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Resumo 

 
A macieira quando cultivada sob tela antigranizo exibe desenvolvimento vegetativo mais intenso do que 
observado em pomares a pleno sol. Ramos muito vigorosos prejudicam a eficiência de tratamentos 
fitossanitários e reduz a qualidade produtiva da planta. O manejo dos ramos por meio de podas é 
necessário tanto para frutificação quanto para manter um equilíbrio do crescimento vegetativo, 
proporcionar maior entrada de luz no interior da copa, no intuito de manter a produção constante e com 
qualidade. A poda verde, que consiste da retirada de ramos mal posicionados na copa, é uma prática 
essencial em pomares sob cobertura antigranizo, demandando definição das épocas mais responsivas a 
melhoria da qualidade de frutos. Assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar diferentes épocas de poda 
verde em macieiras ‘Gala’ em pomar sob tela antigranizo. O experimento foi conduzido em pomar comercial 
em Vacaria-RS, utilizando macieiras ‘Maxi Gala’ enxertadas sob portaenxerto M9, no ciclo produtivo 
2016/2017. O delineamento experimental utilizado foi em blocos casualizados três repetições, sendo cada 
repetição composta por duas plantas. Os tratamentos utilizados foram baseados em três diferentes épocas 

de poda verde com cortes de ramos de crescimento do ano no ponto de crescimento: 1) Testemunha (sem 
poda); 2) Poda verde em 22 de novembro de 2016; 3) Poda verde em 16 de dezembro de 2016; 4) Poda 
verde em 20 de janeiro de 2017. Foram avaliados os seguintes parâmetros: coloração da epiderme dos 
frutos, número de frutos por planta (NFP), massa de frutos por planta (MFP) e massa média de frutos por 
planta (MMFP).  As épocas de poda verde avaliadas não influenciaram os dados de produção (NFP, MFP e 
MMFP). A poda verde realizada no dia 20/01/2017 aumentou o número de frutos com 65 a 75 mm de 
diâmetro. Já para a coloração da epiderme as épocas de poda 20/11/2016 e 20/01/2017 apresentaram a 
maior parte do recobrimento de cor vermelha >50% a <75%, sendo superior a testemunha.  Tais 
resultados indicam que a época de poda verde pode contribuir para melhoria do manejo do dossel de 
pomares sob telas antigranizo, melhorando a entrada de luz nas plantas e a coloração dos frutos. 
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