinâmica da umidade e de minerais, é um caminho a ser continuado em busca do 

entendimento do fenômeno. 

Uma análise detalhada da anatomia interna de gemas de um e dois anos de idade 

em muito contribuiria para o melhor entendimento do fenômeno da dormência. 

Estudos nas áreas de bioquímica, fisiologia, biologia celular e molecular passam a ter 

cada vez mais importância nos estudos de dormência de gemas. 
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ANEXOS 



ANEXO 1 - Temperatura mínima diária (0C) captada na Estação Meteorológica da Lapa do SIMEPAR. 

Dia 1998 - 1999 2000 
A~o Set Qut Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Qut Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago 

01 12,9 10,4 10,9 11,8 11,5 16,5 18,6 18,3 16,9 10,3 4,1 5,8 5,1 17,7 12,4 12,1 12,8 16,7 16,9 18,0 16,1 14,7 6,7 10,8 10,7 
02 10,1 12,3 12,9 11,9 13,9 16,8 16,2 18,0 18,5 13,7 2,5 9,7 2,9 14,6 10,2 12,7 14,8 15,6 16,1 18,8 13,2 15,7 9,9 11,4 8,1 
03 6,6 10,5 13,0 10,4 16,9 17,3 16,4 17,6 16,6 13,0 10,0 12,6 3,9 14,0 6,8 14,8 17,0 14,5 19,3 16,4 12,3 15,1 10,6 8,8 12,0 
04 11,0 15,0 14,2 9,6 16,3 17,0 17,7 17,0 17,6 13,1 10,7 8,5 3,5 11,1 6,6 17,2 16,6 16,1 18,9 17,4 13,5 16,5 12,7 8,6 3,8 

05 11,0 13,1 14,1 14,1 17,5 17,6 17,3 16,2 18,3 13,8 8,7 5,8 9,1 14,5 7,9 14,0 16,0 16,2 18,8 18,4 12,6 16,2 13,3 9,4 0,6 
06 8,3 12,1 12,9 16,4 15,6 16,2 18,0 18,1 17,3 15,4 7,5 8,0 10,7 14,5 10,9 9,6 15,0 17,1 17,9 17,9 13,4 8,1 10,1 10,6 4,8 
07 7,7 13,6 12,0 16,0 15,5 13,5 18,5 17,4 15,3 9,5 6,2 10,7 9,8 17,0 12,0 11,2 13,6 15,2 16,1 16,7 14,7 2,4 12,2 10,4 6,9 
08 10,3 14,1 11,7 13,6 16,7 15,5 18,7 17,7 14,5 6,7 10,0 8,4 3,7 14,6 11,7 12,7 14,4 16,9 13,8 13,5 15,6 6,0 12,1 12,4 8,9 
09 12,9 10,2 12,1 13,4 19,1 16,4 17,4 18,6 14,3 10,2 12,9 8,9 8,1 10,5 9,1 10,7 15,8 15,8 16,8 12,8 11,9 4,0 12,4 13,5 14,0 
10 13,1 8,4 10,9 13,9 17,2 17,1 16,6 17,8 14,0 12,6 7,1 9,6 8,7 8,2 10,6 8,8 14,2 18,5 18,0 14,5 13,6 7,8 14,1 15,3 9,9 
11 13,4 11,8 11,3 11,7 17,1 16,7 16,8 17,9 14,5 12,9 -0,3 10,5 9,4 8,9 9,7 9,4 14,1 18,2 16,7 13,6 11,9 4,1 10,6 7,6 4,9 
12 13,1 16,7 12,3 10,2 15,0 15,6 15,6 15,0 15,5 11,1 5,4 7,6 11,7 10,6 11,5 12,1 14,3 16,9 18,8 14,4 13,7 11,9 13,0 0,0 2,4 
13 13,0 14,6 14,8 13,5 16,1 14,2 15,8 11,8 16,1 8,6 8,9 6,1 11,7 12,3 13,6 12,8 15,9 18,0 18,4 15,5 14,2 8,0 13,6 -2,5 2,3 
14 14,8 10,5 15,2 14,0 19,6 16,4 17,6 13,9 17,2 6,0 8,6 9,0 1,2 14,1 12,9 11,8 16,0 19,6 19,2 14,9 9,9 13,0 11,2 -3,9 8,2 
15 15,2 10,8 13,2 11,9 16,6 15,6 18,4 13,9 14,4 9,1 9,4 9,0 -2,6 7,7 15,1 11,8 14,5 19,5 17,7 15,3 16,4 11,4 12,0 3,2 9,2 
16 13,0 11,5 15,0 15,0 16,9 17,2 17,6 15,0 6,6 8,8 9,5 11,5 1,7 3,5 16,0 9,2 13,8 19,1 13,5 17,2 14,8 12,6 11,9 0,6 6,6 

17 14,3 11,2 14,5 16,5 15,2 17,3 17,1 16,0 0,6 9,8 6,9 10,9 7,4 5,2 14,7 6,6 13,2 18,2 11,8 18,6 15,1 9,3 14,6 -4,6 8,5 

18 13,0 15,3 11,7 13,5 13,4 18,9 17,8 15,5 0,4 8,6 11,7 9,9 6,5 10,0 12,5 9,4 16,7 19,3 11,4 15,8 15,3 8,3 13,5 0,2 10,4 
19 13,1 11,5 11,3 11,6 9,3 17,9 17,1 16,5 3,3 5,2 10,8 11,4 8,9 11,9 10,2 8,7 16,8 17,3 12,8 13,0 12,7 10,1 14,1 2,6 4,0 

20 12,9 11,2 10,4 13,1 15,5 17,1 16,9 17,1 6,1 1,5 11,0 13,6 10,7 10,0 9,6 12,4 17,4 15,9 14,2 14,4 10,0 10,3 9,8 -3,3 8,3 
21 13,3 10,7 14,1 14,6 16,8 16,0 17,3 17,7 8,7 2,9 11,0 7,1 8,5 12,3 10,0 11,8 16,4 14,5 15,8 12,6 9,8 6,1 5,2 0,9 10,2 
22 12,3 8,5 15,0 14,6 16,2 17,0 17,3 17,5 14,0 0,0 10,2 8,0 12,9 9,7 12,8 12,9 17,2 15,7 17,8 17,2 6,1 8,9 1,2 9,2 10,3 
23 12,1 9,5 15,9 12,8 14,1 16,3 16,6 17,5 12,7 6,0 5,8 10,2 11,1 8,2 12,1 12,6 14,9 18,7 16,6 17,0 11,7 9,6 2,7 1,9 14,4 
24 13,8 9,2 12,1 10,7 13,8 19,1 18,4 17,6 9,0 4,8 8,8 10,9 11,7 5,8 10,8 11,7 14,8 18,6 15,7 15,4 6,2 11,5 7,6 -2,3 13,6 
25 16,1 12,8 11,5 15,3 15,2 19,6 16,9 18,1 11,4 9,1 12,6 8,7 10,3 8,2 11,4 12,7 15,2 18,3 14,0 13,7 9,0 11,3 13,8 0,1 15,1 
26 15,0 13,3 13,1 17,6 16,4 18,9 17,5 17,4 11,2 12,4 12,5 11,1 12,5 9,2 12,0 13,8 17,0 16,0 18,4 13,9 13,2 12,8 13,2 2,1 14,6 
27 8,9 14,7 15,1 15,2 15,8 19,5 16,4 17,9 12,2 14,6 11,0 12,0 12,5 9,0 12,9 11,8 17,8 12,9 17,7 15,2 13,2 5,9 13,5 4,4 12,5 
28 4,5 12,7 12,0 15,3 16,3 18,2 15,6 18,8 10,8 12,4 11,3 9,4 12,6 12,8 14,1 13,9 14,0 13,4 19,9 14,5 14,3 1,4 14,1 5,5 11,4 
29 11,4 11,6 11,6 16,0 18,7 19,3 18,4 12,2 11,4 10,1 12,0 8,8 12,8 15,6 13,5 14,5 15,0 19,0 12,6 11,8 0,4 12,2 5,5 6,7 
30 7,2 10,7 13,9 14,3 15,7 17,2 17,0 12,5 3,8 4,7 11,1 12,5 11,3 13,9 11,9 19,2 12,9 15,2 13,4 5,9 10,3 8,4 7,8 
31 6,3 13,9 12,9 19,6 16,6 0,5 1,9 14,5 10,3 18,7 15,3 13,7 7,8 8,0 10,3 



ANEXO 2 - Temperatura média diária (0 C) captada na Estação Meteorológica da Lapa do SIMEPAR. 

Dia 1998 1999 2000 
Ago Set Qut Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Qut Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago 

01 14,6 13,5 13,3 16,4 19,4 20,3 21,6 21,4 19,3 16,2 10,4 10,4 9,9 23,2 20,6 15,3 18,2 18,6 20,9 20,0 20,4 19,9 10,5 13,1 13,9 

02 13,3 16,6 15,5 14,7 23,4 21,8 19,6 22,1 22,3 17,4 10,5 11,2 10,4 22,5 14,5 16,7 20,2 18,0 21,0 20,8 16,7 19,9 12,2 17,1 9,0 
03 12,5 18,2 14,1 14,6 23,6 22,0 23,8 21,7 22,6 17,4 14,0 14,4 12,1 21,1 8,7 19,7 17,9 18,2 21,8 21,2 15,1 17,9 13,1 11,4 10,4 
04 12,9 16,9 19,0 16,1 17,0 20,8 23,7 21,0 21,5 18,2 12,4 11,7 11,1 18,6 8,8 20,3 21,4 20,4 22,2 21,9 16,5 19,3 14,2 11,5 10,4 
05 12,7 15,3 17,9 19,7 20,5 20,2 23,1 20,1 21,3 18,9 10,1 7,6 14,2 17,8 11,0 18,2 23,2 21,5 22,1 21,8 17,4 20,6 16,2 12,9 12,2 
06 12,2 14,5 14,6 21,1 19,7 19,1 23,2 20,9 20,9 16,8 9,0 10,2 16,1 19,6 13,0 16,0 19,5 21,3 21,1 20,8 18,3 15,8 16,8 13,9 12,5 

07 12,5 15,0 13,5 20,9 18,7 17,4 22,6 21,1 18,7 15,6 9,5 13,5 15,8 22,7 12,9 18,0 15,7 21,0 19,7 19,7 19,6 10,9 18,3 16,1 14,1 

08 13,1 16,7 13,9 19,8 21,8 16,8 21,2 21,8 17,3 13,2 12,3 10,8 9,7 22,9 16,8 19,7 16,6 19,1 19,2 17,1 20,0 12,3 17,6 17,1 14,3 
09 14,4 13,2 15,7 17,2 21,7 18,4 20,3 21,1 15,9 13,5 15,7 11,3 12,6 13,5 14,3 12,8 18,2 21,3 20,S 16,7 20,3 11,5 18,0 18,7 17,2 

10 15,2 12,2 15,7 16,4 18,8 18,3 19,7 22,5 15,7 14,8 14,4 12,3 16,1 9,9 13,8 11,0 15,6 21,3 21,0 17,9 20,2 11,2 16,7 17,2 18,8 

11 16,5 18,1 15,6 14,6 20,9 18,6 21,5 21,3 17,4 16,4 8,8 12,5 18,0 10,6 13,1 13,1 16,5 21,2 22,6 18,2 20,2 11,3 16,5 15,0 19,4 
12 15,7 21,6 18,0 15,9 21,4 17,1 19,8 19,4 18,7 15,3 9,8 12,5 18,8 12,8 14,7 14,1 16,4 21,8 21,8 18,8 19,9 14,0 17,2 5,9 15,2 
13 14,9 16,4 17,0 17,2 23,5 17,7 20,7 16,8 19,2 12,4 11,4 11,8 17,4 16,1 18,5 15,9 18,2 22,0 21,3 18,9 20,1 13,7 14,9 2,8 16,2 
14 18,6 12,1 18,2 16,2 24,3 19,5 19,8 17,8 18,4 10,1 10,1 14,3 6,4 14,7 18,8 14,6 21,0 22,9 20,9 19,6 18,1 15,7 16,8 5,0 17,1 
15 19,7 12,5 18,0 18,9 20,9 20,2 21,2 18,4 17,0 12,2 11,5 15,4 3,6 14,4 18,4 15,4 20,5 22,3 19,9 19,7 20,1 16,4 17,2 7,7 17,0 

16 16,4 14,5 16,4 21,5 21,2 19,9 21,3 19,3 14,9 13,6 12,2 16,6 6,0 11,1 16,5 14,3 20,8 21,8 15,9 20,3 19,1 15,8 17,8 5,4 11,0 
17 18,9 17,7 16,6 22,0 19,8 20,7 20,6 19,7 7,2 14,7 13,6 16,5 9,3 14,0 17,8 14,5 20,5 22,6 15,1 21,3 16,6 13,7 17,7 3,1 11,9 

18 14,0 17,9 15,9 18,4 17,8 21,6 21,3 19,9 8,1 13,9 12,8 11,8 11,2 15,9 16,2 14,9 21,1 23,4 15,9 19,2 17,9 11,9 14,4 6,9 15,4 
19 16,9 12,8 14,9 14,5 18,2 22,2 19,6 21,0 11,0 12,9 12,4 14,2 13,8 15,5 15,4 16,6 22,4 19,2 17,3 17,0 19,2 12,8 15,4 8,0 15,6 

20 15,9 11,8 15,3 18,3 20,3 21,8 19,5 22,1 13,3 7,1 12,2 16,5 15,4 15,2 15,0 15,9 22,8 19,1 19,0 16,8 14,6 12,3 10,8 5,0 20,0 

21 14,5 13,7 17,5 16,1 21,2 21,5 19,5 20,4 15,1 8,9 12,6 12,1 16,5 17,4 16,5 17,8 21,2 20,6 19,6 17,9 14,4 12,3 9,5 9,6 22,1 

22 13,4 12,3 20,3 18,0 18,5 21,5 19,5 19,5 18,1 8,9 13,6 11,6 19,0 13,3 15,6 18,8 20,3 22,6 19,8 19,6 14,2 12,7 9,6 12,7 15,3 
23 16,0 12,1 22,2 17,8 15,7 19,6 20,5 19,5 17,9 9,8 12,2 12,7 15,9 10,7 15,4 16,7 18,7 22,5 20,7 20,4 15,8 12,7 11,7 8,8 15,9 
24 19,6 14,8 15,3 18,6 17,0 21,9 20,7 20,6 16,3 11,4 13,4 14,9 15,5 10,3 14,4 18,0 18,2 21,3 21,1 19,9 16,1 15,0 15,5 5,1 14,7 
25 21,1 15,3 12,7 20,6 18,7 23,5 20,8 22,9 16,6 12,9 15,6 15,9 16,6 12,9 13,5 19,9 19,1 22,0 21,8 17,3 16,8 16,2 19,4 8,7 10,2 
26 19,4 17,6 16,2 21,2 19,2 23,2 21,1 21,5 15,4 15,5 14,4 17,3 19,4 15,6 14,0 17,7 21,8 19,1 21,3 19,8 17,7 15,3 16,9 10,0 8,3 

27 14,3 1,7 15,8 18,5 20,7 22,6 21,0 21,8 15,6 17,7 15,3 16,5 17,1 15,9 15,4 19,2 21,5 17,5 21,9 21,0 17,9 11,9 16,1 9,6 11,7 

28 12,2 15,3 17,5 21,0 20,7 22,3 21,0 23,8 15,2 14,6 16,7 13,2 15,9 17,1 17,8 18,7 21,6 17,8 22,3 17,9 18,2 8,3 17,2 11,0 15,7 

29 14,8 14,5 18,2 21,5 20,2 23,3 21,2 16,9 14,9 14,9 14,4 18,4 15,4 18,3 18,8 21,9 19,0 21,6 15,3 17,6 9,5 17,5 12,8 17,2 

30 11,2 12,0 16,1 19,3 20,6 22,1 18,4 15,8 8,4 9,8 16,1 18,5 14,8 17,3 18,0 22,7 19,7 17,2 19,0 10,8 14,0 13,4 18,4 

31 10,3 17,3 20,4 22,0 18,2 7,3 8,0 21,9 14,2 20,7 17,0 18,5 11,8 11,5 



ANEXO 3 - Temperatura máxima diária (0C) captada na Estação Meteorológica da Lapa do SIMEPAR. 

Dia 1998 1999 2000 
Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Aao Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Aao 

01 17,9 20,8 16,5 22,9 29,9 28,1 26,2 28,7 24,4 24,6 18,9 17,3 18,1 30,7 30,7 20,1 25,4 21,2 28,0 25,1 27,0 27,6 16,7 15,9 20,4 
02 17,4 24,0 20,6 18,1 32,6 29,1 23,7 29,8 28,5 24,4 18,3 12,8 20,3 31,4 20,3 22,9 27,9 23,8 28,2 24,9 20,4 28,0 16,6 24,9 23,7 
03 20,6 26,8 15,2 20,7 31,2 28,6 31,2 28,9 29,3 25,2 20,1 19,6 21,8 30,3 10,7 27,4 19,5 23,8 26,3 28,6 18,7 22,9 17,7 17,3 15,1 
04 17,3 20,9 27,0 24,6 17,7 25,8 30,6 26,6 27,3 25,7 14,6 14,7 21,1 27,6 12,6 24,0 28,7 28,1 27,8 28,0 20,2 24,2 16,5 17,3 16,2 
05 16,9 19,2 22,2 27,0 26,8 25,6 30,8 25,3 28,3 24,7 11,5 9,3 21,5 25,6 15,2 21,2 30,8 28,8 28,6 29,3 24,0 26,7 22,6 21,4 15,8 
06 18,5 19,0 15,7 29,5 27,0 23,0 29,2 25,9 28,8 17,8 10,8 12,1 23,6 28,6 16,4 23,5 23,7 28,3 27,6 26,7 24,9 19,2 26,3 21,5 19,5 
07 19,2 17,5 14,8 29,2 23,7 22,5 30,5 28,4 23,5 20,8 13,7 18,6 23,0 30,8 14,3 26,1 18,1 28,1 26,1 24,4 26,8 20,6 26,8 23,3 23,9 
08 17,4 19,7 17,3 28,5 30,5 18,6 26,0 29,0 22,1 20,9 15,0 14,7 18,1 30,5 22,7 28,2 21,4 25,5 25,9 23,2 27,3 17,8 24,6 23,9 25,9 
09 16,6 14,8 22,8 23,2 26,6 21,2 27,1 26,4 18,9 18,8 18,5 16,4 21,0 15,6 21,3 14,5 23,0 28,5 25,7 21,8 29,7 19,9 25,0 25,8 26,8 
10 18,8 16,0 22,3 22,1 20,3 20,8 25,0 29,1 19,4 19,6 17,1 16,4 25,2 11,6 19,7 15,4 16,6 28,9 27,7 25,1 28,0 15,3 22,8 19,9 14,4 
11 22,9 26,5 22,1 19,1 25,7 22,6 29,0 27,9 22,7 21,6 19,1 16,4 27,2 13,6 18,6 18,1 20,5 27,7 30,1 24,8 28,4 17,6 23,5 18,5 15,8 
12 21,3 28,7 26,1 22,6 27,4 20,7 26,5 24,9 24,9 21,7 16,4 19,1 27,4 16,4 18,8 17,6 20,4 29,6 29,2 25,6 27,5 19,3 24,2 10,3 13,4 
13 18,0 21,0 20,3 23,5 30,5 23,1 28,2 22,4 24,3 18,5 14,5 18,9 25,5 22,3 27,2 21,4 22,0 27,3 25,5 24,8 27,4 21,0 17,8 10,5 17,0 

14 24,0 14,6 24,8 21,8 30,8 25,7 24,1 24,0 20,4 13,3 11,5 21,5 11,7 16,5 28,2 18,4 27,6 29,8 25,7 26,5 27,0 21,6 24,8 15,8 20,6 
15 25,0 15,6 25,6 26,6 27,2 27,6 26,1 24,4 19,3 16,8 14,7 23,1 10,9 19,3 25,9 20,9 27,2 27,6 22,2 26,5 27,8 24,1 25,5 11,6 17,1 
16 22,6 21,3 18,0 29,6 27,7 27,2 27,5 25,4 18,7 19,9 17,4 23,6 10,7 20,5 17,2 21,3 28,3 29,3 18,0 25,5 25,0 19,6 25,2 9,2 17,0 
17 22,7 25,3 18,9 28,8 25,3 25,7 26,1 25,6 14,4 21,6 20,9 24,3 13,4 24,1 22,7 22,1 28,8 30,9 19,6 25,5 19,8 17,9 20,8 12,8 14,4 
18 15,2 21,5 22,7 22,8 23,3 27,0 28,4 26,4 16,7 20,9 13,6 14,5 16,8 24,4 22,7 22,5 29,0 31,6 22,4 25,5 22,2 16,6 15,3 14,3 20,4 
19 23,2 16,5 20,4 18,6 26,2 29,7 24,4 29,4 20,1 18,2 15,1 19,1 20,7 24,1 22,7 25,4 31,2 21,8 24,4 21,3 24,5 17,0 17,7 13,4 22,7 
20 19,4 13,1 21,9 26,1 27,2 30,2 25,0 29,7 22,2 12,4 13,8 20,6 22,9 24,1 22,7 19,2 31,7 24,1 26,3 20,9 21,1 15,1 14,5 13,9 25,1 
21 15,5 19,8 22,9 20,1 27,5 30,7 24,8 23,5 22,0 16,6 15,8 19,2 25,3 24,7 24,1 27,6 30,7 28,0 24,9 24,6 20,7 19,9 15,2 19,2 27,0 
22 14,6 17,5 27,9 24,4 22,0 30,8 26,7 21,3 25,8 18,1 19,8 17,1 27,1 17,5 22,8 28,0 25,5 30,6 23,9 23,5 23,3 20,3 20,2 14,5 27,9 
23 22,7 15,7 29,4 25,7 19,6 29,8 26,5 23,2 25,3 17,1 20,3 19,0 22,9 14,4 22,0 25,9 23,9 28,8 28,3 24,9 23,4 19,7 20,6 14,1 27,5 
24 27,2 23,2 18,7 27,4 19,6 27,4 27,7 25,4 24,7 18,8 19,9 22,0 22,6 15,8 20,0 32,8 24,1 25,9 29,4 28,1 27,0 20,4 25,0 15,7 29,4 
25 28,4 21,5 14,2 26,2 25,4 29,3 25,9 29,9 24,0 18,5 20,5 24,2 25,2 22,3 17,6 27,2 24,4 28,5 29,7 24,3 25,4 24,3 25,7 18,1 29,1 
26 26,9 23,1 19,9 27,4 25,2 30,2 29,2 28,3 21,1 21,7 18,1 25,7 26,7 23,7 17,6 23,9 29,8 23,5 27,5 27,0 25,4 18,2 23,7 19,6 23,9 
27 19,1 17,1 17,0 24,1 27,6 28,7 28,8 29,3 21,6 23,0 22,0 24,7 25,8 23,5 19,5 25,8 25,9 24,0 27,6 27,8 26,2 17,3 22,8 17,5 15,9 
28 20,2 17,3 24,3 28,9 27,8 28,9 29,8 30,6 22,3 17,2 24,3 17,4 22,4 24,3 24,1 26,6 30,3 24,8 27,6 23,7 26,1 16,7 23,7 20,5 19,1 
29 20,7 19,2 25,3 30,4 21,5 28,7 26,6 24,0 16,7 17,7 20,9 27,7 17,6 23,8 26,8 30,9 25,9 26,5 19,6 25,1 20,7 23,6 23,8 20,5 
30 15,8 13,9 20,2 27,5 27,1 27,5 20,9 20,6 13,3 17,1 25,0 27,8 21,2 21,7 25,0 31,3 27,9 20,8 27,4 16,9 20,2 22,1 22,1 
31 14,5 23,8 28,4 28,1 21,2 15,7 14,8 31,5 18,8 26,2 18,9 25,9 18,3 15,2 18,0 



ANEXO 4 - Radiação solar média diária (W/m2
) captada na Estação Meteorológica da Lapa do SIMEPAR. 

Dia 1998 1999 2000 
Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul A~o Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago 

01 69 103 60 274 407 229 238 220 92 197 186 153 167 211 216 181 337 139 247 107 216 180 130 60 153 
02 98 182 155 148 338 244 122 265 186 178 173 29 179 218 52 207 299 211 319 188 119 163 130 153 175 
03 172 190 29 196 262 294 525 277 246 204 147 54 200 221 63 207 49 223 162 261 118 112 111 127 40 
04 68 99 272 276 38 175 360 233 242 195 26 21 188 176 106 181 284 284 284 244 132 98 42 86 186 
05 49 66 182 261 198 190 284 200 147 139 21 26 193 146 84 168 340 242 251 205 202 139 123 117 163 
06 172 115 22 285 250 200 313 195 174 24 31 28 161 179 73 233 148 254 270 158 237 204 163 117 127 
07 154 46 61 239 124 201 247 230 122 207 64 90 113 162 39 235 77 264 270 212 228 199 157 162 202 
08 115 65 53 327 294 94 163 261 146 203 40 62 214 126 234 285 81 131 260 288 204 69 140 135 196 
09 22 62 191 189 181 95 162 143 95 110 56 91 191 16 296 33 138 296 148 167 239 200 158 146 154 
10 139 86 320 166 49 72 143 253 80 106 160 100 207 59 202 151 51 196 184 205 213 76 113 42 33 
11 78 243 160 153 209 125 321 204 137 163 160 91 202 60 193 156 124 238 249 244 240 113 119 90 111 
12 42 172 237 284 364 110 243 253 142 137 95 144 190 70 125 105 125 323 198 240 192 102 110 162 209 
13 34 24 101 216 346 179 239 215 149 195 61 178 124 165 226 191 92 191 172 210 225 129 50 192 132 
14 162 52 220 158 350 186 144 281 46 92 19 161 91 36 212 241 326 232 168 214 236 124 149 185 121 
15 156 46 247 272 250 230 220 228 40 87 58 168 167 169 130 286 317 236 100 306 189 151 157 39 65 
16 142 156 39 331 247 201 192 270 67 165 37 171 123 260 12 300 367 169 96 128 159 42 127 193 604 
17 241 221 110 207 275 224 248 203 281 186 115 154 115 274 145 335 357 237 185 156 67 138 77 195 47 
18 27 111 236 153 305 190 218 252 250 186 27 42 112 242 215 297 279 237 238 148 73 92 19 150 156 
19 178 15 176 148 350 290 164 210 246 140 45 79 198 184 263 348 295 86 283 164 192 100 63 94 226 
20 42 49 221 268 305 291 162 232 169 134 31 81 208 251 260 177 292 183 300 108 202 61 22 197 209 
21 22 165 159 63 216 289 133 104 137 200 75 194 215 269 284 289 267 390 192 161 186 149 174 191 218 
22 41 145 276 198 84 307 176 71 199 191 142 98 224 176 149 276 163 336 142 116 235 175 179 17 210 
23 148 137 290 254 148 88 198 115 206 184 150 103 193 134 218 208 270 202 210 151 198 132 158 90 201 
24 188 286 64 335 110 213 134 141 221 140 112 150 213 150 238 298 207 209 299 171 222 117 160 199 204 
25 194 110 40 177 199 230 203 235 213 125 115 180 211 229 101 322 229 239 285 177 226 134 149 195 201 
26 168 185 100 205 199 284 148 167 122 90 57 172 185 258 120 239 246 213 165 264 165 86 124 195 42 
27 223 42 O 180 230 255 233 188 136 159 166 112 145 272 95 291 138 272 193 183 200 175 113 160 17 
28 226 33 202 305 335 224 301 226 137 58 169 89 125 197 174 305 342 333 170 156 177 191 151 175 121 
29 197 64 226 309 - 288 138 185 28 50 87 203 32 170 339 338 268 125 87 134 187 113 169 240 
30 210 31 129 218 317 276 52 111 139 179 145 176 188 202 355 248 314 110 199 91 119 103 239 
31 114 228 380 194 76 188 209 199 198 132 50 171 181 56 53 



ANEXO 5 - Umidade média diária (%) captada na Estação Meteorológica da Lapa do SIMEPAR. 

Dia 1998 1999 2000 
Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago 

01 90,6 89,3 96,5 82,7 67,9 83,6 80,6 85,1 90,9 81,8 80,5 81,2 77,2 39,5 74,4 79,7 75,6 92,7 83,1 93,9 83,3 75,2 75,1 93,6 87,4 
02 90,0 72,9 89,3 84,9 60,1 76,2 89,5 83,4 84,5 76,8 83,5 94,3 76,6 43,0 95,9 78,6 74,0 91,9 82,9 90,0 83,2 80,5 80,0 81,7 77,4 
03 85,6 70,7 97,6 81,7 71,3 77,4 70,2 83,0 77,9 75,7 78,8 95,7 57,5 53,4 90,3 83,2 95,5 82,6 85,5 82,4 86,9 92,0 83,4 90,2 97,7 
04 93,0 89,0 85,4 80,8 98,4 85,7 74,5 80,6 79,7 77,9 90,9 96,3 78,5 74,1 82,4 84,4 75,0 78,0 79,7 81,8 82,0 90,3 88,7 88,5 78,5 
05 96,5 97,4 82,5 75,4 87,9 87,5 73,2 83,1 81,7 76,9 92,3 95,3 74,0 77,3 88,4 85,2 66,3 78,6 80,6 88,5 79,3 82,5 83,9 91,0 83,9 
06 82,8 91,8 98,2 74,7 86,1 83,4 71,1 86,5 85,6 93,7 92,1 93,1 77,9 72,8 89,6 72,3 89,3 82,6 78,9 91,8 79,6 73,1 78,0 89,6 88,7 
07 86,1 97,8 96,5 79,0 89,8 83,1 81,5 81,0 90,0 75,6 85,7 89,9 72,2 53,5 92,7 66,7 91,4 81,5 77,2 86,1 74,9 71,2 70,9 78,7 75,6 
08 87,4 95,2 9.7,8 76,5 82,1 94,5 91,2 80,1 86,1 75,9 91,4 93,2 70,0 60,6 78,1 70,8 92,6 92,4 80,1 78,4 80,3 84,6 73,8 78,4 67,2 
09 97,4 91,9 87,1 83,3 88,0 93,7 92,2 90,8 86,6 85,4 87,5 86,3 75,1 96,4 73,4 91,8 91,3 80,6 85,9 86,0 69,4 76,4 76,9 70,2 76,8 
10 94,2 90,8 74,9 89,1 97,5 95,2 89,0 82,3 89,9 88,1 81,8 91,2 64,4 92,9 77,3 82,9 97,4 88,2 88,2 82,8 70,1 88,3 85,9 89,0 96,6 
11 89,6 82,9 89,2 89,8 83,9 90,6 77,9 87,1 81,3 78,9 71,2 88,2 59,0 88,4 82,0 82,9 90,0 86,9 80,3 78,8 59,9 87,6 83,2 85,4 83,9 
12 96,6 76,3 81,9 79,3 69,2 92,5 78,8 77,5 86,7 82,3 90,4 83,3 58,0 93,5 83,6 93,0 91,1 80,2 87,3 79,5 79,9 89,2 80,7 78,0 74,3 
13 98,4 94,9 89,3 82,4 70,3 90,3 82,0 84,7 87,1 79,5 90,8 79,4 68,9 85,6 76,7 87,1 90,7 86,8 88,3 80,6 69,0 87,0 95,2 69,7 84,5 
14 86,5 97,4 84,5 87,1 75,8 86,1 88,9 79,7 95,1 88,5 94,6 79,0 80,1 94,8 76,8 89,7 74,0 84,9 91,5 77,4 72,4 84,6 78,9 72,6 73,9 
15 78,0 98,2 79,7 73,4 84,8 84,1 84,7 82,9 95,5 87,4 92,4 75,5 65,7 80,8 86,5 78,9 63,2 84,6 96,5 77,5 79,8 84,4 77,4 97,2 96,7 
16 94,2 88,5 98,2 69,8 84,1 87,0 85,7 78,4 90,6 79,3 91,4 70,1 84,6 69,7 97,6 77,8 49,7 90,1 95,2 87,6 82,2 95,9 81,1 65,4 86,7 
17 85,6 81,7 96,8 77,7 81,0 86,3 85,6 79,6 66,1 75,9 83,7 75,5 91,7 68,5 90,3 72,3 71,1 84,6 84,8 86,3 93,2 81,3 90,2 65,1 93,9 
18 98,2 88,8 81,3 86,8 67,2 87,0 85,5 78,6 73,3 83,4 95,6 89,3 85,9 74,5 82,8 73,7 77,4 83,0 84,9 91,1 91,0 87,4 97,7 55,3 87,4 

19 88,4 98,2 82,7 86,0 69,7 82,9 86,3 77,8 74,8 81,2 93,5 90,4 79,5 79,5 77,5 68,7 72,7 91,0 79,2 84,1 77,9 86,8 93,7 54,9 67,9 
20 98,2 98,1 84,0 71,8 76,1 81,0 88,6 75,8 74,1 77,5 95,7 86,0 76,7 72,1 76,8 81,0 71,5 82,7 78,3 88,0 76,2 87,0 97,0 53,2 68,3 
21 98,2 86,5 85,3 92,5 79,7 81,6 90,3 86,6 76,7 73,3 92,8 76,2 69,4 64,2 73,9 76,7 80,4 72,4 83,7 85,7 77,4 81,3 77,1 46,4 51,6 
22 97,8 86,8 74,3 80,3 95,9 82,1 90,8 92,9 80,7 75,3 85,0 82,3 54,8 82,1 85,2 76,0 79,2 69,4 89,5 83,4 78,1 79,3 63,7 91,8 52,4 

23 90,6 85,5 72,9 77,8 88,3 90,3 87,0 89,1 73,9 84,2 84,0 84,8 76,7 78,5 81,7 84,3 77,6 80,0 85,4 84,2 78,4 85,3 53,0 79,0 51,7 
24 79,8 79,2 91,4 65,7 90,6 85,4 90,4 86,4 74,4 78,0 88,5 82,3 74,5 77,6 75,5 74,1 78,7 85,6 80,8 89,2 72,9 84,9 58,2 68,8 56,5 
25 66,6 92,4 97,1 74,4 86,8 79,3 85,9 76,0 76,8 84,0 87,6 75,3 71,4 73,9 86,8 64,9 78,4 82,2 71,7 90,1 70,8 81,7 66,9 70,2 59,6 
26 78,6 83,6 95,2 80,8 88,3 82,6 86,7 82,3 86,4 80,8 90,5 73,0 49,8 69,0 89,1 79,6 79,5 84,0 88,7 78,1 78,3 85,7 90,5 70,5 75,1 
27 70,9 98,4 98,6 85,8 80,1 82,0 85,2 85,9 82,6 78,3 80,8 77,1 77,4 71,9 89,9 67,6 89,0 75,9 86,3 82,9 76,5 73,2 92,4 77,6 97,8 
28 76,5 98,3 87,7 75,9 84,8 81,2 82,7 77,7 85,9 85,9 75,1 88,0 86,2 74,1 85,1 76,2 69,7 77,5 88,2 87,4 83,0 65,0 84,7 76,5 88,5 
29 78,1 96,7 79,4 78,6 83,5 75,8 88,6 82,6 93,1 82,6 87,2 67,3 93,0 81,9 71,4 62,2 72,7 88,5 88,3 83,0 64,1 72,5 75,6 71,0 
30 80,0 98,0 88,3 83,5 69,4 77,4 95,5 87,1 76,5 77,9 80,7 72,4 82,3 83,8 69,2 76,1 70,5 88,2 74,2 75,6 81,6 80,1 75,4 
31 85,5 82,4 70,0 84,2 93,6 78,3 68,3 45,0 81,8 92,4 95,4 86,4 70,1 95,1 96,8 



ANEXO 6 - Precipitação diária (mm) captada na Estação Meteorológica da Lapa do SIMEPAR. 

Dia 1998 1999 
Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

01 5,8 0,0 0,6 0,0 0,0 0,2 0,0 1,8 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
02 16,6 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33,4 0,0 0,0 18,0 0,0 0,0 
03 0,0 5,4 28,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 1,8 0,0 0,0 60,4 0,0 0,0 0,4 1,0 18,0 
04 10,8 13,8 0,4 0,0 23,6 18,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,2 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0 
05 32,8 13,8 23,2 0,0 0,4 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,2 15,0 0,0 
06 0,2 4,0 24,6 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 1,4 34,2 0,0 7,6 0,0 0,2 0,2 0,0 5,0 
07 0,0 22,4 0,4 1,8 0,0 0,0 11,8 0,0 10,0 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 21,6 0,0 4,6 
08 0,0 3,6 3,8 0,0 0,0 16,0 26,0 0,4 0,2 0,0 1,0 0,2 0,0 28,8 5,6 0,0 20,2 
09 1,0 0,6 0,0 0,0 0,2 4,6 37,8 10,4 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 36,4 0,0 2,4 1,0 
10 0,4 0,0 0,0 7,2 8,6 4,8 6,0 0,6 0,2 0,8 29,2 0,6 0,4 0,4 0,0 0,2 14,8 
11 0,0 0,0 21,8 8,8 9,8 0,6 0,0 5,4 0,0 0,0 0,2 0,4 0,0 0,0 0,2 0,6 0,0 
12 37,6 0,0 0,0 0,0 0,0 10,4 0,0 0,0 19,8 0,0 5,8 0,0 0,0 1,6 0,0 23,0 0,2 
13 64,6 40,0 0,0 0,2 0,0 0,4 0,0 0,0 0,2 0,0 0,2 0,0 2,6 0,4 0,0 1,2 7,8 
14 0,6 7,8 0,0 0,0 0,0 0,2 11,2 0,2 8,8 0,0 15,0 0,0 4,2 33,0 3,0 0,6 0,2 
15 0,2 6,4 0,0 0,0 26,8 0,4 0,0 0,0 27,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,2 21,6 0,0 0,0 
16 6,4 0,2 23,4 0,0 1,0 31,0 22,6 0,6 0,4 0,2 0,0 0,0 0,8 0,0 65,4 0,0 0,0 
17 4,2 0,0 1,8 0,0 7,2 0,2 0,8 0,0 0,0 2,6 8,8 0,0 2,2 0,0 7,0 0,0 0,0 
18 10,8 3,2 0,0 0,2 0,0 12,2 9,6 0,0 0,0 0,8 16,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
19 35,0 34,8 0,0 0,0 0,0 0,8 1,6 0,0 0,0 0,8 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
20 6,0 10,4 0,0 0,0 0,0 1,0 4,8 0,0 0,0 0,0 27,2 0,6 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 
21 18,6 3,2 0,0 3,2 2,2 9,2 36,0 0,0 0,0 0,0 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0 
22 0,2 0,0 0,0 0,0 7,6 28,8 16,2 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,4 1,0 0,0 
23 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 0,6 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,6 0,0 
24 0,0 0,0 0,4 0,0 0,2 0,0 16,6 2,8 0,0 0,0 4,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 
25 0,0 2,8 25,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2 0,4 0,0 0,0 
26 0,0 0,2 20,6 0,0 0,0 6,4 4,0 3,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 13,2 0,0 
27 0,0 60,4 0,0 0,0 0,0 0,2 18,2 0,2 0,0 0,4 0,0 2,6 0,0 0,0 22,2 0,0 2,4 
28 1,4 46,6 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,8 0,0 0,0 0,0 0,2 
29 0,4 1,2 0,0 1,0 0,4 0,0 5,2 0,0 16,0 2,4 0,0 0,0 9,0 0,0 0,0 0,0 
30 0,0 4,2 0,0 0,0 0,0 0,2 67,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 9,0 
31 0,0 0,2 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,0 

2000 
Jan Fev Mar Abr Mai 

1,2 0,2 48,4 0,0 1,8 
7,2 0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 
0,0 0,2 3,6 0,0 3,0 
0,0 4,4 22,0 0,0 0,4 
0,2 0,0 21,4 0,0 0,0 

10,2 0,0 1,0 0,0 0,0 
11,4 0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 0,8 0,4 0,0 0,0 
2,6 0,4 0,4 0,0 0,0 
6,6 0,0 0,0 0,0 0,0 
2,4 5,0 0,0 0,0 0,8 
0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 
0,4 25,2 0,0 0,0 0,0 
0,8 52,2 0,0 0,0 0,0 
3,0 22,6 4,0 0,0 2,6 
0,0 0,2 0,2 8,4 0,0 
0,0 0,6 0,0 2,0 7,6 
0,0 0,0 0,0 1,4 0,2 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 3,2 0,0 0,0 0,0 
0,0 8,2 0,0 0,0 0,0 
0,4 0,2 7,2 0,0 0,0 
2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 
3,6 87,8 0,0 0,0 4,6 
0,0 0,8 13,6 0,0 0,0 
0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 
0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 

40,6 0,0 0,0 

Jun Jul 
0,0 0,0 
0,0 7,2 
0,0 0,2 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
0,0 7,4 
0,0 4,0 
0,0 0,4 

12,8 0,0 
0,2 0,0 
0,0 16,4 
0,0 0,0 
5,4 0,0 

41,0 0,0 
4,8 0,0 

29,6 0,0 
0,2 0,0 
0,0 42,6 
0,0 1,6 
0,0 0,0 
0,0 0,0 

41,0 0,0 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
4,4 0,0 

4,2 

Ago 
0,4 
0,0 
8,4 
0,2 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
5,6 
0,2 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
5,8 
0,2 
2,8 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

25,6 
19,4 
0,4 
0,0 
0,0 
1,8 

-" 
N 
co 
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ANEXO 7 - Resumo da análise de variância dos dados das variáveis tempo médio para 
brotação (TMB), taxa final de brotação (TF), velocidade de brotação (VB) e taxa 
de brotações vigorosas (TBV) para as gemas de um ano de idade. 

Causas de GL QM 
variação TMB TF VB TM FA** TBV 
Bloco 3 2,03 1,58 0,002 4,28 3,14 
Frio 1 1.115,18* 195,18* 0,87* 13,54 70,07* 
Resíduo (A) 3 0,66 2,27 0,001 4,05 1,51 
Época 6 129,73* 21,58* 0,12* 10,24* 22,20* 
Frio x Época 6 42,67* 15,95* 0,02* 4,17 20,90* 
Resíduo (B) 36 3,23 1,25 0,002 2,56 2,68 
Total 55 
cv % (A) 1,93 7,25 1,08 20,19 5,38 
cv % (B) 11,28 14,27 3,4 39,29 18,94 
*Teste F significativo ao nível de 1 % de probabilidade. 
** GL Época = 5; GL Frio x Época = 5; GL Resíduo (B) = 30; GL Total = 47 

ANEXO 8 - Resumo da análise de variância dos dados das variáveis glucose, frutose e 
sorbitol para as gemas de um ano de idade. 

Causas de GL QM 
variação Glucose Frutose Sorbitol 
Bloco 2 0,03 0,06 0,22* 
Frio 1 650,73* 1.050,50* 77,17* 
Resíduo (A) 2 0,02 0,03 0,001 
Época 6 18,32* 26,14* 287,24* 
Frio x Época 6 16,67* 14,32* 120,76* 
Resíduo (B) 24 0,01 0,01 0,06 
Total 41 
cv % (A) 0,50 0,53 0,05 
cv % (B) 0,86 0,73 0,76 
Teste F significativo ao nível de 1 % de probabilidade. 
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ANEXO 9 - Resumo da análise de variância dos dados das variáveis carboidratos solúveis 
totais (CST), carboidratos insolúveis totais (CIT) e proteínas totais (PT) para as 
gemas de um ano de idade. 

Causas de GL QM 
variação CST CIT PT 
Bloco 2 5,53 565,05 0,08 
Frio 1 2.123,76* 2.467,59** 0,26 
Resíduo (A) 2 1,40 263,76 0,07 
Época 6 1.503,00* 818,70** 10,49* 
Frio x Época 6 299,89* 1.020,37** 0,44* 
Resíduo (B) 24 10,59 282,19 0,05 
Total 41 
cv % (A) 0,58 5,62 1,67 
cv % (B) 4,20 15,38 3,72 
"Teste F significativo ao nível de 1 % de probabilidade. 
** Teste F significativo ao nível de 5 % de probabilidade. 

ANEXO 10 - Resumo da análise de variância dos dados das variáveis tempo médio para 
brotação (TMB), taxa final de brotação (TF), velocidade de brotação (VB), 
tempo médio para aparecimento de folhas abertas (TMFA) e taxa de brotações 
vigorosas (TBV) para as gemas de dois anos de idade. 

Causas de GL QM 

variação TMB TF VB TMFA TBV 
Bloco 3 6,29 0,57 0,001 1,13 0,48 
Frio 1 1.070,13* 135,33* 0,92* 1,86 2,69** 
Resíduo (A) 3 4,54 0,93 0,001 2,54 0,18 
Época 6 34,39* 6,53* 0,02* 0,40 1,11* 
Frio x Época 6 20,09* 5,34* 0,02* 1,59 1,41* 
Resíduo (B) 36 2,90 0,62 0,001 1,07 0,19 
Total 55 
cv % (A) 5,04 4,53 1,01 19,26 1,64 
cv % (B) 10,67 9,73 2,52 33,10 4,47 
*Teste F significativo ao nível de 1 % de probabilidade. 
**Teste F significativo ao nível de 5 % de probabilidade. 
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ANEXO 11 - Resumo da análise de variância dos dados das variáveis glucose, frutose e 
sorbitol para as gemas de dois anos de idade. 

Causas de GL QM 
variação Glucose Frutose Sorbitol 
Bloco 2 0,10 0,17 0,18 
Frio 1 944,49* 1.151,75* 257,42* 
Resíduo (A) 2 0,08 0,07 0,31 
Época 6 16,25* 14,28* 92,77* 
Frio x Época 6 10,75* 12,23* 95,85* 
Resíduo (B) 24 0,02 0,02 0,30 
Total 41 
cv % (A) 0,89 0,79 0,60 
cv % (B) 1,09 0,96 1,56 
*Teste F significativo ao nível de 1 % de probabilidade. 

ANEXO 12 - Resumo da análise de variância dos dados das variáveis carboidratos solúveis 
totais (CST), carboidratos insolúveis totais (CIT) e proteínas totais (PT) para as 
gemas de dois anos de idade. 

Causas de GL QM 
variação CST CIT PT 
Bloco 2 32,88 639,43 0,02 
Frio 1 10.532,33* 6.949,80 2,25* 
Resíduo (A) 2 6,49 420,41 0,03 
Época 6 806,42* 2.351,10* 14,34* 
Frio x Época 6 161,21* 3.244,43* 1,79* 
Resíduo (B) 24 14,67 254,65 0,05 
Total 41 
cv % (A) 1,24 7,28 1,00 
cv % (B) 4,93 14,99 3,78 
*Teste F significativo ao nível de 1 % de probabilidade. 
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ANEXO 13 - Resumo da análise de variância dos dados das variáveis glucose, frutose e 
sorbitol para os ramos de um ano de idade. 

Causas de GL QM 
variação Glucose Frutose Sorbitol 
Bloco 2 0,35 0,26 0,55 
Frio 1 55,20* 126,26* 119,58* 
Resíduo (A) 2 0,001 0,0001 0,45 
Época 6 24,37* 33,06* 30,20* 
Frio x Época 6 16,68* 25,35* 61,77* 
Resíduo (B) 24 0,01 0,01 0,22 
Total 41 
cv % (A) 0,10 0,05 1,21 
cv % (B) 1,27 0,94 2,21 
Teste F significativo ao nível de 1 ? 'o de probabilidade. 

ANEXO 14 - Resumo da análise de variância dos dados das variáveis carboidratos solúveis 
totais (CST), carboidratos insolúveis totais (CIT) e proteínas totais (PT) para os 
ramos de um ano de idade. 

Causas de GL QM 
variação CST CIT PT 
Bloco 2 11,73 3.447,50 0,04 
Frio 1 1.194,77* 1.832,43** 0,09 
Resíduo (A) 2 4,16 32,94 0,03 
Época 6 242,76* 171,61 1,29* 
Frio x Época 6 147,57* 317,05 0,23* 
Resíduo (B) 24 9,08 299,36 0,02 
Total 41 
cv % (A) 1,82 2,63 4,57 
cv % (B) 7,13 21,00 10,67 
*Teste F significativo ao nível de 1 % de probabilidade. 
"Teste F significativo ao nível de 5 % de probabilidade. 
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ANEXO 15 - Resumo da análise de variância dos dados das variáveis glucose, frutose e 
sorbitol para os ramos de dois anos de idade. 

Causas de GL QM 
Variação Glucose Frutose Sorbitol 
Bloco 2 0,52 0,46 0,94 
Frio 1 61,11* 112,47* 176,30* 
Resíduo (A) 2 0,004 0,00001 0,07 
Época 6 28,70* 43,96* 16,83* 
Frio x Época 6 32,32* 30,45* 26,34* 
Resíduo (B) 24 0,05 0,02 0,20 
Total 41 
cv % (A) 0,25 0,01 0,43 
cv % (B) 2,53 1,61 2,01 
"Teste F significativo ao nível de 1 % de probabilidade. 

ANEXO 16 - Resumo da análise de variância dos dados das variáveis carboidratos solúveis 
totais (CST), carboidratos insolúveis totais (CIT) e proteínas totais (PT) para os 
ramos de dois anos de idade. 

Causas de GL QM 
variação CST CIT PT 
Bloco 2 2,96 3.575,51 0,09 
Frio 1 1.133,19* 1.555,27 0,09 
Resíduo (A) 2 5,01 1.077,39 0,03 
Época 6 105,06* 839,01 0,58* 
Frio x Época 6 296,04* 722,95 0,75* 
Resíduo (B) 24 2,90 545,95 0,02 
Total 41 
cv % (A) 1,90 15,93 4,60 
cv % (B) 3,81 30,01 9,97 
•Teste F significativo ao nível de 1 % de probabilidade. 


