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Resumo 

A maçã é um alimento presente na nutrição de grande parte da população 

mundial, a macieira é uma planta de clima temperado que necessita de horas de 

frio para ser produtiva, cada cultivar apresenta uma determinada quantidade de 

horas necessárias para atingir o mínimo para ser produtiva. O Brasil vem se 

destacando mundialmente como produtor de maçã, atualmente ocupa o décimo 

lugar no ranking de produtores de maçã, tanto para o consumo próprio como 

exportação, a região onde a cultura se destaca em produtividade e área plantada 

é a região sul do país, nos estados de Santa Cataria e Rio Grande do Sul, 

apresentado pouca área plantada no Paraná, onde é possível encontrar apenas 

na região sul do estado, nos estados do RS e SC onde se concentra cerca de 

33.000 hectares plantados de macieira, os municípios que se destacam em 

produção são São Joaquim – SC, Vacaria – RS, Caçador - SC. Um fator 

determinante que define tanto porte, produtividade, necessidade de tecnologia é 

o porta-enxerto utilizado. Podendo se diferenciar desde porta-enxerto mais 

rústicos e vigorosos com menor necessidade de tecnologia como o 

Marubakaido, que apresenta menor densidade de plantas por hectare, até porta-

enxertos anões e mais tecnológicos. Quando os porta-enxertos da série Geneva 

são colocados em campo para medir a produtividade em experimento realizado 

por Silva (2021) nas regiões de Painel – SC, São Joaquim - SC, Vacaria – RS e 

Caxias do Sul, pode-se observar resultados superiores nos porta-enxertos G.21e 

G.213 na cultivar Gala Select e G.814 e G.213 em Fui Suprema. Tal estudo teve 

o intuito de verificar produtividade, precocidade e vigor, em determinadas   áreas, 

justificando a utilização ou não dos porta-enxertos na região, com fins de 

subsidiar os produtores na implantação de seus pomares. 

Palavras-chave: Maçã. Porta-enxerto. Macieira. Geneva.  

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

The apple is a food present in the nutrition of a large part of the world 

population, the apple tree is a temperate climate plant that needs hours of cold 

to be productive, each cultivar has a certain amount of hours needed to reach the 

minimum to be productive. Brazil has been standing out worldwide as an apple 

producer, currently occupies the tenth place in the ranking of apple producers, 

both for its own consumption and export, the region where the culture stands out 

in productivity and planted area is the southern region of the country, in the states 

of Santa Cataria and Rio Grande do Sul, with little planted area in Paraná, where 

it is possible to find only in the southern region of the state, in the states of RS 

and SC where about 33,000 hectares planted with apple trees are concentrated, 

the municipalities that are stand out in production are São Joaquim – SC, Vacaria 

– RS, Caçador – SC. A determining factor that defines both size, productivity, 

need for technology is the rootstock used. It can be differentiated from more rustic 

and vigorous rootstocks with less need for technology such as Marubakaido, 

which has a lower density of plants per hectare, to dwarf and more technological 

rootstocks. When the rootstocks of the Geneva series are placed in the field to 

measure productivity in an experiment carried out by Silva (2021) in the regions 

of Panel - SC, São Joaquim - SC, Vacaria - RS and Caxias do Sul, superior 

results can be observed in the rootstocks G.21 and G.213 in the cultivar Gala 

Select and G.814 and G.213 in Fui Suprema. This study aimed to verify 

productivity, precocity and vigor in certain areas, justifying the use or not of 

rootstocks in the region. 

Keywords: Apple. Rootstock. Apple tree. Geneva. 
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1         INTRODUÇÃO  

A maçã (Malus domestica Borkh) é tão antiga quanto a história da 

humanidade. Vem acompanhando o homem desde a sua origem, com a imagem 

frequentemente relacionada ao proibido, ao tentador e ao pecado, segundo 

aspectos culturais. (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS PRODUTORES DE 

MAÇÃ – ABPM, 2021). 

A macieira é uma frutífera típica de clima temperado, pertencente à 

família Rosaceae, com pequena exigência ao frio, apresentando-se apta para 

ser produzida em condições de inverno brando. A sua árvore pode chegar a 10 

metros de altura. Possui tronco de casca parda, lisa e copa arredondada. Suas 

flores são aromáticas, brancas ou róseas. A maçã é um fruto globoso, de sabor 

mundialmente apreciado, com uma profunda depressão no ponto de inserção da 

haste, que o prende aos ramos de coloração vermelha ou verde, podendo 

apresentar pequenas manchas esverdeadas ou amareladas, sendo considerada 

uma fruta de alta versatilidade (ANUÁRIO BRASILEIRO DA MAÇÃ, 2019). 

 

Além, do amplo consumo fresco, é utilizada para diversos tipos de 

processamento, produzindo produtos como doces, geleias, compotas, bebidas e 

vinagre. Na indústria processadora, o suco é considerado um dos principais 

produtos. O vinho de maçã, além do consumo direto, constitui a base para a 

sidra, bebida frisante, e para a produção de destilados envelhecidos (ANUÁRIO 

BRASILEIRO DA MAÇÃ, 2019). 

No Brasil, a produção de maçã se concentra em dois cultivares, Gala e 

Fuji, que representam cerca de 90% da área plantada no país. Outros cultivares 

plantados são  Eva, Golden Delicious, Brasil, Anna, Condessa, Catarina 

e Granny Smith. Os cultivares Eva, Anna e Condessa possuem baixa exigência 

ao frio, o que os tornam recomendáveis para plantio em regiões mais quentes e 

com produção entre dezembro e a primeira quinzena de janeiro (SERVIÇO 

BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS- SEBRAE, 

2016). 
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Os frutos da cultivar Gala vem sendo gradativamente substituídos por 

clones de coloração mais avermelhada, como a Royal Gala, Imperial Gala e 

Galaxy. Seus frutos são colhidos nos meses de janeiro e fevereiro. Entretanto do 

para o cultivar Fuji e seus clones Fuji Suprema e Kiku, os quais também 

apresentam frutos mais avermelhados, produzem no mês de abril e maio, sendo 

uma fruta de sabor doce e muito suculenta (COLEÇÃO ALIMENTOS E SEUS 

BENEFÍCIOS, 2017). 

Os programas de melhoramento genético vêm criando cultivares com 

menor exigência ao frio e resistentes a doenças, destacando-se os cultivares 

Imperatriz, Daiane, Baronesa, Catarina e Joaquina, os últimos dois resistentes a 

sarna, importante doença fúngica (SATO; ROBERTO, 2009). 

Para iniciar-se um  pomar é imprescindível o plantio de mudas enxertadas 

e sadias, em porta-enxertos clonais ou de sementes da própria macieira, devido  

as características de seu desenvolvimento perene com polinização cruzada. A 

produtividade média da maçã no Brasil varia de 15 a 30 t.ha-1 de frutos em 

pomares adultos e conduzidos dentro das técnicas modernas de manejo. Essa 

variação ocorre em função do espaçamento, cultivar e manejo (SEBRAE, 2016). 

Segundo Goto, Santos e Cañizares (2003), a enxertia é a união de duas 

porções de tecido vegetal vivo visando o crescimento e desenvolvimento de uma 

única planta. Seu sucesso é representado pela união morfológica e fisiológica 

dessas partes.  

Em linhas gerais a enxertia é praticada segundo dois princípios 

metodológicos básicos: a borbulhia ou escudagem e a garfagem. (Haveria ainda 

um terceiro tipo, a encostia, que consiste em se encostar o cavaleiro ao cavalo 

sem destacar aquele da planta-mãe, mas por ser pouco usado, não o 

consideraremos neste trabalho). 

Na borbulhia, a prática da enxertia consiste em se destacar uma gema 

vegetativa ou borbulha da matriz (planta-mãe) nobre que se quer propagar, e 

introduzila em muda de variedade rústica da mesma espécie ou de espécie 

aproximada na classificação botânica que se formou para porta-enxerto. Se a 

prática for bem sucedida, em pouco tempo (aproximadamente seis meses, 

variando de acordo com a espécie) tem-se uma planta de qualidade superior a 
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ser cultivada. Já na enxertia por garfagem, o ponteiro ou garfo é destacado da 

planta nobre a ser propagada e introduzido em porta-enxerto rústico. Neste tipo 

de enxertia o método mais usado, a garfagem de topo, por oferecer maiores 

facilidades na prática, apresenta o inconveniente de ter-se que sacrificar o porta-

enxerto na decapitação que se faz para abertura da fenda que recebe o ponteiro 

acunhado na extremidade basal. Portanto, caso o enxerto não pegue, perde-se 

a muda. Na garfagem lateral, por exemplo, isto já não acontece; se por um ou 

outro motivo a enxertia não pegar, tem-se novas chances de repetir a operação 

com aquele porta-enxerto usado, mas este fato pode se tornar irrelevante 

quando a enxertia por garfagem de topo é bem praticada, situação em que 

dependendo da espécie em questão, resulta em índices superiores a 90% de 

pegamento dos enxertos (RIBEIRO et al, 2005) 

  Para a produção da cultura deve-se atentar em relação a capacidade de 

armazenamento dos frutos na região a ser produzida. No Brasil, a capacidade 

de armazenamento de maçãs é de 511.525 toneladas (t), cerca de 60% da 

produção nacional, instalada no estado de Santa Catarina (EMPRESA DE 

PESUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL DE SANTA CATARINA- 

EPAGRI, 2016).  

 O mercado consumidor é altamente exigente em relação ao  preço e a 

qualidade dos frutos, o que demanda um beneficiamento capaz de selecionar 

criteriosamente os frutos com potencial de mercado in natura, com base em 

infestações de doenças e em defeitos físicos, devido à falta de um pós-colheita 

eficiente, nos últimos anos foi gerado um descarte em torno de 30% da produção 

nacional (PAGANINI et al., 2004). 

 Para esta espécie qual? um dos grandes gargalos de sua produção é a 

propagação por enxertia, sendo a utilização de enxertos e porta-enxertos o 

objetivo de vários estudos, tendo em vista a influência que exercem sobre a 

sobrevivência das plantas e produtividade da cultura. Assim, o objetivo deste 

estudo foi realizar uma revisão bibliográfica sobre os efeitos da utilização de 

enxertos e porta-enxertos no desempeno produtivo da macieira, fato este que 

poderá subsidiar informações para produtores e pesquisadores da cultura. 
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 2        METODOLOGIA 

Foram coletados dados e informações sobre a cultura da macieira em 

livros, revistas científicas, produtores, cooperativas entidades públicas e 

empresas de comercialização de frutos e mudas de macieira. As informações 

foram compiladas e resumidas, para gerar o trabalho de revisão. 

 

3         DESENVOLVIMENTO DO TEMA 

 

3.1      DADOS ESTATÍSTICOS DA PRODUÇÃO  

O Brasil participa com 1,34% da produção mundial de maçãs, situando-

se entre os 10 maiores produtores da fruta no mundo, ficando atras da China, a 

qual detém 52% da produção mundial, Estados Unidos da América, Turquia, Irã, 

Itália, França, Polônia, Rússia e Argentina. A produtividade varia muito em 

função do clima, sistema de produção e tecnologias utilizadas. A média brasileira 

fica em torno de 40 a 50 t/ha, entretanto, esta estatística engloba pomares 

jovens, que ainda não produzem, bem como áreas velhas, em declínio de 

produção, ou menos tecnificadas. Desta forma, pode-se afirmar que as 

produtividades podem chegar a até 80 t/ha nas principais regiões produtoras do 

país (KRETZSCHMAR, 2020). 

A produção brasileira de maçãs na safra 2017/18 foi de 1.094.116 

toneladas. Já na safra 2018/19 teve um aumento da produção ficando em torno 

de 1.258.000 toneladas. Entre os Estados produtores da cultura, 603,29 mil 

toneladas foram produzidas no Rio Grande do Sul; 586,47 mil toneladas em 

Santa Catarina; 26,52 mil toneladas no Paraná e 7,03 mil toneladas nos demais 

Estados do país. Os três estados produtores do Sul somam atualmente 33.000 

hectares. (IBGE/LSPA INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E 

ESTATÍSTICAS /LEVANTAMENTO SISTEMÁTICO DA PRODUÇÃO 

AGRÍCOLA, 2020). 
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Com relação ao crescimento do plantio, a produção encontra-se quase 

estabilizada ao longo dos últimos anos, com pouca ampliação de área. Os novos 

plantios referem-se, em sua maioria, à reconversão de pomares, de forma que a 

produção tem pouca variação anual. Por outro lado, se considerarmos a América 

do Sul como um todo, o Brasil é o único país onde a produção continua se 

expandindo. 

O mercado de trabalho no segmento da cultura oferece oportunidades a 

mais de 49 mil trabalhadores, e 98 mil colocações indiretas, contribuindo para 

uma geração de aproximadamente 148 mil empregos no setor. A serra 

catarinense, onde despontam o município de São Joaquim, a variedade Fuji, 

segundo as últimas informações, continua registrando crescimento na área 

cultivada (KRETZSCHMAR, 2020). 

Segundo MALISZEWSKI (2021) devido ao aumento da cultivar Fuji, no 

estado de SC, é esperado que ocorra aumento na produção da safra 2020/21. E 

desta produção estima-se que 53,1% sejam de produção de maçã Gala, 45,3% 

de maçã Fuji e 1,7% de maçãs precoces. 

O Rio Grande do Sul participou com 91,3% do valor negociado das 

exportações e 90,8% do volume das exportações brasileiras, nos três primeiros 

meses de 2021.No entanto, o estado catarinense participou com 8,5% dos 

valores das exportações e 9,2% do volume exportado. Os principais destinos das 

frutas brasileiras, no trimestre, foram: Índia com 10,5 mil toneladas (73%) e US$ 

8,5 milhões (75%); Bangladesh com 3,3 mil toneladas (23%) no valor de US$ 2,5 

milhões; e Federação Russa com 491,2 toneladas e valor de US$ 335 mil 

(MALISZEWSKI, 2021). 

Mercados mais exigentes remuneram melhor por frutas de alta qualidade. 

Um pomar produz, em média, 35% de maçãs Cat (Categoria) 1, 25% de maçãs 

Cat 2, 20% maçãs Cat 3 e 20% maçãs tipo indústria. Este percentual também 

pode variar em função do sistema de produção escolhido, bem como das 

condições climáticas de cada ano. Se considerarmos um pomar que produza 80 

t/ha, com 35% de frutas CAT1, (28 ton), com os valores pagos por quilo variando 
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de R$ 1,48 a R$ 2,30, podemos obter de R$ 41.440,00 a R$ 64.400,00, somente 

com esta categoria (LAZZAROTTO, 2018). 

Um fator extremamente importante é o custo de produção, o qual varia 

muito em função do sistema de plantio, densidade, tecnologia empregada, mão 

de obra, cobertura anti-granizo, infraestrutura, equipamentos, benfeitorias, entre 

outros fatores. Dependendo do sistema de produção utilizado, os custos de 

implantação podem variar de R$ 49.995,50 até R$ 158.355,70 por hectare 

(KRETZSCHMAR, 2020).  

Santa Catarina se destaca não só pelo volume de produção, mas também 

pela qualidade das frutas. Um alto padrão reconhecido pelo mercado interno e 

no exterior. São novos cultivares desenvolvidos, mais resistentes e adaptados 

ao clima catarinense e melhoria nas técnicas de produção e armazenagem.  

A safra foi marcada por frutas de excelente qualidade e a retomada das 

vendas para o mercado internacional. Em 2020, o faturamento bruto do Estado 

de Santa Catarina foi de US$ 16,5 milhões com os embarques de maçã. O 

estado conta com aproximadamente dois mil produtores, basicamente 

agricultores familiares na região de São Joaquim e Fraiburgo. A qualidade da 

fruta produzida em Santa Catarina, a beleza dos pomares e a experiência 

compartilhada com os agricultores confirmam que a colheita da maçã é um 

importante atrativo turístico na região (EPAGRI, 2021). 

Deve-se considerar que houve contribuição marcante para o avanço da 

produção de maças nos estados da região sudeste em 1999, com o lançamento 

do cultivar IAPAR-75 ‘Eva’, macieira precoce com baixa necessidade de frio 

hibernal, adaptada para regiões de inverno ameno (HAUAGGE; TSUNETA, 

1999).  

A maçã Eva é o principal cultivar produzido no estado de Minas Gerais, 

onde vem ganhando espaço no mercado por suas características de coloração 

e sabor, além de sua precocidade de produção (OLIVEIRA et al., 2014). 

O cultivar Eva foi desenvolvido pelo Instituto Agronômico do Paraná 

(IAPAR) para regiões de pouco frio, adaptando-se bem em climas subtropicais 

com altitude a partir de 900 metros (IAPAR, 2011). Esse cultivar vem ganhando 
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espaço no mercado devido à sua coloração e sabor, boa aceitação do produto 

pelos consumidores e precocidade (OLIVEIRA et al., 2011). Sua baixa exigência 

em frio fez com que ele se adaptasse bem em Minas Gerais, sendo atualmente 

o cultivar mais plantado no estado (IAPAR, 2011). Outro aspecto relevante desse 

cultivar é a época de colheita no estado de Minas Gerais, que acontece dois 

meses mais cedo quando comparada  as safras tradicionais das maçãs Gala e 

Fuji colhidas no Sul do país, o que possibilita melhor remuneração aos 

produtores, dada a elevada cotação da maçã no mercado (OLIVEIRA et al., 

2011). 

Em Minas Gerais ocorrem ainda outras regiões com aptidão ao cultivo da 

macieira, como é o caso da região do sul de Minas, que é composta por 

aproximadamente 156 municípios, onde encontram-se cultivados 28 hectares 

(ha) com macieiras (IBGE, 2016). 

 Pode-se afirmar que o estado de Santa Catarina é o único no país a contar 

com melhoramento genético de macieira, em larga escala, realizado pela Epagri. 

O trabalho é coordenado pela Estação Experimental da Empresa em Caçador - 

SC, em parceria com pesquisadores de outras unidades já disponibilizaram ao 

mercado nacional 20 cultivares de maçã.  

 Além desse trabalho, a Epagri tem difundido inúmeras outras tecnologias 

ao setor, como exemplo as ferramentas para o manejo de doenças da macieira 

como a sarna da macieira e manejo do cancro europeu das pomáceas, melhorias 

no monitoramento de pragas; porta-enxertos, sistemas de condução e indicação 

geográfica da maçã Fuji na região de São Joaquim-SC, entre outras que 

contribuem para o crescimento do setor produtivo da fruticultura de clima 

temperado. O estado catarinense também faz parte da única região do mundo a 

erradicar a Cydia pomonella, praga, conhecida como traça da maçã, a qual pode 

causar grandes prejuízos aos produtores rurais, sem indícios no território de do 

estado há quase 10 anos (EPAGRI, 2021). 
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    3.2      PROPAGAÇÃO VEGETATIVA 

Grande parte das frutíferas exploradas comercialmente apresentam 

sementes viáveis, porém, a propagação pela reprodução sexuada não se 

adequa às características dos plantios comerciais, devido à alta desuniformidade 

das plantas formadas e ao grande período de juvenilidade.  

A propagação vegetativa torna-se a técnica mais viável ao processo de 

formação de mudas.  Dentre as suas vantagens, lista-se a manutenção das 

características genéticas das plantas matrizes, uniformidade, porte reduzido e 

precocidade de produção. As técnicas de propagação vegetativa mais utilizadas 

são a estaquia, a alporquia e a enxertia (HARTMANN et al., 2010).  

A enxertia é uma forma de propagação assexuada dos vegetais 

superiores, na qual coloca-se em contato duas porções de tecido vegetal, de tal 

forma que se unam e posteriormente se desenvolvam, originando uma nova 

planta (FACHINELLO; HOFFMAN; NACHTIGAL, 2005). Baseia-se na união de 

partes de duas plantas distintas, que pela regeneração de tecidos resultante da 

união física destas, passam a se desenvolver como uma única planta (JANICK, 

1966). Além, das características destacadas, este método de propagação 

garante a formação de populações de plantas homogêneas, manutenção das 

qualidades de clones selecionados, eliminação do período de juvenilidade, e a 

associação das características reprodutivas do cultivar copa com a rusticidade 

do porta-enxerto (FACHINELLO; HOFFMAN; NACHTIGAL, 2005; HARTMANN 

et al., 2010).  

Como apontado por Simão (1998), as partes vegetativas envolvidas no 

processo de enxertia são o porta-enxerto, também chamado de ‘cavalo’ e o 

enxerto chamado de ‘cavaleiro’. O porta-enxerto é responsável pelo sistema 

radicular da nova planta formada, ou seja, o potencial genético expresso na parte 

radicular da muda será proveniente do cavalo que foi utilizado na enxertia, sendo 

responsável pela absorção de água e nutrientes, suporte, resistência entre 

outras características. Entretanto, o enxerto (cavalo) representado por um 

fragmento do cultivar copa, contendo uma ou mais gemas, será responsável pelo 

desenvolvimento de toda a parte aérea, todas as características vegetativas e 



9 
 

reprodutivas da nova planta serão advindas do enxerto, entretanto, são 

influenciadas pelo porta-enxerto.  

Outra tendência que se verifica em algumas áreas, é de que na renovação 

dos pomares está ocorrendo a substituição de porta-enxertos antigos pelos 

novos porta-enxertos da série G, principalmente o G 213, G 202 e G 814 

(KRETZSCHMAR, 2020).  

  A busca por maiores produtividades dos pomares, leva os novos plantios 

a serem cada vez mais adensados, e isso requer uma redução no porte das 

plantas, características adquiridas facilmente com o uso de porta-enxertos 

ananizantes, que são porta-enxertos de porte e vigor reduzido, porém com alta 

produtividade. Essas características estão intimamente relacionadas com a 

facilidade de manejo na área de produção, principalmente nos tratos culturais, 

como poda, colheita e tratamentos fitossanitários (HARTMANN, 2010). 

 Para Fachinello, Hoffman e Nachtigal (2005), a união entre enxerto e 

porta-enxerto está dividida em quatro passos, primeiro quando se coloca em 

contato os tecidos cambiais do enxerto com o porta-enxerto, ambos com grande 

capacidade meristemática, segundo ocorre a multiplicação desordenada de 

células, irregularmente diferenciadas e agrupadas num tecido denominado calo 

em seguida um entrelaçamento das mesmas, formando um calo comum em 

ambas as partes. Posteriormente, há diferenciação das células em novas células 

cambiais, promovendo uma união entre o câmbio do enxerto e do porta-enxerto, 

e por último, o novo câmbio produz novos tecidos vasculares que permite o fluxo 

normal de água e nutrientes. A planta enxertada é formada então por materiais 

vegetativos associados, oriundos de duas plantas diferentes, o que gera 

interdependência.  

A enxertia pode ser feita em plantas do mesmo cultivar ou não, e também, 

em plantas de espécies e gêneros diferentes. O sucesso da enxertia está 

diretamente ligado à afinidade anatômica entre os tecidos utilizados, consistindo 

em uma conexão contínua dos tecidos cambiais de enxerto e porta-enxerto 

(SIMÃO, 1998).  

Para Pio et al. (2010), a enxertia é um dos processos mais críticos na 

produção de mudas, sendo que a eficiência vai depender da qualidade do porta-
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enxerto, gemas e garfos utilizados, da habilidade do enxertador e também de 

condições climáticas.  A época de enxertia e o método utilizado são fatores 

externos que irão interferir diretamente na taxa de sobrevivência das mudas.  

Normalmente, as macieiras apresentam uma taxa de sobrevivência de 

mudas maior quando a enxertia é realizada no período de dormência das plantas 

(HARTMAN et al., 2010). Além disso, a realização da enxertia na época de 

dormência da planta possibilita que os garfos e as borbulhas sejam coletados 

durante a poda de inverno. O que possibilita o dinamismo do tempo de trabalho, 

onde a poda já faz parte do processo de produção de novas mudas. 

3.3     PORTA-ENXERTO E A PRODUÇÃO DE MAÇÃS 

Dentre os porta-enxertos mais utilizados, destacam-se o porta-enxerto 

Marubakaido com interenxerto de M.9 (Maruba/M.9), porta-enxerto M.9 (Malus 

pumila) e os porta-enxertos da série CG (Geneva): G.213, G.757, G.202 e G.814.  

O porta-enxerto Marubakaido (Malus prunifolia Borkh), popularmente 

chamado de Maruba é uma espécie de origem japonesa, que se adapta bem aos 

diferentes tipos de solo, podendo ainda tolerar solos menos férteis e períodos 

prolongados de estiagem (ZANOL, 1996). O Maruba apresenta excelente 

comportamento em situações de replantio e em solos com baixa fertilidade 

(DENARDI, 2006), demonstrando boa capacidade de excluir o manganês e 

absorver melhor o cálcio, além de ser tolerante ao alumínio tóxico no solo 

(BESSHO et al., 1993). Estas características fazem com que esse porta-enxerto 

se constitua em uma excelente alternativa para produção de macieiras em 

regiões com adversidades ambientais (ZANOL, 1996), sendo que o Brasil é um 

dos poucos, ou talvez o único país no mundo a fazer uso em larga escala deste 

porta-enxerto.  

O Maruba possui resistência à podridão do colo (Phytophthora cactorum), 

no entanto, é suscetível a algumas viroses e a podridão radicular causada por 

Rosellinia necatrix. Não produz burrknots, que são nódulos radiculares que 

crescem no tronco da planta, assim podendo auxiliar a entrada de patógenos 

mas emite protusão de rebrotes quando enxertado com interenxertos anões, 

como no caso de M.9 (BESSHO et al., 1993; DENARDI, 2006). O uso da dupla 



11 
 

enxertia via interenxerto possibilita conciliar, na mesma planta, as vantagens do 

porta-enxerto vigoroso Maruba, como o forte sistema radicular, boa ancoragem 

e longevidade, com as vantagens do porta-enxerto anão M.9, como o baixo vigor 

das plantas, bem visado para o plantio mais adensado e com maior tecnologia 

de produção e manejo, alta precocidade e produtividade e boa qualidade dos 

frutos (HARTMANN et al., 1990; DENARDI, 2006; PETRI; LEITE, 2008). 

O porta-enxerto M.9 (Malus pumila) foi selecionado e desenvolvido no 

Reino Unido pela East Malling Research Station. Produz plantas compactas 

(CZYNCZYK, 1995), tendo como característica principal o controle do vigor da 

planta, ou seja, tem efeito ananizante sobre o cultivar copa (SILVA et al., 2005). 

  

O porta-enxerto M.9 reprime o crescimento do cv. copa, principalmente 

pelo transporte ineficiente de hormônios e de carbono, causado pelo seu sistema 

vascular 32 desorganizado (ALVAREZ; NISSEN; SUTTER , 1989) No entanto, o 

M.9 é um dos porta-enxertos mais precoces para a entrada em produção, além 

de permitir altas densidades de plantio com grandes produções (ALAYÓN 

LUACES et al., 2008). 

 O M.9 possui sistema radicular fraco, com limitação para penetrar ao solo, 

logo, necessita de solos de alta fertilidade, é pouco tolerante ao excesso de 

umidade, produz burrknots (galhas aéreas) e é sensível às doenças de replantio, 

comuns em áreas de renovação. É susceptível ao fogo bacteriano (Erwinia 

amylovora), pulgão lanígero (Eriosoma lanigerum) e a galha da coroa 

(Agrobacterium tumefaciens), porém, é resistente à podridão de colo 

(Phytophthora cactorum) (BONETI;KATSURAYAMA, Y; VALDEBENITO-

SANHUEZA, 2001; NORELLI; JONES; ALDWINCKLE, 2003; DENARDI, 2006).  

Com relação aos porta-enxertos da série CG (Geneva): G.213, G.757, 

G.202 e G.814, através de um programa de melhoramento genético iniciado em 

1968, pelo Dr. James Cummins e o Dr. Herb Aldwinckle na Universidade de 

Cornell, estado de Nova York – EUA levou-se o desenvolvimento de genótipos 

de porta-enxertos para macieira (ROBINSON et al., 2003). As seleções da série 

denominada CG (Geneva) em sua grande maioria são resistentes 

simultaneamente à podridão do colo (Phytophthora spp), ao pulgão lanígero 
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(Eriosoma lanigera) e ao fogo bacteriano (Erwinia amylovora), com precocidade, 

produtividade e qualidade das frutas equivalentes às do M.9 (BERNARDI; 

DENARDI; HOFFMAN, 2008; NORELLI;JONES; ALDWINCKLE, 2003; 

ROBINSON, 2011).  

Na região Sul do Brasil, a podridão do colo e o pulgão lanígero são sérios 

problemas fitossanitários, havendo necessidade de porta-enxertos resistentes a 

estes organismos. Verifica-se nesta região, forte tendência para o cultivo da 

macieira em altas densidades sobre porta-enxertos anões, que sejam precoces 

e altamente produtivos (BERNARDI; DENARDI; HOFFMAN , 2008) e resistentes 

aos principais patógenos de solo da cultura.  

Segundo Robinson (2011), os novos porta-enxertos da série Geneva 

estão começando a ser plantados em várias regiões do mundo, oferecendo alta 

eficiência em produtividade e tolerância às doenças. Além disso, são boas 

opções para áreas de replantio, tendo em vista o fato de serem tolerantes às 

doenças de replantio, as quais vêm se tornando um problema sério em muitas 

áreas produtoras de maçã (DENARDI et al., 2006).   

O porta-enxerto G.213 é um híbrido interespecífico entre Malus domestica 

x Malus robusta. O cruzamento foi realizado em 1976 com os parentais: Ottawa 

3 e robusta 5. É um porta-enxerto anão, de vigor comparável ao M.9. O cv. copas 

quando enxertados sobre ele, crescem 25 a 35% em relação a uma planta 

oriunda de sementes (FAZIO et al., 2017).  

O porta-enxerto G.202 é um híbrido interespecífico entre Malus domestica 

x Malus robusta. O cruzamento foi realizado em 1975, com os parentais: M.27 x 

robusta 5. O porta-enxerto G.202 herdou todas as resistências de robusta 5, 

sendo elas; a resistência ao fogo bacteriano e ao oídio, a boa tolerância ao 

complexo de doenças de replantio e imunidade ao pulgão lanígero (Eriosoma 

lanigerum). É considerado um porta-enxerto semi-anão, conferindo vigor ao cv. 

copa semelhante ao M.26. O cv. copas quando enxertados sobre G.202, 

crescem 35 a 40% em relação a uma planta oriunda de sementes (CUMMINS; 

ALDWINCKLE; ROBINSON, 2006). 

O porta-enxerto G.757 é um híbrido interespecífico entre Malus domestica 

x Malus robusta, o cruzamento foi realizado no ano de 1976 com os parentais: 
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Ottawa 3 x robusta 5. G.757 é considerado um porta-enxerto anão (DENARDI et 

al., 2015).  

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

x Malus robusta, o cruzamento foi realizado em 1976 com os parentais: Ottawa 

3 x robusta 5. O porta-enxerto G.814 é considerado semi-anão e segue as 

premissas de resistência dos Geneva. No entanto, é suscetível à Apple Stem 

Grooving Virus (ASGV) e ao pulgão lanígero (nome cientifico) (FAZIO et al. 

2015).  

Estudos foram conduzidos por Macedo et al. (2018) no qual os autores 

ressaltaram que o cultivo de macieira no Brasil está alicerçado em apenas dois 

porta-enxertos: M.9, Marubakaido, e a combinação Marubakaido com 

interenxerto de M.9. Partindo desse pressuposto, avaliou-se cinco porta-

enxertos de macieira da série CG nas condições de cultivo de Vacaria-RS, 

comparando-os com os comumente utilizados.  

Foram realizados experimentos em área nova (solo virgem), área de 

replantio e ensaios em condições controladas, no intuito de elucidar aspectos 

relativos à influência do porta-enxerto na brotação do cultivar Maxi Gala, em 

função da necessidade de frio e calor, bem como o balanço hormonal do cv. 

copa sobre os porta-enxertos. Nos experimentos implantados em 2011 (plantas 

com seis anos de idade) em solo virgem e área de replantio, verificou-se que o 

porta-enxerto G.213 e M.9 são iguais em termos de vigor, no entanto, G.213 

proporciona maior produtividade e eficiência produtiva ao cv. Maxi Gala. A 

variação de 20 para 30 cm de comprimento do interenxerto de M.9 sobre 

Marubakaido não interfere no vigor e na produtividade do cv. Maxi Gala.  

Nos experimentos implantados em 2014 (plantas com três anos de idade) 

em solo virgem e em área de replantio, verificou-se que o porta-enxerto M.9 

confere menor vigor ao cv. Maxi Gala em relação aos  G.213, G.757, G.202 e 

G.814, e dentre os porta-enxertos da série CG, o G.757 é o menos vigoroso. 

Verificou-se que os porta-enxertos G.213 e G.814 são precoces em produção. 

Nos ensaios a campo, no geral, não foram observadas alterações na qualidade 

da fruta de Maxi Gala em função do uso de distintos porta-enxertos.  
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 No experimento de avaliação da brotação em função da exigência 

em frio e calor dos porta-enxertos, verificou-se que o porta-enxerto em pé-franco, 

método de produção de mudas que consiste no enraizamento direto da estaca 

produtora, sem uso de porta-enxerto, G.814 é menos exigente em calor para 

brotar que os porta-enxertos G.213, G.202 e M.9, independente do suprimento 

de frio. A brotação do cv. Maxi Gala variou em função das horas de frio, calor 

acumulado, expresso em graus dias e o porta-enxerto em que foi enxertado. 

Sendo que quando enxertado sobre G.213 e M.9 necessita de 800 horas de frio 

e com G.814 necessita de menos de 800 horas de frio (MACEDO, 2018). 

 Na quantificação hormonal em seiva da macieira Maxi Gala enxertada 

sobe distintos porta-enxertos foi encontrado maior concentração de ácido 

salicílico na seiva do cv. Maxi Gala enxertado sobre os porta-enxertos da série 

CG e M.9 em relação aos porta-enxertos Marubakaido e CAT16. A citocinina 

Zeatin foi encontrada em maiores proporções com o porta-enxerto M.9, e a trans-

Zeatin-Riboside com os porta-enxertos da série CG, M.9 e CAT16. As 

proporções máximas (100%) de auxina - IAA, GA3 e ABA foram encontradas na 

seiva do cv. Maxi Gala enxertada sobre Marubakaido. Já para o ácido Jasmônico 

foi encontrado em maiores proporções na seiva do cv. Maxi Gala sobre os porta-

enxertos G.213, G.814 e Marubakaido (MACEDO, 2018). 

Na tentativa de estudar os efeitos do uso de dois porta-enxertos na cultura 

da macieira variedades Eva e Princesa, Melo (2016) avaliou a compatibilidade 

anatômica de cultivares nos porta-enxertos Pyrus calleryana e Chaenomeles 

sinensis, analisando a conexão dos tecidos vasculares do xilema secundário, 

para detectar combinações compatíveis, visando a expansão do cultivo de 

macieiras em regiões subtropicais.  

Foram realizadas pesquisas em três cultivares de macieira, todos 

enxertados sobre os porta-enxertos Pyrus calleryana e Chaenomeles sinensis. 

Foram avaliados a porcentagem de brotação dos enxertos aos 60 dias, o 

comprimento e diâmetro das brotações, e análises anatômicas aos 120 dias após 

a realização da enxertia, sendo realizados cortes nas secções transversais e 

longitudinais. Não foram encontradas diferenças significativas entre os 

elementos anatômicos do xilema secundário de todas as espécies utilizadas. 
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 As macieiras apresentaram pequeno desenvolvimento sobre o porta-

enxerto Pyrus calleryana, com conexão de poucos tecidos vasculares sobre o 

Chaenomeles sinensis. Não houve desenvolvimento do enxerto e nem conexão 

dos tecidos vasculares. Concluiu-se que a brotação dos enxertos não indica 

sucesso na enxertia intergenérica, a conexão dos tecidos é fundamental para o 

sucesso da enxertia, e quanto maior a conexão dos tecidos vasculares maior 

será o desenvolvimento da futura planta. As macieiras apresentaram 

incompatibilidade com Chaenomeles sinensis, e apenas o cultivar Princesa, se 

desenvolveu sobre Pyrus calleryana. 

De acordo com Oliveira et al. (2016) realizaram um experimento com a 

finalidade de avaliar novos porta-enxertos para a cultura da macieira no Sul do 

Brasil. O objetivo do trabalho foi comparar o porta-enxerto da série CG com os 

mais comumente utilizados no Brasil em duas condições de plantio, área nova 

(solo virgem) e área de replantio de macieiras. Utilizou-se o cultivar copa Maxi 

Gala enxertado sobre os porta-enxertos G.213, M.9 e Marubakaido com 

interenxerto de M.9 de 30 e 20 cm de comprimento. A área experimental foi 

implantada no inverno, em pomares localizads no município de Vacaria-RS.  

Em área de solo virgem, não se verificou diferença para firmeza de polpa, 

logo, para as demais variáveis verificou-se diferenças entre os porta-enxertos. 

Os porta-enxertos G.213 e M.9 conferiram os menores valores para ASTC, 

volume de copa e comprimento do entrenó, o que lhes tornam menos vigorosos 

quando comparado com Marubakaido com interenxerto de 30 e 20 cm. Verificou-

se diferenças também para as variáveis, produtividades, eficiência produtiva e 

massa de fruto. O porta-enxerto Marubakaido com interenxerto de M.9 de 30 e 

20 cm proporcionaram as maiores produções, já a maior eficiência produtiva e 

os frutos mais pesados foram obtidos com o porta-enxerto G.213, Marubakaido 

com interenxerto de 30 cm e M.9.  

Em área de replantio, observou-se a mesma tendência, onde os porta-

enxertos G.213 e M.9 proporcionaram ao cv. copa Maxi Gala os menores valores 

para ASTC e volume de copa. Para a variável produtividade, os porta-enxertos 

G.213, Marubakaido com interenxerto de 30 e 20 cm conferiram ao cv. copa as 

maiores produtividades (OLIVEIRA, 2016).  
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Para variável firmeza de poupa se destacou o porta-enxerto M.9, porém 

não diferiu estatisticamente de G.213 e Marubakaido com interenxerto de 20 cm. 

Não se verificou diferença estatística entre os porta-enxertos para as variáveis 

eficiência produtiva e massa de frutos. A partir dos resultados obtidos neste 

trabalho e nas safras anteriores, em ambas a áreas estudadas, é possível afirmar 

que os porta-enxertos G.213 e M.9 são caracterizados como ananizantes e 

Marubakaido com interenxerto de M.9 de 30 e 20 cm de comprimento como 

semiananizantes. Demonstrou-se ainda que a produtividade por hectare é 

variável entre as safras, logo, é necessárias mais avaliações no decorrer da vida 

útil do pomar, somente então, será possível afirmar qual dentre os porta-enxertos 

avaliados proporcionam ao cv. copa Maxi Gala as maiores produtividades 

(OLIVEIRA, 2016).  

Pierezan et al. (2019) em experimento objetivarem avaliar a produtividade 

(t/ha), peso médio de frutos (g), firmeza de polpa (N) e sólidos solúveis (ºBrix) de 

frutos de macieira do cultivar Maxi Gala, sobre os PE (porta-enxerto) M.9, 

Marubakaido (MB) com filtro de M.9 em 20cm (MB/M.9 20cm), MB com filtro de 

M.9 com 30cm (MB/M.9 30cm), e o Geneva® 213 (G.213), durante a safra de 

2018/2019, em Vacaria/RS, em um pomar implantado durante o ano de 2014 em 

área de replantio.  

Quanto à produtividade, o PE G.213 destacou-se estatisticamente dos 

demais, com uma produtividade de 37.984 t/ha, ficando os PE MB/M.9 20 cm e 

MB/M.9 30 cm em segundo lugar e o M.9 em terceiro. Para os valores de peso 

de fruto, a estatística apontou como iguais os resultados dos quatro tratamentos, 

assim como para os valores de firmeza de polpa. Os sólidos solúveis, medidos 

em graus Brix, avaliados nos quatro tratamentos também não diferiram 

estatisticamente. Dado o exposto, considerando as variáveis analisadas, o PE 

Geneva® 213 se destacou na combinação com o cultivar de macieira Maxi Gala 

em solo de replantio nas condições de pousio pois mesmo tendo os atributos de 

qualidade de fruto idênticos estatisticamente aos demais, apresentou uma 

produtividade incomparável, o que proporcionará maior rentabilidade ao 

fruticultor. 
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Em pesquisa desenvolvida por Silva (2021) com o objetivo de avaliar o 

desempenho produtivo e a viabilidade econômica de macieiras nos porta-

enxertos da série Geneva® no Sul do Brasil foram implantados no ano de 2017 

nos municípios de Painel, São Joaquim, Vacaria e Caxias do Sul. Nestes 

experimentos foram utilizadas os cultivares Gala Select e Fuji Suprema nos 

porta-enxertos G.202, G.814, G.210 e G.213 no sistema de condução Tall 

Spindle. 

 Em todas as áreas experimentais e em ambos os cultivares, os porta-

enxertos foram divididos em dois grupos quanto ao vigor, 'G.202' e 'G.213' foram 

menos vigorosos que 'G.210' e 'G. 814 '. Para o 'Gala Select', a condição extrema 

de não pousio afetou principalmente o vigor e a produtividade do 'G.213', em São 

Joaquim e Vacaria, após dois anos era cerca de 24% menos produtivo que o 

'G.210', ao contrário do que se observa em áreas onde o período de pousio é 

respeitado.  

No entanto, ‘G.213’ confirmou sua condição de maior eficiência produtiva, 

em média 36% superior a ‘G.210’, em ambas as áreas experimentais. Isso 

sugere uma perspectiva de previsão de produção para o terceiro ano de colheita 

maior para 'G.213' do que para 'G.210'. O cultivar Fuji Suprema sobre o porta-

enxerto G.210 foi cerca de 101% mais produtiva em São Joaquim. Este cultivar 

nos porta-enxertos G.814 e G.210 foi aproximadamente 54% mais produtivo em 

Vacaria. O ‘Fuji Suprema’ em ‘G.213’ formou plantas com eficiência produtiva 

33% superior em média. Quanto à qualidade dos frutos, ‘G.213’ antecipou o 

amadurecimento dos frutos de maior calibre e maior teor de sólidos solúveis, 

tanto nas áreas quanto nos cultivares, indicando a característica de antecipar a 

colheita.  

Nas áreas experimentais de Painel e de Caxias do Sul, os porta-enxertos 

G.814 e G.210 induziram maior vigor aos cultivares Gala Select e Fuji Suprema. 

Em Painel, o cultivar Gala Select enxertada no ‘G.210’ e ‘G.213’ e o cultivar Fuji 

Suprema no ‘G.814 foram 62% e 38%, respectivamente, mais produtivas no 

acumulado de três anos. Em Caxias do Sul, o cultivar Gala Select no porta-

enxerto G.213 e o cultivar Fuji Suprema no ‘G.814’ formaram plantas em torno 
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de 21% e 28% mais produtivas, respectivamente, em três anos de avaliação. 

 Ambos os cultivares enxertadas no ‘G.213’ formaram plantas com maior 

eficiência produtiva. Com relação a viabilidade econômica dos pomares de 

macieiras os valores de VPLs (valor presente líquido) e TIRs (taxa interna de 

retorno) foram elevados em pomares de macieiras ‘Gala Select’ no porta-enxerto 

G.213 e ‘Fuji Suprema’ no porta-enxerto G.814 nos municípios de Painel e 

Caxias do Sul. Esses pomares necessitaram de menos tempo para o retorno do 

capital investido (payback descontado) (3 - 5 anos). Em São Joaquim e Vacaria 

os resultados de VPLs e TIRs foram elevados no porta-enxerto G.210 para as 

cultivares Gala Select e Fuji Suprema, precisando de menos tempo para o 

retorno do investimento (6 - 7 anos).  

Concluiu-se que para os experimentos de São Joaquim e Vacaria o não 

pousio do solo não altera a diferença de vigor e qualidade dos frutos entre os 

porta-enxertos. Porém, interfere na menor produtividade, afetando 

principalmente porta-enxertos menos vigorosos que precisam de cerca de três 

anos para superar o efeito alelopático do solo e começar a crescer normalmente. 

 Para os experimentos de Painel e Caxias do Sul, conclui-se que o ‘Gala 

Select’ enxertada no ‘G.210’ e ‘G.213’ e o ‘Fuji Suprema’ nos porta-enxertos 

G.814 e G.213 são as melhores combinações considerando eficiência no 

controle do vigor das plantas, desempenho produtivo e qualidade de frutos. Os 

pomares com maior produtividade acumulada resultam em maior rentabilidade 

econômica e menos tempo para o retorno do capital investido. 

4      CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A cultura da macieira é considerada uma alternativa de investimento para 

os produtores na região Sul do Brasil, a qualvem sendo implantada nos estados 

de Minas Gerais, Espírito Santo e São Paulo, com variedades adaptadas (Eva e 

Julieta) a regiões mais quentes.  Sendo assim, instituições de pesquisas vem 

trabalhando no desenvolvimento de novas tecnologias e práticas de cultivos para 

melhorar a rentabilidade dos pomares com o aumento de produtividade e 

diminuição de custos.  
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Contudo, os novos porta-enxertos da série Geneva® estão sendo 

validados na região Sul do Brasil como novas opções de porta-enxertos para a 

cultura da macieira, principalmente em razão da resistência/tolerância as 

doenças do complexo de replantio, precocidade para entrada em produção, boa 

produtividade e boa capacidade no controle do vigor das plantas.  

No município de São Joaquim (SC), os principais porta-enxertos são o 

Maruba, M9 e os da série G (G201, G106, G202, G210 e o G213). Ênfase aos 

pomares de macieiras ‘Gala Select’ e ‘Fuji Suprema’ no porta-enxerto G.210, 

com excelente rentabilidade e menos tempo para o retorno do capital investido. 

Foi possível confirmar, através da literatura, que as combinações de cultivares e 

porta-enxertos com elevadas produtividades tem maior rentabilidade financeira, 

em todos os locais de cultivo. 
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