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A tela antigranizo é considerada a alternativa mais eficaz e segura no controle de danos ocasionados 

pelas chuvas de granizo em pomares de maçã. A sua utilização, entretanto, reduz a radiação solar 

incidente sobre as plantas, podendo comprometer a fotossíntese, a produção e a qualidade dos 

frutos. Este trabalho tem por objetivo avaliar a produção e a qualidade físico-química de frutos de 

macieiras cobertas com diferentes telas antigranizo. O experimento foi conduzido durante os ciclos 

produtivos 2013/2014; 2014/2015; 2015/2016 e 2016/2017, em pomar comercial no município de 

Vacaria-RS. Foram utilizadas macieiras ‘Maxi Gala’ e ‘Fuji Kiku 8’, conduzidas em líder central, 

sobre porta-enxerto M-9, com espaçamento entre plantas de 3,5 m x 0,7 m em ‘Maxi Gala’ e 3,5 

m x 0,8 m em ‘Fuji Kiku 8’. Os tratamentos consistiram no controle (plantas sem cobertura) e na 

cobertura das plantas com tela antigranizo nas cores preta e branca, ambas com malha de 7 mm x 

4 mm, e com tela vermelha com malha de 2,1 mm x 5,3 mm. O delineamento experimental utilizado 

foi blocos ao acaso, sendo cada unidade experimental composta de cinco plantas. Todos os frutos 

de cada planta, durante as quatro safras de execução do trabalho, foram colhidos na maturação 

comercial, contados e pesados, para a determinação da produção. Foram selecionados 

aleatoriamente 20 frutos por repetição, com tamanho uniforme, para avaliação de cor da epiderme, 

número de sementes, firmeza de polpa, índice de iodo-amido, acidez titulável e sólidos solúveis. 

Os dados obtidos durantes os anos de execução do experimento foram submetidos à ANOVA e as 

médias dos tratamentos comparadas pelo teste de Tukey (p<0,05), com o programa estatístico SAS. 

A produção dos frutos acumulada durante as quatro safras foi maior em macieiras ‘Maxi Gala’ 

cobertas com tela vermelha, enquanto o emprego da tela preta reduziu a produção em comparação 

aos demais tratamentos. Em macieiras ‘Fuji Kiku 8’ não houve diferença na produção de frutos 

entres as telas utilizadas. O sombreamento provocado por qualquer umas das telas antigranizo 

reduziu a porcentagem de cor vermelha dos frutos de ‘Fuji Kiku’. Na cultivar Maxi Gala, apenas 

os frutos produzidos sobre tela preta mostraram redução no desenvolvimento de cor vermelha em 

relação ao tratamento sem cobertura. A intensidade da coloração vermelha, verificada no lado mais 

exposto a luz solar, não foi afetada pelo emprego das telas em frutos de macieiras ‘Maxi Gala’. No 

entanto, em macieiras ‘Fuji Kiku 8’ o emprego da tela preta resultou em maiores valores de h° em 

relação ao tratamento controle, indicando frutos com menor intensidade do vermelho. No lado do 
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fruto menos exposto à luz, o emprego de telas, independente da coloração, aumentou o angulo hue 

na cultivar Fuji Kiku 8, indicando uma coloração de fundo mais verde (Tabela 1). Frutos de ‘Maxi 

Gala’ sem cobertura apresentaram maior número de sementes, não diferindo, entretanto, dos frutos 

cobertos com tela vermelha. Em ‘Fuji Kiku 8’, o número de sementes foi maior em frutos sob tela 

vermelha, não diferindo, entretanto, dos frutos cobertos com tela preta. A cobertura com telas 

aumentou o índice de iodo-amido dos frutos de ‘Fuji Kiku 8’. O teor de sólidos solúveis foi 

reduzido pelo uso de telas em ‘Maxi Gala’, especialmente tela preta. Em ambas as cultivares, não 

houve diferença na acidez titulável dos frutos entre os tratamentos. O sombreamento ocasionado 

pelas telas antigranizo reduziu a firmeza de polpa dos frutos, sendo essa redução observada 

principalmente em frutos de ‘Maxi Gala’ e ‘Fuji Kiku 8’ cobertos com telas preta e vermelha, 

respectivamente. A cobertura de plantas de macieiras com telas antigranizo, principalmente preta 

e vermelha, afeta a coloração de frutos de macieiras ‘Fuji Kiku 8’, pois reduz a intensidade e a área 

recoberta com vermelho na epiderme e retarda a perda de cor de fundo verde. Na cultivar ‘Maxi 

Gala’, a tela branca não difere estatisticamente da área descoberta (sem tela) quanto à coloração 

dos frutos, sendo, portanto, a mais indicada para a cobertura do dossel de plantas, já que permite 

maior intensidade e melhor qualidade de luz, necessários para a fotossíntese e acúmulo de 

pigmentação vermelha na epiderme dos frutos. 

 

Tabela 1. Atributos de coloração na epiderme de maçãs ‘Maxi Gala’ e ‘Fuji Kiku 8’, após a 

colheita de macieiras cobertas ou não, com telas antigranizo de diferentes colorações. Média de 

quatro safras (2013/2014; 2014/2015; 2015/2016 e 2016/2017). 

 

Tela de  

Cobertura 

h°     

ICV (%) 
Menos exposto a luz 

do sol 

Mais exposto a luz 

do sol 

  

‘Maxi Gala’ 

Controle   94,8 ns 35,8 ns  62,5 a 

Branca 94,2 39,3  60,5 a 

Preta 98,9 41,8  50,5 b 

Vermelha 97,1 38,2   56,7 ab 

C.V. (%) 5,7 16,7  14,7 

 ‘Fuji Kiku 8’ 

Controle  92,8 b 41,3 c  
70,5 a 

Branca 96,6 a 47,4 b  63,4 b 

Preta 98,8 a 51,4 a  59,1 b 

Vermelha 99,3 a 49,7 ab  59,6 b 

C.V. (%) 3,9 8,7   10,2 
Médias seguidas por letras iguais, na coluna, não diferem entre si pelo teste Tukey (p< 0,05). 

 

  


