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Importação Exportação Produção 

* Projeto PROFIT (governamental) 

* Introdução de novas cultivares 

* Desenvolvimento de tecnologias de manejo 

 Produção e consumo de maças no Brasil 



Cultivares utilizadas nos primórdios da 
pomicultura no Brasil 



Starkrimson 

Red Delicious Belgolden Golden Delicious 

Granny Smith Melrose 



Gala 

Mutsu Willie Sharp Wealthy 

Fuji Mollie’s Delicious 



Outras cultivares também foram plantadas no Brasil: 

- BlackJohn 

- Golden Spur 

- Hawaii 

- Pome-3 

- Delcon 

- Bruckner do Brasil  

- Elstar 

- Rainha 

 

* Produção em pequena escala (grande parte do 

volume consumido de maçãs era importado)  



Atualmente: Distribuição da 

produção brasileira de maçãs  
por cultivar 

 Produção total: 1,2 milhão toneladas 

 
  Grupo Gala: (Imperial Gala; Maxi Gala ...): .............. 59% 

  Grupo Fuji:  (Fuji; Fuji Suprema ...): ......................... 34% 
  Outras (Eva; Castel Gala, Condessa, Pink Lady, Daiane):  07% 

  

 
Fonte: ABPM, 2013/14 

 
93% 



Clones da ‘Gala’ em plantio 
no Brasil 



Clones da ‘Fuji’ em plantio 
no Brasil 



       Santa Catarina (SC): ............ 51,0% 

       Rio Grande do Sul (RS): ......  42,8% 
       Paraná (PR): ........................    6,0% 
       Outros Estados: ....................  0,2% 

SC 

RS 

PR 

SP 

 
Região Sul     
99,8%  da produção 

Fonte: ABPM, 2013/14 



Principais fatores limitantes 
para a pomicultura no  
Sul do Brasil 



 Na maioria das regiões de cultivo de macieiras 
no Brasil há pouco acúmulo frio  brotação 

deficitária; 

 Escassez e alto custo da mão de obra  difícil 

reunir o contingente necessário de pessoas para 
condução de pomares e colheita + alto custo de 
produção; 

 O clima favorece o desenvolvimento de doenças 
(sarna, mancha foliar de glomerella – MFG, 
podridões de frutos, etc...) e as cultivares são 
suscetíveis  difícil controle e alto custo; 



Insuficiência de frio no inverno 
para as cultivares importadas 

 Brotação e floração deficientes   

 Baixo potencial de produção/irregular 

 Frutos de baixa qualidade 

Plantas mal adaptadas ao clima 



Produzida em 

São Joaquim 

Produzida em 

Fraiburgo 

São Joaquim 

1.350 m altitude;  

±  950 h frio 

Fraiburgo 

980 m altitude; 

 ±  600 h frio 

Fuji 
Suprema  

Consequências da falta de frio 



 
Abaixo 1.200 m de altitude (< 700 h frio) 
 

 Formato & tamanho desuniformes;  
 ‘Russeting’ na epiderme; 

Tamanh

o 
‘Russetin

g’ 

Cv. Fuji 

Formato 



Situação Atual 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

3,5 meses de colheita 8,5 meses de entre-safra 

Falta de mão de obra em função do 
período de colheita muito restrito 

Produção em grande escala (93%)  

Produção em pequena escala  (7%) 

- 700.000 t (Gala): colheita em 25 a 30 dias 
- 400.000 t (Fuji): Colheita em 20 a 25 dias 
 

- O uso de 2 cvs. requer alto contingente de mão 
de obra minimamente qualificada + alto custo 



Principais doenças da macieira no Brasil 
e alvos de melhoramento  

Doenças de primavera Doenças de verão 

MFG 

Podridões 

Marssonina 

Sarna 

Oídio 



Problemas fitossanitários:  
     

Clima muito favorável aos patógenos 

+            

Cultivares suscetíveis 

 

 

Alta incidência de doenças 

Consequências (Controle Químico): 

•    Elevação dos custos de produção 

•    Riscos para a saúde humana   

•    Danos ao meio-ambiente  



Estratégias do Melhoramento 
Genético da Macieira  
na Epagri 



Objetivos do PMGM - Epagri 

 Adaptação Climática – 450 a 700 horas de frio ≤ 7,2ºC;  

 Resistência a doenças – sarna; mancha foliar glomerella;  

                                                        oídio; Podridão amarga; ..  

 Precocidade de produção = Maior produção acumulada;   

 Alta frutificação efetiva =  Garantia de altas produções;   

 Ausência de alternância =  estabilidade produtiva;   

 Alta qualidade de frutos = Aparência, Sabor, conservação   

 Menor demanda de mão de obra = Arquitetura de 

plantas, plantas que dispensam raleio;   

 Variabilidade de época de colheita dos frutos =  

Diversificação de cultivares;   



Avanços já alcançados 
pelo PMM da Epagri 



1) Adaptação Climática 

Médio Requerimento de Frio Hibernal 

Início da brotação após 15/setembro 

 
 



Evolução das pesquisas em adaptação 
climática desde a ‘Golden Delicious’ 

Muito Alto RF 
Parental mais usado 

pelos melhoristas de maçã 

EUA – 1890 

Médio RF 
Gala  x  Mollie’s Delicious 

Epagri - 1998 

Médio RF 
Imperatriz  x  Cripps Pink 

Epagri - 2009 

P 

F2 

F3 

F1 

Alto RF 
Kidd’s Orange Red x Golden D. 

Nova Zelândia - 1965 

Golden Delicious 

Gala 

Imperatriz 
M.10/09 



2) Resistência às pragas e 
doenças 

Resistência à sarna da macieira 

Resistência à Mancha Foliar de Glomerella – 

MFG  

Tolerância às podridões de frutos 

Tolerância ao oídio (resistência horizontal) 

Não preferência ao ácaro vermelho europeu 

Resistência à mancha de Marssonina 

(RECENTE) 



Objetivos: 

 Reduzir os custos de produção. 

 Melhorar a produtividade dos pomares e a 

qualidade dos frutos. 

 Reduzir os riscos de danos ao meio ambiente 



Doenças sob resistência vertical = 
Imunidade 

Sarna (V. inaequalis) 
gene vf de resistência vertical + 

genes menores de resistência 

horiontal 

Screening por meio de inoculação artificial 

Suscetível                  Resistente 

MFG (Colletotrichum sp) 
Gene de resistência vertical = imunidade 



Inoculação artificial 

Doenças sob resistência horizontal 

Avaliação por medição do progresso da doença 

             ......  Podridão amarga  ..... 

Resistente Suscetível 

...... Oídio ....... 

            .........  Cinco classes de reação à doença ......... 
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Avaliação da contagem de ovos, ninfas e adultos de 
ácaro vermelho europeu em plantas de macieira 



3) Precocidade, produtividade 
e regularidade de produção 

Rápida entrada em produção do pomar 

Alta frutificação efetiva 

Regularidade de produção 

 



Objetivos: 

 Antecipar o início de produção comercial 
 Aumentar a produção acumulada 
 Antecipar o retorno do capital inicial 

investido 
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Seleção/Cultivar 

Precocidade de produção = rápido retorno do capital 



Má fixação de frutos 

Boa fixação de frutos 

Alta produção Baixa produção 

Frutificação efetiva = Alta produção 

M-29/08 

Gala 



Ano 1 Ano 2 

Cv. Fred Hough 

Presença de alternância = 

Baixa produção acumulada 

Cv. Fuji 

Ausência de alternância = Maior produção acumulada 

Regularidade de produção = estabilidade produtiva 



4) Época de maturação e 
colheita dos frutos* 

Época de colheita antes da Gala (precoces) 

Época de colheita entre Gala e Fuji (ciclo 

médio) 

Época de colheita depois da Fuji (tardias) 

 



Objetivos: 

 Escalonamento de colheita com 
cultivares 

 Menor demanda de mão de obra 
 Melhor uso da mão de obra 
 Ampliação da janela de colheita 



Situação Atual 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

3,5 meses de colheita 8,5 meses de entre-safra 

Época de colheita diferenciada = escalonamento 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Proposta da situação Futura 

Eva   

Condessa 

Castel Gala 

 

Gala 

Monalisa  

M15/07 

Daiane 

M29/08   

Fuji  

   M10/09    

 
M65/07 

4,5 meses de colheita 7,5 meses de entre-safra 

Aos menos 12 cultivares 

Eva   

Condessa 

 

Gala Fuji Daiane  



5) Qualidade dos frutos 

Objetivo: 

 Atender as expectativas do mercado 
consumidor 

 Selecionar genótipos com conservação 
igual ou melhor à Gala e Fuji 
 

< Característica Primordial na Seleção > 
(Aparência, Sabor, textura, suculência, crocância) 



Fatores relacionados com a 

qualidade visual 

Cor da epiderme: 
O mercado brasileiro 

prefere vermelho 

sobre amarelo 

‘Russeting’: restrita à 

cavidade peduncular 

‘Bitter pit’:  
Tolerância zero 



Qualidade visual de frutos para o 
mercado brasileiro 

Epiderme vermelha estriada, 

tamanho médio a pequeno 

– tipo Gala 

Sabor doce e semi ácido, polpa 

crocante e suculenta 

– tipo Fuji 



 
Açúcar 
 Acidez  

 



Análise Físico-química dos frutos 

Medição dos açúcares e acidez  Medição da firmeza  

Seleção Firmeza (Lb) SST (%) Acidez (%) SST/Ac. Amido 

M-65/07 17,6 14,1 0,48 29,4 4,9 

M-10/09 20,5 15,5 0,45 34,4 5,7 

CrippsPink 16,5 13,8 0,67 20,6 3,6 

Fuji 16,2 15,4 0,30 51,3 4,9 

* Análise físico-química feita 24 horas após a colheita 



Alta capacidade de conservação dos frutos 
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Painéis de Avaliação 
Sensorial 
(aceitação pelo consumidor) 
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Resultados de painel de degustação de maçãs precoces    

-  Estação Experimental de Caçador, 12/02/2014  - 
 - 30 painelistas da EECd - 

Aparência Sabor 



6) Menor demanda de 
mão de obra 

Época de colheita diferente de Gala e Fuji 

Hábito de crescimento de ramos abertos ou 
pendentes 

Frutificação de 1 a 2 frutos por cacho 
(RECENTE) 



Otimizar o uso da mão de obra na colheita 
(escalonamento) 

 Reduzir custos com poda, condução 
(formação do pomar) e raleio de plantas  

Objetivos: 



Classe 2 – ângulo inserção 

aberto e crescimento 

subsequente verticalizado 

Mão-de-obra para 

arqueamento de 

ramos duas vezes 

Classe 3 – ângulo inserção 

aberto e crescimento 

subsequente bem aberto 

Classe 1 – ângulo inserção 

dos ramos fechado e 

crescimento vertical 

Mão-de-obra para 

arqueamento de 

ramos uma só vez 

Mão-de-obra para 

arqueamento de 

ramos não necessária 



M-58/07  
no CG-874 

M-58/07 
 no Maruba/M-9 



Principais novas cultivares 
de macieira da Epagri 

Suas características mais 
importantes 



 Gala x M-41 

 Baixo requerimento frio  

 Boa tolerância à sarna 

 Muito precoce em produzir 

 Alta produtividade 

 Colheita precoce (antes da Gala) 

 Vermelha, sabor doce 

 Baixa conservação 



 Gala x Mollie’s Delicious 

 Médio requerimento de frio 

 Resistência à MFG 

 Tolerância à sarna (horizontal) 

 Colheita na época da Gala 

 Baixo valor comercial  

 Muito usada como parental 

Imperatriz 

Controle 



Inoculação de MFG  

Monalisa Gala Fuji 

Monalisa Gala 

 Gala x Malus 4 

 Muito boa adaptação climática 

 Resistência à sarna e à MFG 

 Não preferência ao ácaro vermelho 

 Alta precocidade em frutificar 

 Alto potencial produtivo 

 Alta qualidade de frutos 

 Conservação similar à Gala 

 Colheita na época da Gala 





Figura. Opinião de 43 técnicos ligados à cadeia produtiva da 
maçã em relação à cv. Monalisa. 
(Dia de campo realizado em Fraiburgo em: 04/02/2014) 



 Gala x Princesa 

 Alta precocidade de frutificação 

 Resistente à Mancha Foliar da Gala 

 Alta produtividade 

 Frutos de alta qualidade 

 Época de colheita entre Gala e Fuji 

   

 

Gala 

Daiane 





Figura. Opinião de 28 técnicos ligados à cadeia produtiva da 
maçã em relação à cv. Daiane. 
(Dia de campo realizado em Fraiburgo em: 04/02/2014) 



Suprema de         

São Joaquim 

 Mutação da cv. Fuji 

 Melhor cor de epiderme que Fuji 

 Resistente à MFG 

 Tolerante ao oídio 

 Alta qualidade de frutos 

 Colheita com cv. Fuji 

Suprema de 

Fraiburgo 



Algumas seleções 
avançadas da Epagri 

Características em 
destaque 



 Médio requerimento de frio 

 Muito precoce em iniciar a produção 

 Resistência à MFG 

 Frutos uniformes e exuberantes 

 Frutos doces, crocantes e suculentos 

 Colheita na época da Gala 

 Melhor conservação que a Gala 



 Médio requerimento de frio 

 Resistente à MFG 

 Alta produtividade 

 Frutos de ótimo apelo visual  

 Bom formato, boa aparência 

 Frutos doces/semi-ácidos, 
crocantes e suculentos 

 Muito boa conservação 

 Colheita entre a Gala e a Fuji 

Controle 

M-29/08 



Controle 

M-65/07 

 Alto requerimento de frio 

 Resistente à MFG 

 Frutos grandes e bem coloridos 

 Bicolor 

 Muito bom sabor - ácidos 

    (alta acidez + alto açúcar) 

 Polpa muito crocante e suculenta 

 Muito boa conservação 

 Colheita após a Fuji – bem tardia 



 Médio requerimento de frio 

 (Muito boa adaptação) 

 Resistente à MFG 

 Frutos de bom formato 

 Aparência razoável 

 Muito bom sabor 

 Muito boa conservação 

 Colheita após a Fuji – bem tardia 

Controle 

M-10/09 



Estrutura de organização do 
trabalho de melhoramento de 
macieira na Epagri 

 Ações de pré-melhoramento;  

 Hibridações e seleção inicial – fase 1;  

 Avaliação de seleções em coleções locais – fase 2;  

 Rede de avaliação de seleções avançadas – fase 3; 

 Pesquisa participativa – fase pré-comercial.  



Estratégias para o futuro 

 Maior dedicação nas ações de pré-melhoramento 
(BAG, caracterização, introduções, etc...);  

 Implantação de um laboratório de biotecnologia para 
dar suporte nos processos de pré-melhoramento e 
melhoramento (fase 1);  

 Reestruturação da rede Sul brasileira de avaliação de 
novos genótipos (copa x porta-enxertos) (fase 3);  

 





Estratégias para o futuro 

 Maior dedicação nas ações de pré-melhoramento 
(BAG, caracterização, introduções, etc...);  

 Implantação de um laboratório de biotecnologia para 
dar suporte nos processos de pré-melhoramento e 
melhoramento (fase 1);  

 Reestruturação da rede Sul brasileira de avaliação de 
novos genótipos (copa x porta-enxertos) (fase 3);  

Futuro: Diversificação de cultivares 
e indicação regionalizada de cvs. 

Copa e porta-enxertos. 

 



Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina – 

EPAGRI 

Estação Experimental de Caçador 
 

Caçador-SC 



MUITO OBRIGADO ! 
 

 

Em especial às Equipes: 

Fitossanidade 

Fitotecnica 

Micropropagação 

Fisiologia 

Pós-colheita  

Nutrição Vegetal 

 

 




