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 O Brasil é um dos maiores produtores mundiais de frutas, com destaque para as de clima 

temperado, que possui a maior parcela de produção na região sul do país. Deste modo, dentre as 

frutas de clima temperado, a macieira (Malus domestica Borkh) é a mais produzida, 

principalmente as cultivares Gala, Fuji e seus clones, os quais apresentam grande aceitação pelos 

consumidores brasileiros e internacionais. Apesar da elevada produção, estima-se que as perdas 

pós-colheita superem 20% dependendo de inúmeros fatores intrínsecos e extrínsecos. Assim 

buscam-se novas tecnologias para minimizar tais perdas a fim de fortalecer a cadeia produtiva de 

maçãs, aumentando a qualidade dos frutos para serem disponibilizados na sua melhor forma ao 

consumidor. Considerando estes fatores, a aplicação de fitohormônios podem ter efeitos positivos 

nos aspectos qualitativos dos frutos. Desta forma, objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito da 

aplicação de Catasterona (Brassinosteroides) e do ácido naftaleno acético (Auxina) na 

funcionalidade do xilema e nos atributos físico-químicos pós-colheita de maçãs ‘Gala’. O 

experimento foi conduzido em pomar comercial no município de Vacaria-RS (50°56'02"W, 

28°30'44"S), utilizando macieiras da cultivar Gala, clone Galaxy, sobre porta-enxerto 

Marubakaido com filtro M9, com nove anos de idade, conduzidas em líder central e espaçamento 

4 x 0,7 m. Os tratamentos avaliados foram Catasterona (10-6 M), ácido naftaleno acético (ANA; 1 

mg.L-1) e a combinação de Catasterona (10-6) + ANA (1 mg.L-1), além do tratamento controle 

(água destilada). As aplicações foram realizadas a cada 15 dias, no período estipulado entre os 40 

a 127 dias após a plena floração (DAPF). Na pré-colheita foi executada a avaliação da 

funcionalidade do xilema, utilizando a técnica de infusão de corante, a partir da metodologia 

descrita por Dražeta et al. (2004).  Na colheita, os frutos foram avaliados quanto aos atributos de 

qualidade como comprimento e diâmetro, ambos quantificados com o auxílio de uma régua 

graduada; cor de fundo da epiderme, avaliado em termos e valores de ângulo ‘hue’ (h°); 

porcentagem de cor vermelha (PCV); firmeza de polpa (N), determinada na região equatorial dos 

frutos com o auxílio de um penetrômetro eletrônico, em dois lados opostos, em que previamente 

foram retirados uma pequena porção da epiderme; textura (força para ruptura da casca e da 

polpa), realizada com um analisador de textura; índice iodo-amido, o qual foi avaliado através da 
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submersão da parte proximal do fruto (cortado transversalmente na região equatorial) em solução 

composta de iodeto de potássio e iodo de metálico, sendo avaliados em uma escala de 1 (teor 

máximo de amido) a 5 (amido totalmente hidrolisado); pH; acidez titulável (AT); sólidos solúveis 

(SS);  taxas de respiração (CO₂) e produção de etileno (C2H4), ambas quantificadas a partir de um 

cromatógrafo gasoso. O delineamento experimental utilizado foi em blocos casualizados, sendo 

utilizados cinco repetições (cada repetição constituída de 4 plantas) por tratamento. As médias 

foram comparadas pelo teste de Tukey (p<0,05). Todas as análises estatísticas foram realizadas 

no software estatístico SAS, versão 9.1 (SAS Institute, 2009). Para o atributo funcionalidade do 

xilema, os frutos tratados com Catasterona (10-6 M) e com ANA (0,1%) tiveram maior número de 

elementos de vasos do xilema coloridos nas regiões proximal, mediana e distal, durante o período 

de 67 a 127 DAPF do que aqueles tratados com ANA (0,1%) + Catasterona (10-6M) e o 

tratamento controle. Em relação à produção de etileno, avaliada aos 127 DAPF, os tratamentos 

Catasterona (10-6 M) e ANA (0,1%) apresentaram redução na síntese deste, enquanto o 

tratamento ANA (0,1%) + Catasterona (10-6 M) aumentou a síntese e diferiu dos outros 

tratamentos. Porém, a cor de fundo da epiderme do lado mais exposto a luz, o tratamento ANA 

(0,1 %) + Catasterona (10-6 M) apresentou coloração vermelha mais intensa (menor h°), diferindo 

significativamente dos tratamentos controle e Catasterona (10-6 M). No entanto, no lado menos 

exposto a radiação solar, os tratamentos não diferenciaram entre si. Os frutos tratados com 

Catasterona (10-6 M) exibiram menor pigmentação vermelha na região do fruto menos exposta a 

radiação solar, diferindo dos outros tratamentos, e maior força para ruptura da epiderme, 

entretanto não diferiu do tratamento controle. Os teores de SS foram menores nos frutos do 

tratamento ANA (0,1 %), em relação ao tratamento Catasterona (10-6 M). Para as variáveis de 

firmeza de polpa, força para penetração da polpa, pH e índice de iodo-amido não foram 

observadas diferenças entre os tratamentos. Conclui-se que para funcionalidade do xilema a 

aplicação isolada de fitohormônios aumentou o número de vasos nas três regiões avaliadas, 

enquanto a utilização destes de forma combinada elevou a síntese de etileno e a coloração 

vermelha da epiderme dos frutos do lado mais exposto a radiação solar.  
 

  


