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Qualidade de maçãs ‘Pink Lady’ sob efeito da utilização de telas 
antigranizo 
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A utilização de telas em pomares de macieira, atualmente, é uma ferramenta 
usada por muitos produtores para proteção contra o granizo. Todavia, as 
telas alteram a intensidade e a qualidade da luz solar que incide sobre as 
plantas e, assim, podem influenciar no potencial produtivo e na qualidade 
dos frutos. O experimento foi conduzido em pomar comercial no município 
de Vacaria-RS, na safra 2014/15, e consistiu da avaliação de diferentes 
tipos de tela antigranizo em macieiras ‘Pink Lady’, sobre porta-enxerto M9, 
conduzidas sob o sistema de líder central. O delineamento experimental 
utilizado foi em blocos ao acaso, com quatro repetições, sendo cada 
unidade experimental composta por três plantas. Os tratamentos avaliados 
foram: 1) tela antigranizo de coloração preta 18% de sombreamento; 2) tela 
antigranizo de coloração branca 12% de sombreamento; e 3) controle (sem 
tela). Os seguintes parâmetros foram avaliados: massa média dos frutos, 
firmeza de polpa, sólidos solúveis, índice de iodo-amido, porcentagem de 
frutos de acordo com a proporção de cor vermelha na superfície da 
epiderme dos frutos, frequência de frutos de acordo com grau de ‘russeting’ 
e severidade do distúrbio dano de sol. Dentre os resultados mais 
expressivos, pode ser destacado que as plantas cobertas com tela 
antigranizo de coloração preta apresentaram menor proporção de frutos com 
dano de queimadura de sol. A utilização da tela preta proporcionou redução 
na coloração vermelha dos frutos em relação ao tratamento-testemunha e à 
tela branca, ocorrendo aumento da porcentagem de frutos na classe de 
menor coloração (frutos com menos de 25% de coloração vermelha na 
epiderme) e diminuição de frutos na classe com maior coloração (>75% de 
coloração vermelha na epiderme). Já as plantas cobertas com tela 
antigranizo de coloração branca não diferiram das plantas sem proteção 
quanto à coloração dos frutos. Com a utilização de tela preta foi observada 
menor massa média dos frutos, sendo constatada maior proporção de frutos 
nas classes de menor calibre. Em relação a ocorrência de ‘russeting’, 
observou-se que as plantas do tratamento-testemunha apresentaram maior 
proporção de frutos de menor severidade do distúrbio em relação as telas 
preta e branca. Comparando-se as telas entre si, não foram constatadas 
diferenças entre elas quanto a ocorrência de ‘russeting’. 
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