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 A poda em macieiras tem como finalidade proporcionar um equilíbrio entre o crescimento 

vegetativo e reprodutivo, removendo ramos com problemas fitossanitários, que estão mal 

posicionados, bem como que apresentam poucas gemas floríferas, a fim de melhorar a 

luminosidade e a produção na planta, proporcionando frutos com melhor qualidade. Pode ser 

dividida em duas épocas, a poda de verão, ou poda verde, e poda de inverno, ou poda seca. A 

poda verde tem como objetivo complementar a poda seca. Ela consiste na desbrota, 

desladroamento e desfolha dos ramos quando estão verdes ou herbáceos, permitindo maior 

incidência de luz no dossel da planta e reduzindo a competição com os frutos. O objetivo deste 

trabalho foi avaliar o efeito da poda verde realizada em diferentes épocas sobre a qualidade dos 

frutos, bem como sobre o teor de compostos bioativos e a atividade antioxidante. O experimento 

foi realizado com maçãs ‘Fuji’, na safra 2016/2017, em pomar localizado no município de São 

Joaquim, SC (49° 55' W; 28° 17' S; 1.360 m de altitude). Foram avaliados os tratamentos sem 

poda (controle); poda verde realizada em dezembro; poda verde realizada em janeiro; e poda 

verde realizada em fevereiro. Após a colheita, os frutos foram transportados ao Laboratório de 

Fisiologia e Tecnologia Pós-colheita do CAV/UDESC e foram avaliados quanto à firmeza de 

polpa, sólidos solúveis (SS), acidez titulável (AT), relação SS/AT, cor da epiderme (h° e índice 

de cor vermelha), taxas respiratória e de produção de etileno, atividade antioxidante (métodos 

DPPH e ABTS) e teores de compostos fenólicos totais e antocianinas totais. O delineamento 

experimental utilizado foi em blocos ao acaso, com quatro repetições, e a unidade experimental 

constituída por 30 frutos. Os dados foram submetidos a análise de variância e as médias dos 

tratamentos comparadas pelo teste de Tukey (p<0,05). Não houve diferença significativa para os 

atributos SS, taxas respiratória e de produção de etileno, atividade antioxidante, por ambos os 

métodos utilizados, e teor de compostos fenólicos totais, tanto na casca como na polpa. A cor da 

epiderme apresentou menores valores de ângulo hue da epiderme, na região do fruto mais exposta 

à radiação solar, nos frutos de plantas submetidas a poda verde nos meses de janeiro ou fevereiro. 

Na região do fruto menos exposta à radiação solar, a poda verde em janeiro proporcionou menor 

valor de h°. O conteúdo de antocianinas totais foi maior em frutos de plantas com poda verde em 
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janeiro do que nos tratamentos sem poda verde e poda verde em dezembro, porém onde sem 

diferir do tratamento poda verde em fevereiro. O índice de cor vermelha foi maior nos frutos de 

plantas submetidos à poda verde nos meses de janeiro e fevereiro (Tab. 1). Estes resultados 

indicam que os frutos de plantas com poda verde nos meses de janeiro ou fevereiro 

apresentavam-se com maior superfície recoberta com cor vermelha, bem como com um vermelho 

mais intenso. A firmeza de polpa em frutos de plantas submetidas à poda verde em fevereiro foi 

maior do que em frutos de plantas com poda verde realizada em janeiro. Contudo, nenhuma das 

épocas de realização da poda verde diferiu do tratamento controle. O tratamento sem poda verde 

apresentou maior valor de AT em relação aos tratamentos poda verde em janeiro ou fevereiro. A 

relação SS/AT apresentou maiores valores em frutos de plantas com manejo de poda verde em 

janeiro ou fevereiro (Tab. 2). Conclui-se que plantas submetidas a poda verde nos meses de 

janeiro ou fevereiro produzem frutos com qualidade superior, pois apresentam maior 

recobrimento com coloração vermelha, cor vermelha mais intensa e melhor relação SS/AT. 

 Tab. 1. Cor da epiderme (h° e índice de cor vermelha) e teor de antocianinas em maçãs ‘Fuji’ 

em função da época de realização da poda verde. 

*Médias não seguidas da mesma letra na vertical, diferem entre sim pelo teste Tukey (p<0,05). ns: diferença não 

significativa. Índice de cor vermelha: 1-0 a 15%; 2-16 a 25%; 3-26 a 50%; 4-51 a 75%; e 5-76 a 100% de superfície 

recoberta com cor vermelha. 

 

Tab. 2 Firmeza de polpa, acidez titulável (AT) e relação SS/AT em maçãs ‘Fuji’ em função da 

época de realização da poda verde. 

Tratamentos Firmeza de polpa (N) 
AT (% de ácido 

málico)         
SS/AT 

Sem poda verde 69,21 AB 0,228 A 54,28 B* 

Poda em Dezembro  68,77 AB 0,192 AB 63,21 AB 

Poda em Janeiro  66,23 B 0,160 B 77,42 A 

Poda em Fevereiro 70,56 A 0,172 B 69,67 A 

CV (%) 2,05 9,54 10,10 

*Médias não seguidas da mesma letra na vertical, diferem entre sim pelo teste Tukey (p<0,05).  ns: diferença não 

significativa. 

Tratamentos 

Cor da epiderme Antocianina 

(mg cianidina 3-

glicosídeo 100 g-1) 

h° (Região 

+ vermelha) 

h° (Região - 

vermelha) 

Índice de cor 

vermelha (1-5) 

Sem poda verde 41,9 A 101,5 A 3,3 C    33,7 BC* 

Poda em Dezembro  43,4 A   104,8 AB   3,6 BC 24,4 C 

Poda em Janeiro  35,6 B  92,1 B     4,0 AB 57,6 A 

Poda em Fevereiro 35,0 B    98,7 AB 4,1 A    42,5 AB 

CV (%) 6,6 4,8 5,5 19,4 


