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RESUMO 

 

 

 Considerando-se a importância da cultura da maçã em vários lugares e que a 

poda da macieira promove o crescimento e estimula a produção de frutos esta 

proposta de pesquisa apresenta a seguinte questão-problema: como efetuar a poda 

na cultura da maçã com o objetivo de melhorar a qualidade e a produtividade do 

pomar na Fazenda Fertilidade da empresa Fischer, localizada em Lebon Régis – 

SC? � presente trabalho relata trezentas horas de estágio e justifica-se porque o 

cultivo da maçã representa uma atividade econômica de crescente importância para 

a cidade já referida, sendo que esta importância está diretamente associada, 

também, às melhorias nos sistemas de condução da macieira. Esta pesquisa tem 

por objetivos principais: analisar como se altera a forma natural da planta, abordar 

um histórico da cultura da maçã; conduzir os ramos para melhorar a insolação e 

eficiência na aplicação de produtos; realizar a poda de formação da estrutura da 

planta; compreender a modificação do vigor e controle do porte da planta através da 

poda; enfatizar a época ideal para aplicar os sistemas de condução da poda; 

relacionar o equilíbrio da planta entre o crescimento reprodutivo e vegetativo e 

analisar a execução dos tratos culturais na cultura da maçã. Este estudo consiste 

em uma pesquisa bibliográfica do tipo qualitativa e, em síntese, conclui-se que a 

poda realizada nas cultivares Gala, Fuji Suprema e Daiane foi eficiente na redução 

do crescimento vegetativo dos ramos da macieira, favorecendo melhor penetração 

de luz, garantindo, assim, uma melhor produtividade. 

 

 

Palavras-chaves: Macieira. Poda. Produtividade. 
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ABSTRACT 

 

 

Considering the importance of apple orchards in several places and the apple 
tree pruning promotes growth and stimulates fruit production this research 
proposal asks the question-problem: how to make pruning the apple orchards 
in order to improve quality and productivity at Orchard Farm Fertility Fischer 
company, located in Lebon Régis - SC? This paper describes three hundred 
hours of stage and is justified because the cultivation of apple is an economic 
activity of growing importance to the city cited above, and this importance is 
directly related also to improvements in the apple tree training systems. This 
research has as main objectives: to analyze how it changes the natural form of 
the plant, address a history of apple orchards; conducting branches to improve 
efficiency in heat stroke and application of products; performing the training of 
pruning the plant structure; understand the modification of force and size of 
the control of the plant by pruning; emphasize the ideal time to apply the 
pruning drive systems; relate the balance of plant between reproductive and 
vegetative growth and review the implementation of cultivation in apple 
orchards. This study consists of a literature review of qualitative type and, in 
summary, it is concluded that the pruning done in cultivars Gala, Fuji and 
Supreme Daiane was effective in reducing the vegetative growth of apple tree 
branches, favoring better light penetration, ensuring, thus a better productivity. 
 

 

Keywords: Apple. Pruning. Productivity. 
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1 INTRODUÇÂO 

 

  

Este relatório visa a conclusão do estágio de observação, sendo 300 horas, 

realizado no período de 13 de abril a 30 de junho do ano em vigência, na empresa 

Fischer, localizada em Lebon Régis – SC. 

Durante o período de estágio foram acompanhadas diversas atividades bem 

como um acompanhamento de todo o sistema de poda, de condução de novos 

pomares e caracterização de sistemas de condução. 

 Segundo estudos: 

A maçã está entre as quatro frutas mais consumida no mundo. 
A produção no Brasil como uma fruta de sabor diferenciado 
daquela tradicionalmente importada, mudou os hábitos do 
consumidor brasileiro, resultando no aumento do consumo per 

capita da fruta ao natural nos últimos anos (MELLO, 2004, p. 
10). 

 De acordo com Frey: 

Atualmente, há superprodução de maçãs no mundo. Estados 
Unidos, Canadá, países da Europa, Argentina, Chile, México, 
Austrália, Nova Zelândia, Japão, Israel, África do Sul são 
grandes produtores e exportadores de maçãs. O Brasil não só 
atingiu auto-suficiência na produção, como também se tornou 
exportador de maçãs. (FREY, 2004, p. 13). 
 

Para garantir uma produção de qualidade, é necessário controlar o vigor da 

produção. O controle do vigor e da produção em pomares é um dos principais 

problemas enfrentados pelos produtores de maçãs na fruticultura moderna de alta 

densidade de plantas por hectare. 

O que se busca numa planta é o harmonioso equilíbrio entre o 
crescimento vegetativo e a produção de frutos. Enquanto certa 
quantidade de crescimento vegetativo é necessária para 
manter o vigor, para providenciar uma adequada área foliar e 
para a formação de novos pontos de frutificação, o 
desenvolvimento e a manutenção de ramos vigorosos e 
improdutivos é desnecessária e antieconômica (CAMILO, 2006, 
p. 62). 
 

O equilíbrio da planta pode ser obtido de diversas formas, como por exemplo, 

através da poda, especialmente a de verão e da inclinação dos ramos laterais. No 

entanto, ambas as técnicas podem acarretar efeitos negativos para o 

desenvolvimento vegetativo e reprodutivo da macieira. De acordo com Hoffmann 

(2004, p, 54), “a poda verde, por retirar parte da planta com folhas reduz a atividade 

fotossintética e as reservas acumuladas para o novo crescimento no próximo ciclo. 
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Também pode alternar a produção e o movimento de hormônios dentro da planta, 

interferindo nos processos fisiológicos.” 

A poda da macieira promove o crescimento e estimula a produção de frutos. 

Além disso, ela remove as partes da árvore que podem ter sido danificadas pelo 

vento, por doenças ou por insetos. 

Segundo Caramela (2008), poda é limpar ou cortar a rama ou braços inúteis 

das árvores, tendo por objetivo regularizar a produção e melhorar a qualidade do 

fruto. 

 Este trabalho demonstra os principais pontos que envolvem esta prática na 

fruticultura de clima temperado, mostrando sua importância e a relação deste trato 

cultural com a qualidade e produtividade da macieira. A abordagem teórica aqui 

apresentada enfatiza informações importantes sobre este trato cultural, incluindo os 

tipos de poda e a época ideal para esta prática em Lebon Régis – SC. 

 O objetivo preponderante deste trabalho consiste em efetuar a poda na 

cultura da maçã com o objetivo de melhorar a qualidade e a produtividade do pomar 

em Lebon Régis - SC, analisando como se altera a forma natural da planta, 

modificando sua arquitetura a fim de proporcionar melhor iluminação e arejamento 

no interior da copa, mantendo a forma, a sanidade e o vigor da macieira. 

 Como objetivos secundários, pode-se considerar: abordar um histórico da 

cultura da maçã; conduzir os ramos para melhorar a insolação e eficiência na 

aplicação de produtos; realizar a poda de formação da estrutura da planta de forma 

que realize melhor produção de ramos de frutificação; compreender a modificação 

do vigor e controle do porte da planta através da poda, estimulando a produção e 

melhoria da qualidade dos frutos; enfatizar a época ideal para aplicar os sistemas de 

condução da poda, evitando épocas de maior risco ao ataque de doenças; relacionar 

o equilíbrio da planta entre o crescimento reprodutivo e vegetativo e analisar a 

execução dos tratos culturais na cultura da maçã. 

 Este trabalho é bastante relevante porque o cultivo da maçã representa uma 

atividade econômica de crescente importância para a cidade de Lebon Régis - SC. 

 Sabe-se que para crescer de forma saudável e produtiva, é fundamental 

caracterizar os sistemas de condução da macieira e avaliar aspectos relevantes para 

o desenvolvimento da planta, considerando a variedade da mesma cultivada na 

região já referida. 

 A cadeia produtiva da macieira tem buscado um posicionamento cada vez 
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mais favorável através da qualificação técnica da produção e de um conjunto de 

iniciativas de caráter setorial decorrentes do elevado grau de organização das 

empresas. Por conseguinte, é de fundamental importância assegurar a manutenção 

da capacidade competitiva deste setor, tomando-se em conta o potencial de 

expansão no mercado, bem como as crescentes exigências relacionadas à saúde de 

consumidores e agricultores e à sustentabilidade da produção (incluindo aspectos 

ambientais, econômicos e sociais). 

 Contudo, uma boa produção depende muito dos cuidados na hora da poda da 

macieira. Este trabalho pretende trabalhar aspectos relacionados a essa prática e 

justifica-se pelo fato de que o setor da maçã na cidade de Lebon Régis - SC deverá 

trabalhar a poda da melhor maneira possível, modernizando cada vez mais seus 

sistemas de condução, visando manter ou aumentar a sua produtividade e 

competitividade.h������������������������ ��������!"#$���%�-da-macieira

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

2  A CULTURA DA MACIElRA 

 

 

 Segundo o Manual da Cultura da Macieira (1986, p. 13), “a evolução da 

macieira deve ter iniciado há 25 milhões de anos, tendo como centro de origem a 

região entre o Cáucaso e o leste da China”. 

 É bem possível que o cultivo da macieira tenha se originado na região citada 

e as migrações dos povos euro – asiáticos devem ter colaborado para a 

disseminação das formas primitivas das macieiras atuais. 

 Até o início da década de 1970, o Brasil importava todas as maçãs que 

abasteciam o mercado nacional. O hábito de consumo desta fruta era bastante 

limitado e penas pessoas com alto poder aquisitivo podiam adquiri – la. Empresários 

de Fraiburgo – SC, mudariam essa realidade e, a partir de 1971, Lebon Régis – SC 

passou a cultivar a macieira. 

  

2.1 Aspectos Sócio – econômicos 

  

 A maçã é a fruta de clima temperado mais importante comercializada como 

fruta fresca, tanto no contexto internacional quanto no nacional. Embora a macieira 

tenha chegado ao Brasil com os primeiros colonizadores Europeus, sua cultura ficou 

limitada a pomares domésticos. Até a década de 60, somente a Região de Valinhos 

(SP) tinha alguns pomares comerciais. Os primeiros pomares comerciais surgiram 

na Região de Fraiburgo (SC) em 1969, cujos produtores foram atraídos pela Lei de 

Incentivos Fiscais para Reflorestamento, cujo programa incluía a macieira. 

 No início da década de 70, houve incentivo da Secretaria da Agricultura, que 

criou o Programa de Fruticultura de Clima Temperado – Profit, que beneficiava 

pequenos e médios produtores, e posteriormente foi levada ao Paraná e ao Rio 

Grande do Sul (MELLO, 2004). 

 

O Profit, que visava incentivar a produção de frutas, 
estimulando pequenos, médios e grandes produtores agrícolas 
a investir no ramo, seria extremamente benéfico para a Safra, 
que possuía um pomar experimental com um viveiro onde se 
produziam e se experimentavam diversas mudas. 
Curiosamente a partir de 1968, a Safra, através de uma 
alteração contratual, iniciou a produção e comercialização de 
mudas. O próprio Profit comentava a respeito da produção e 
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comercialização de mudas pela empresa, pois a Secretaria não 
se responsabilizava pela produção de mudas de árvores 
frutíferas (BRANDT, 2004). 
 

 O governo federal também se interessava pela fruticultura e pela pomicultura, 

devido a alta importação desta fruta. Também foram realizadas visitas de técnicos 

estrangeiros por intermédio do governo brasileiro. E foi através do Governo Federal 

que a pomicultura ganharia um enorme impulso. 

 Willy Frey, filho de René Frey, trabalhava como representante comercial da 

madeireira da família quando soube do surgimento da Lei 5.106, criada no ano de 

1966 pelo presidente Castello Branco, que permitia que até 50% do valor do imposto 

de renda da pessoa jurídica fosse utilizado em reflorestamentos e florestamentos 

(FREY, 2003). 

 Willy Frey então retornou a Fraiburgo – SC, para criar a Reflorestamento 

Fraiburgo, conhecida como Reflor, destinada a captar incentivos fiscais, 

administrando e executando os serviços de reflorestamento. Na época, o 

reflorestamento era realizado com pinus, mas como o parágrafo terceiro da lei dizia 

que o reflorestamento poderia ser realizado também com árvores frutíferas, buscou-

se então incluir a maçã nesta lei. 

 

Um dos problemas constatados para a inclusão da macieira foi 
a burocracia do governo, já que os projetos de reflorestamento 
deveriam passar pelo crivo do Instituto Brasileiro de 
Desenvolvimento Florestal, o IBDF, que acreditava que se 
liberassem o incentivo, este também deveria ser dado a 
pedidos semelhantes, aplicando os incentivos em plantações 
de bananeiras, mangueiras, etc. (FREY, 2003, p. 56). 

  

 A família Frey, por sua vez, possuíam contatos com Luiz Gabriel que por sua 

vez possuía ligações com os militares. Somem-se a esta lista, os contatos políticos 

estabelecidos por Willy Frey, que também foi assessor político do deputado 

Waldemar Rupp, conhecendo também dirigentes do Instituto Nacional do Pinho, 

depois transformado em IBDF, o que “facilitava-lhe o relacionamento com órgãos 

oficiais do Governo” (FREY, 2003) 

  Tal rede político empresarial foi um dos principais fatores que motivaram os 

encarregados do IBDF a incluírem a maçã nesta lei. A criação desta Lei favoreceu o 

processo de enriquecimento privado do grupo franco-argelino com a Safra, tendo 

como uma das principais beneficiárias em Fraiburgo a família Frey. 
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 Quando a Reflor realizava o plantio de algum pomar com incentivos fiscais, 

comprava a terra, muito provavelmente dos mais de 5.000 hectares que a família 

possuía no município. As mudas eram adquiridas da Safra, empresa que era sócia. 

E finalmente, ao administrar e plantar os pomares, recebia uma porcentagem sobre 

a comercialização dos frutos. 

 Os próprios irmãos René e Arnoldo Frey criaram no ano de 1969 a Renar 

Agropastoril Ltda, que plantava maçãs com incentivos, utilizando para isso de 

“recursos originários da exploração madeireira da empresa-mãe [René Frey & 

Irmão]” (FREY, 2004, p. 93), ou seja, dinheiro de impostos reaplicados no processo 

de acumulação de capital da família. 

 Apenas três décadas. Este foi o tempo em que o Brasil, da quase total 

importação de frutas, passasse à exportação, situação inimaginável quando, na 

década de 1960, àqueles planejadores e produtores possuíam a ideia produzir com 

sucesso maçãs e outras frutas de clima temperado em um país de clima 

predominantemente tropical como o Brasil. Sem dúvida, superaram a todas as 

condições adversas de clima, solo, transporte, armazenamento e comercialização 

das frutas. 

 Hoje é possível afirmar que a maçã brasileira tem ótima aceitação no mercado 

internacional. No entanto, apesar do constante crescimento inicial das exportações, 

a alternância de anos de crescimento e de anos de diminuição é reflexo da falta de 

uma política consistente de exportações do setor, acentuada entre outros fatores 

pelas oscilações da comercialização no mercado interno e pela variação no volume 

e na qualidade da produção a cada ano. 

 Embora tenha ocorrido um aumento na eficiência produtiva do setor pomícola 

no Brasil, ainda está muito aquém dos grandes produtores mundiais. Em termos de 

competitividade, o Brasil está em quinto lugar em eficiência na produção, em sétimo 

lugar em infraestrutura e insumos, em décimo oitavo lugar em mercados e finanças e 

em décimo primeiro lugar no cômputo geral (MELLO, 2004). 

 A época de colheita da maçã no Brasil, ocorre entre os meses de dezembro a 

abril, dependendo da cultivar e da região produtora. 

 Por causa das operações manuais, a cultura da macieira é altamente 

demandante de mão de obra, seja na formação da planta, no raleio e na colheita, 

seja na classificação e embalagem. 

 Considerando o avanço que a pomicultura tem apresentado, a infraestrutura 
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de armazenamento e comercialização e a textura crocante da fruta, há perspectivas 

de aumento do consumo (MELLO, 2004). 

 

Hoje, a maçã brasileira está à venda em todo o território 
nacional. É bem divulgada no mercado, e reconhecida como de 
excelente paladar. Supera, até, em sabor a maçã importada 
porque é produzida por macieiras adaptadas ao solo e clima 
brasileiros, cultivadas com técnicas, e de variedade 
aprimoradas. (FREY: 2004, p. 18). 

  

 No Brasil, a maçã é comercializada os doze meses do ano e distribuída em 

todo o País. Além do consumo in natura, é utilizada para purês, geleias, fruta 

desidratada, suco concentrado e bebidas fermentadas. O fruto da macieira é rico em 

substâncias pécticas e celulose, que com a lignina constituem a fibra. Os teores de 

proteína e lipídios são baixos, apresentando uma grande variedade de ácidos 

orgânicos, predominando o ácido málico. 

 

2.2 Aspectos Botânicos 

 

 A macieira pertence à família Rosaceae, ordem Rosales e subfamília 

Pomoideae. Existem muitas espécies de macieira em estado selvagem, das quais 

algumas são utilizadas comercialmente como produtoras de frutos, outras como 

porta-enxertos, como ornamentais em paisagismo e na pesquisa científica e ainda 

outras como fonte de germoplasma para melhoramento genético. (HOFFMANN, 

2004). 

 A macieira cultivada comercialmente recebeu vários nomes científicos ao 

longo do tempo. A partir de 1803 foi denominada de Malus domestica Borkh, cuja 

origem exata é desconhecida, apenas existindo indícios de que seja derivada da 

espécie M. pumilla Mill., que ocorre naturalmente no leste europeu e oeste asiático 

ou da espécie M. sieversii (Ledeb.) M. Roem., encontrada nas montanhas da Ásia 

Central. Observa-se que diversas seleções de M. sieversii apresentam frutas com 

tamanho, cor e sabor semelhantes aos encontrados em muitas cultivares comerciais 

de macieira. (HOFFMANN, 2004). 

 Há milhares de anos as migrações dos povos contribuíram para a 

disseminação da cultura, a partir dos centros de origem, para diversas regiões do 

mundo (HOFFMANN,  2004). 
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A denominação Malus domestica é a primeira denominação 
válida publicada para a macieira cultivada, segundo o Código 
Internacional de Nomenclatura para plantas Cultivadas (PETRI; 
LEITE, 2008, p. 858). 

 

2.2.1 O fruto 

  

 O fruto é um pomo, constituído por grande receptáculo carnudo que envolve 

os ovários, cujo endocarpo é coriáceo ou pétreo e contém uma única semente. 

 

Assim como os óvulos, quando fertilizados, se desenvolvem 
dando sementes, os carpelos que contém os óvulos e outras 
partes adjacentes do eixo floral são estimulados a diferenciar-
se e crescer, produzindo uma estrutura, o fruto. (EPAGRI, 
2006, p. 70) 

  

 O crescimento da semente e do fruto se divide em três estágios. Estágio 1: 

cobre os primeiros 25 dias após pétala caída, durante o qual o fruto, a nucela e o 

endosperma nucelar livre crescem rapidamente, mas o embrião desenvolve-se 

lentamente. Queda precoce de alguns frutos ocorrem nesse período. Estágio 2: dos 

25 aos 75 dias após pétala caída. Na semente o endosperma torna-se celular e o 

embrião desenvolve rapidamente para seu crescimento total. O fruto atinge seu 

tamanho final. Estágio 3: dos 75 até os 90 dias após pétala caída. Na semente o 

endosperma periferal para a divisão. A testa endurece e torna-se amarronzada. 

(EPAGRI, 2006). 

 Para a máxima produção, os frutos em desenvolvimento necessitam atrair 

fotoassimilados, nutrientes minerais e água. Frutos, no seu estágio inicial de 

desenvolvimento contém clorofila e podem fotossintetizar. Entretanto, em vista de 

sua pequena relação superfície/ volume, a quantidade de gás carbônico fixada pelo 

fruto é normalmente pequena e pode suprir apenas aquele usado na sua respiração. 

Fotossíntese do fruto pode, entretanto, ter um importante papel no estágio inicial do 

desenvolvimento do fruto da macieira. No entanto, durante a maior parte da estação 

de crescimento, o fruto importará a maioria de seus carboidratos, assim como a 

água e nutrientes minerais. Os frutos são hábeis em mobilizar reservas 

armazenadas para o desenvolvimento inicial. (EPAGRI, 2006). 

 O fruto da macieira é amplamente recomendado: 

 

Além disso, muito apreciada por seu delicado sabor e fácil 
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digestão, as possibilidades de consumo e de utilização da 
maçã são bastante amplas e incentivam a imaginação dos 
cozinheiros: in natura, crua, cozida ou assada; com ou sem 
casca; inteira, em mordidas crocantes e suculentas, em 
pedaços, ralada, raspada ou em purê; como ingrediente para 
doces, geleias, compotas, bolos, tortas, crepes; como 
acompanhamento para carnes e no preparo de inúmeros pratos 
salgados; ou como bebida, em sucos, “vitaminas”, chás, vinhos 
e sidras; ou ainda como vinagre. (Disponível em 
http://www.portalsaofrancisco.com.br/alfa/maca/maca.php. 
Acesso em 08 de junho de 2015). 

As variedades mais conhecidas de maçã são a Gala (de formato redondo e 

alongado e cor vermelho-clara, muito doce. Muito boa para ser consumida crua, tem 

polpa bem firme e ligeiramente ácida e também pode ser utilizada em receitas 

assadas, e a Fuji (tem sabor doce e ácido, redonda, de casca vermelha rajada, 

polpa dura, textura suculenta). 

 De fato, por seu alto teor de potássio e pela capacidade de produzir boas 

quantidades de fibras, o fruto da macieira indicado para a manutenção da saúde, 

para a prevenção de doenças cardíacas e de excesso de colesterol no sangue, e 

para dietas alimentares de emagrecimento. (EPAGRI, 2006). 

 

&'&'& A folha 

 

 As folhas são simples, caducas e estipuladas, típicas da subespécie à que 

pertence a macieira. Desempenham função essencial ao crescimento e à produção 

de frutas, por se tratarem de órgãos fotossinteticamente ativos. Isso é especialmente 

importante considerando o fato de que a atividade de elaboração de assimilados na 

fotossíntese, bem como de acumulação de reservas, ocorre em parte do ciclo anual 

da planta. (HOFFMANN, 2004). 

 As folhas são de crescimento limitado podendo apresentar variações na sua 

superfície, conforme a cultivar, a idade da planta, os tratos culturais e as condições 

climáticas. A superfície foliar é coberta pela cutícula, que na parte ventral é 

interrompida pelos estômatos. Sob a camada da epiderme, ocorre a assimilação 

pela fotossíntese. A parte ventral da folha é constituída de parênquima esponjoso, 

regulando a transpiração através dos estômatos. As folhas possuem, em média, 

2.200 estômatos/mm2, com comprimento de 238 nanômetros. (HOFFMANN, 2004). 

 A cutícula também é importante como elemento estrutural, mantendo o os 

tecidos compactos e firmes, evitando a transpiração, os danos por pragas e 
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doenças, a perda de componentes da planta por extravasamentos e os danos por 

abrasão física pelo vento e pela radiação. A cutícula afeta a eficiência de absorção 

de nutrientes e defensivos aplicados por via foliar. (HOFFMANN, 2004). 

  

2.2.3 A flor 

 

 A( )*+-.( /. :;<=.=-; (.->.: @;-; ;BC/;- D; @+*=D=F;GH+ ;I-;>J( /. =D(.I+(K

geralmente abelhas. Além de pólen, as flores possuem néctar que atraí esses 

animais. A macieira possui flores brancas e pequenas. 

 

L� ���	� �� M��	
 ������utivo, a flor é um mecanismo complexo 
destinado a assegurar a produção de sementes para uma nova 
geração. Do ponto de vista operacional, ela pode ser 
considerada como constituída de: um revestimento protetor 
externo, as sépalas; apêndices normalmente atraentes para os 
insetos, as pétalas; as anteras, estruturas que contém os 
gametas masculinos, ou grão de pólen e os gametas femininos, 
ou óvulos, protegidos dentro dos carpelo. Os gametas 
verdadeiros são o núcleo espermático e a oosfera. (EPAGRI, 
2006, p. 65). 

  

 As flores de macieira possuem estames e estigmas em posição e 

amadurecimento, que favorecem a simples queda do pólen por gravidade para 

ocorrer à fecundação dos óvulos; porém, isto não acontece, pois a proximidade de 

material genético entre as flores de uma mesma planta, e mesmo entre as flores de 

diferentes plantas da mesma cultivar, faz com que ocorra um aborto do tubo polínico, 

não havendo, portanto, a migração do núcleo germinativo do grão de pólen do 

estigma, passando pelo estilete e chegando ao ovário, onde ocorreria a fecundação 

dos óvulos e, consequentemente, a formação de sementes e frutos. 

 Na maioria das constatações, a macieira é autoestéril, não sendo capaz de 

produzir sementes se receber pólen de flores de plantas da mesma cultivar 

(SALOMÉ, 1999). 

 Para a produção comercial desta cultura, então, há necessidade de 

polinização cruzada, que é a transferência de grãos de pólen das anteras da flor de 

uma planta de determinada cultivar ao estigma da flor de uma planta de outro 

cultivar (exemplo: cultivar Gala e cultivar Fuji) (SALOMÉ, 1999). 

 Segundo Orth et al. (2000): 
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A polinização da macieira é uma fase crítica da exploração 
desta cultura. Falhas na frutificação efetiva das macieiras 
podem ter repercussão negativa no retorno financeiro do 
investimento. Além da quantidade de frutos produzidos, o 
tamanho destes e sua simetria dependem diretamente do 
número de sementes que são formadas no ovário, frutos de 
uma fertilização subsequente a uma polinização, geralmente 
cruzada, ocorrida nas flores de macieira. Devido à importância 
na classificação final do fruto para o mercado consumidor, é 
natural que os frutos maiores e bem formados (simétricos) 
atinjam melhores preços, maximizando os lucros da 
comercialização. (ORTH et al., 2000, p. 69). 
 

 Neste contexto, a polinização cruzada é de fundamental importância dentro do 

processo produtivo, devendo ser conduzida de maneira racional e eficaz, a fim de se 

alcançar altos índices de fertilização de flores e consequentemente, formação de 

sementes. 

 Uma boa polinização e fertilização de flores dependem de vários fatores. Em 

primeiro lugar devemos assegurar uma boa e uniforme floração dos pomares. O 

suprimento de pólen para que seja viabilizada a polinização cruzada também é 

importante. Neste sentido a cultivar polinizadora também deve apresentar floração 

abundante e estar presente em número suficiente no pomar. Além disto, deve 

ocorrer coincidência entre o período de floração das cultivares principais e 

polinizadoras. (EPAGRI, 2006). 

 As flores de macieira apresentam características como a morfologia, 

coloração, fenologia e recursos florais típicos de flores polinizadas por abelhas e 

outros insetos. De um modo geral a flor da macieira apresenta características de flor 

de fácil visitação por inúmeros polinizadores.  (EPAGRI, 2006). 

 Um fator importante na região que concentra os pomares de macieira é o frio 

na época de floração. 

 

&'&'N A árvore da macieira 

 

 As macieiras, por sua vez, são árvores com folhas alternadas, simples, 

caducas, estipuladas, peninérveas de bordos dentados e tomentosas na página 

inferior. As flores são brancas ou rosas inferovariadas e aromáticas, dispostas em 

inflorescência denominada umbela, pentâmeras, actinomorfas, hermafroditas e 

caracterizadas por 5 a 2 carpelos, sendo o cálice persistente e a corola caduca. 

(EPAGRI, 2006). 
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 A macieira é uma frutífera típica de clima temperado, com exigência de frio, 

apresentando-se apta para produzir satisfatoriamente em condições de inverno. A 

árvore pode chegar a 10 metros de altura. Possui tronco de casca parda, lisa e copa 

arredondada. Sua frutificação ocorre nos meses de dezembro e fim de janeiro. Tem 

como característica muito própria o fato de das sementes de uma árvore poderem 

produzir um número ilimitado de novas variedades e dificilmente alguma de iguais 

características à da planta mãe, por esse fato as variedades conhecidas são 

reproduzidas através da enxertia, tornando-as vulneráveis a pragas, pois não existe 

aprimoramento natural das espécies. (EPAGRI, 2006). 

 

2.2.4.1 O sistema radicular 

 

 A estrutura do sistema radicular é dependente do tipo de propagação adotada. 

Quando a propagação é feita por sementes, o sistema radicular é inicialmente 

pivotante, com posterior ramificação lateral vigorosa. Porém, é mais comum a 

propagação vegetativa (estaquia ou mergulhia de cepa), em que o sistema radicular 

é uniformemente distribuído na base da muda, definindo-se, com o avanço do 

crescimento da planta, uma raiz principal mais vigorosa. (HOFFMANN, 2004). 

 

O sistema radicular de uma macieira explora necessariamente 
um grande volume de solo. Além de uma função de suporte, as 
raízes devem ser suficientemente ativas na produção de pelos 
radiculares no início da primavera, de forma que um 
suprimento adequado de água e sais minerais estará disponível 
no início do período de crescimento rápido de ramos. (EPAGRI, 
2006, p. 59) 

  

 A raiz principal cresce rapidamente até grade profundidade e torna-se 

lenhosa. As raízes secundárias originam – se de raízes principais e não são 

lenhosas, sendo essas muito importantes na absorção de água e sais minerais do 

solo. (EPAGRI, 2006). 

 As características das raízes são afetadas também pelo porta – enxerto, no 

que se refere ao vigor e à capacidade de absorção de água e nutrientes e pela 

densidade de plantio. No caso da estrutura vegetativa, como em todas as plantas 

perenes, é resultante do crescimento vegetativo acumulado ao longo de vários anos 

(HOFFMANN, 2004). 
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2.2.5 A necessidade das baixas temperaturas 

 

 As baixas temperaturas do outono e inverno constituem o fator ambiental mais 

importante que induz a planta a entrar em dormência. 

 

A dormência é um fenômeno biológico que ocorre em 
sementes, tubérculos, bulbos e gemas, principalmente de 
fruteiras de clima temperado. Durante o período de dormência 
da macieira, quando as condições não são favoráveis ao 
crescimento, esta ainda apresenta atividades fisiológicas, 
embora em níveis mínimos. Durante este período, reações 
bioquímicas ocorrem no interior da planta, que são essenciais 
para iniciar um novo ciclo de crescimento. Essas reações são 
governadas por fatores genéticos e do meio ambiente que 
afetam as substâncias reguladoras de crescimento, as quais 
controlam as trocas metabólicas que ocorrem durante a 
dormência. (EPAGRI, 2006, p. 261). 
 

 Estando a planta em dormência sob a ação contínua de baixas temperaturas 

por um determinado período, permitirá a sua saída da dormência. Desta maneira, as 

baixas temperaturas têm dupla função: a de induzir e terminar a dormência, 

permitindo uma nova brotação. 

 

2.3 Cultivares e Porta – enxertos 

 

 A produção de mudas comerciais da macieira dá-se pela propagação 

vegetativa, em virtude da preservação das características desejáveis da cultivar, do 

período improdutivo inferior e da maior uniformidade de plantas e de frutas, em 

relação à propagação sexuada. O porta – enxerto é multiplicado vegetativamente por 

mergulhia ou por estaquia, enquanto que a cultivar copa é propagada por enxertia de 

garfagem ou borbulhia (HOFFMANN, 2004). 

 Os porta – enxertos devem apresentar altura mínima de 50cm, medida a partir 

da base da muda, possuir uma única haste, tipo vareta. Devem ter no máximo 15 

meses de idade, contados a partir do plantio da estaca ou da brotação sobre a cepa 

matriz, estar isento de pragas e doenças, e apresentar enraizamento de acordo com 

as características próprias de cada cultivar, ter raízes principais e secundárias bem 

formadas, nunca enoveladas ou retorcidas. (EPAGRI, 2006). 

 QC;D/+ ; )-CI=<C*IC-; @;((+C ; (.- C:; ;I=>=/;/. <+:.-<=;*K I+-D+C-se 

importante a padronização da qualidade dos frutos e isso só poderia ser feito através 
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da propagação vegetativa das plantas (CAMILO, 2006). 

 A maioria das cultivares comerciais requer grande quantidade de frio durante 

o inverno para assegurar boa adaptação ao clima e solo, boa brotação e boa 

produção. No entanto, já existem inúmeras novas cultivares desenvolvidas por 

instituições de pesquisa, visando principalmente maiores adaptações de climas e 

resistência às principais doenças 

(HOFFMANN, 2004). 

 

&'N Desenvolvimento Vegetativo 

 

 A macieira é uma estrutura perene com reservas de carbono e nutrientes que 

permitem muito rápido desenvolvimento da área foliar na primavera. O crescimento 

inclui o desenvolvimento dos ramos, folhas e frutos. Todas as formas de 

crescimento, incluindo aqui também as raízes, requerem materiais elaborados pelas 

folhas (PETRI, 2008). 

 

O precoce desenvolvimento, aliado ao lento envelhecimento da 
folha da macieira, explica a longa duração da área foliar 
fotossinteticamente ativa. Essa é a base do alto potencial de 
produção já que a produção de matéria seca pelas culturas 
está, normalmente, positivamente relacionada com a 
quantidade de radiação total interceptada por hectare na 
estação. (EPAGRI, 2006, p. 61). 

  

 É característica da cultura, a queda das folhas no final do ciclo e a 

consequente entrada em dormência. Esta inatividade fisiológica permite a sua 

sobrevivência em condições de baixas temperaturas. Durante este período, a planta 

não demonstra crescimento visual, porém as atividades metabólicas continuam, 

embora com intensidade reduzida, o que lhe permite resistir às baixas temperaturas, 

mesmo abaixo de zero (PETRI, 2008). 

 Para sair da dormência e iniciar a brotação na primavera, as plantas 

precisam, no inverno, de certa quantidade de horas de frio abaixo de 7,2ºC. Essa 

necessidade de frio varia de acordo com a cultivar, havendo hoje, devido ao 

melhoramento genético, uma gama de cultivares com necessidades entre 200 e 

1000 horas de frio. Quando plantada em regiões onde o frio é insuficiente para 

promover uma boa brotação, o uso de produtos químicos específicos para a indução 

da brotação faz-se necessário (PETRI, 2008). 
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O início do crescimento, logo após a saída do período de 
dormência, é dependente dos carboidratos e nitrogênio 
armazenados e derivados da atividade de fotossíntese da 
estação anterior. No final do período de crescimento o produto 
derivado da fotossíntese é utilizado para manter o crescimento 
da planta e restabelecer as reservas para a chegada do 
período de dormência e início do crescimento na primavera. 
Todo processo de crescimento é dependente da superfície 
foliar. Em geral, deve-se procurar manter com a máxima 
atividade de fotossíntese (PETRI, 2008, p. 33). 

  

 As folhas são órgãos fotossintetizantes, isto é, onde a energia luminosa é 

capturada e utilizada para coordenar as reações químicas que são vitais para a vida 

da planta. Durante a fotossíntese, a planta utiliza a energia solar para oxidar a água, 

liberando consequentemente oxigênio, e para reduzir o dióxido de carbono, assim 

produzindo grandes compostos carbonados, sobretudo açúcares. As plantas 

normalmente competem pela luz solar. Mantidas verticalmente pelos caules, as 

folhas configuram um dossel que absorve luz e influencia taxas fotossintéticas e 

crescimento sob ele. As folhas que estão sombreadas por outras têm taxas 

fotossintéticas muito mais baixas. Assim, as árvores representam uma adaptação 

importante à interceptação de luz. (PETRI, 2008). 

 A estrutura vegetativa da macieira é composta por um sistema de brotos 

compridos – extensões - e brotos curtos – esporões. Tal estrutura é resultante do 

crescimento vegetativo acumulado ao longo de vários anos. O crescimento 

vegetativo está diretamente relacionado ao vigor da planta, mais precisamente da 

combinação copa/porta – enxerto. Embora o vigor moderado seja necessário, 

especialmente na fase inicial de estabelecimento da muda no pomar, o excesso de 

vigor causa atraso na entrada da frutificação, baixa produção e desequilíbrio da 

planta. (HOFFMANN, 2004). 

 Plantas altamente vigorosas, se não forem adequadamente manejadas por 

meio de podas, adubações nitrogenadas, controle de carga de frutas e uso de 

retardadores de crescimento, podem se tornar economicamente inviáveis 

(HOFFMANN, 2004). 

O que se busca numa planta é um harmonioso equilíbrio entre 
o crescimento vegetativo e a produção de frutos. Enquanto 
certa quantidade de crescimento vegetativo é necessária para 
manter o vigor, para providenciar uma adequada área foliar e 
para a formação de novos pontos de frutificação, o 
desenvolvimento e a manutenção de ramos vigorosos e 
improdutivos é desnecessária e antieconômica (CAMILO, 2006, 
p. 16). 
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 Quando o crescimento vegetativo torna-se excessivo, ocorre o 

desenvolvimento de muitos ramos e poucas gemas floríferas são formadas. A 

quantidade e a qualidade dos frutos produzidos pela macieira é determinada, entre 

outros fatores, pela exposição à luz. Os órgãos de frutificação tornam – se 

infrutíferos se houver um intenso sombreamento, sendo indispensável uma boa 

exposição à luz para a produção de gemas fortes que produzirão frutos grandes e de 

boa qualidade. Assim, a poda e a condução da macieira visam, principalmente, 

estabelecer o equilíbrio entre crescimento vegetativo e reprodutivo da planta, 

permitindo a entrada uniforme de luz nas suas diversas partes e facilitando as 

práticas culturais. O desbalanço entre a função vegetativa e reprodutiva acarretará 

baixa produtividade ou esgotamento precoce da planta, respectivamente, ambos 

indesejados (HOFFMANN, 2004). 

 

2.5 Poda e Condução da Macieira 

 

 A poda, bem como a condução, consiste em direcionar os ramos, procurando 

dar uma forma à planta, a fim de melhorar a distribuição da luz por todas as partes 

da copa. Também visa reduzir custos, melhorar a eficiência dos tratamentos 

fitossanitários, determinar a qualidade dos frutos, além de estimular o 

desenvolvimento de ramos laterais e equilibrar o desenvolvimento vegetativo e 

formação de órgãos de frutificação. 

 

A poda da macieira é feita para cumprir os objetivos do manejo 
e condução das plantas. A poda pode limitar o tamanho da 
árvore, melhorar a penetração de luz, estimular o 
desenvolvimento de ramos laterais, equilibrar o 
desenvolvimento vegetativo e formação de órgãos de 
frutificação, melhorar a qualidade e tamanho dos frutos e 
remover ramos danificados ou doentes. (EPAGRI, 2006, p. 391-
392) 

 

 A forma ideal de condução é a que propicia uma adequada interceptação de 

luz, ao mesmo tempo em que promove sua adequada distribuição por todas as 

partes no interior da copa. (HOFFMANN, 2004). 

 No sistema de condução em líder central e sistemas equivalentes, mais 

frequentemente utilizados para a cultura, a estrutura é composta por tronco, eixo, 

pião ou líder central; ramos primários e secundários. O líder central pode ou não ter 
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função produtiva, embora sua função principal seja a estrutural. A presença de frutas 

no líder é mais importante nos primeiros anos de vida produtiva da planta e, em 

plantas adultas, tem a função de controlar o crescimento em altura da planta. Os 

ramos primários são derivados do líder central, com função produtiva em plantas 

jovens e adultas e, a partir destes, surgem os ramos secundários, nos quais se 

localizam a maior parte das estruturas de frutificação das plantas adultas. 

(HOFFMANN, 2004). 

 Duas partes básicas devem ser consideradas na condução em líder central: 

não permitir o crescimento de ramos vigorosos na parte superior da planta e permitir 

a penetração de luz no interior e nas partes mais baixas. Para a formação da copa o 

ângulo de inserção do ramo com o líder central é muito importante. Ramos com 

ângulo muito fechado em relação ao líder central não são desejáveis, pois causam 

inclusão da casca e racham facilmente com o peso da produção, além de retardarem 

a entrada em produção e diminuírem o vigor do líder central. (PETRI, 2008). 

 Os ramos laterais, na formação da copa de um sistema de líder central, são 

abertos com palitos, fitas, pesos, arames e madeira, durante a fase de crescimento e 

quando atingirem 10 cm de comprimento, em ângulos de 60º-90º para favorecer a 

entrada de luz e forçar a entrada em produção. (HOFFMANN, 2004). 

 Em relação a poda, Petri (2008) cita diversas finalidades desta técnica como: 
 

(…) a promoção do desenvolvimento rápido e vigoroso da 
estrutura das plantas e sua frutificação precoce quando 
realizada em pomares novos; a obtenção de uma relação 
equilibrada entre o crescimento e a frutificação; desenvolver e 
manter uma planta pequena, compacta e eficiente, para que 
possa maximizar a utilização de luz, dentre outras. (PETRI, 
2008, p. 45). 
 

 O controle do tamanho da árvore afetado por esta técnica tem sido explicado 

com um modelo no qual há hormônios endógenos controladores do crescimento. A 

remoção de ramos resulta numa redução na produção de auxina, tornando mais 

lento o desenvolvimento radicular e limitando a produção de citocinina, interferindo 

finalmente no desenvolvimento dos ramos. No entanto, um dos reflexos negativos da 

poda é reduzir a produção de frutos através da remoção de gemas florais ou mesmo 

causar um desenvolvimento vegetativo excessivamente vigoroso quando a poda for 

excessiva. 
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2.5.1 Efeitos da poda 

 

 Quando a poda é realizada em intensidade de moderada a severa, em plantas 

que ainda se encontram dormentes, o crescimento de ramos mostra – se maior na 

estação seguinte do que os ramos de plantas não podadas. (PETRI, 2008). 

 Ainda segundo Petri (2008), a poda reduz o número de pontos de crescimento 

da planta, e os remanescentes são sustentados pelo mesmo sistema radicular e 

assimilados armazenados, o que implica o aumento da disponibilidade de 

carboidratos, favorecendo maior crescimento dos ramos. Adicionalmente, o número 

de frutos por planta é reduzido pela poda, a competição por minerais e carboidratos 

entre estruturas vegetativas e de frutificação é reduzida, contribuindo ao maior 

desenvolvimento vegetativo. 

 

A poda removerá gemas frutíferas e, por causa da redução no 
comprimento total dos ramos, o número de gemas florais para 
as produções futuras será reduzido proporcionalmente. A poda 
dormente diminuirá a formação floral, especialmente sobre 
árvores jovens, vigorosas e em árvores enxertadas sobre porta-
enxertos vigorosos e em cultivares tipo “spurs”. (EPAGRI, 2006, 
p. 395) 

 

 A poda de verão realizada antes da colheita, ao final do verão, apresenta 

efeitos variáveis no crescimento de ramos. Em plantas em frutificação, a poda de 

verão muitas vezes retarda o crescimento cambial do tronco, diminui o crescimento 

radicular, restringe o crescimento do dossel, mas é ineficiente na diminuição do 

crescimento de ramos. A poda durante o verão resulta em menor vigor às plantas do 

que uma poda de inverno realizada em mesma intensidade, porém há um menor 

crescimento vegetativo das plantas podadas ao final do verão e início do outono. 

(PETRI, 2008). 

 A poda de inverno é fundamental na cultura da macieira para termos pomares 

bem produtivos, com material produtivo sempre renovado, proporcionando aumento 

de produtividade e ganhos de qualidade com frutas mais coloridas, de melhor 

tamanho e sabor. (KATSURAYAMA, 2015). 

 Cortes fortes tendem a reduzir mais a produção do que cortes em desbastes. 

Portanto, num sistema de condução que requer uma produção precoce para retorno 

econômico, a poda deverá ser mínima até a planta atingir um equilíbrio entre o 

crescimento vegetativo e a frutificação. (EPAGRI, 2006). 
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 EPAGRI (2006, p. 365) ainda alerta: “uma poda excessiva pode limitar 

severamente o rendimento e causar um desenvolvimento vegetativo excessivamente 

vigoroso”. 

 

2.5.2 Práticas básicas da poda da macieira 

 

Segundo JACK, A. W.; NASCIMENTO e C.; SALES, C. (2001), no artigo 

“Como Podar Macieiras”, disponível em http://pt.wikihow.com/Podar-Macieiras 

(Acesso em 10 de junho de 2015), há alguns passos básicos para a poda da 

macieira. 

Para maximizar a produção de frutos da macieira, é preciso poda – lá. A poda 

funciona ao criar uma árvore mais saudável, estimulando seu crescimento e 

produzindo quantidades maiores de frutas de qualidade com o tempo. Uma macieira 

saudável e bem podada não fará sombra, ela precisa ter um espaço significativo 

entre os galhos. (JACK et al., 2001). 

 EPAGRI (2006) reforça: 

A poda e a condução da macieira visam, principalmente, estabelecer um equilíbrio 

entre crescimento vegetativo e reprodutivo da planta, permitir a entrada uniforme da 

luz nas suas diversas partes e facilitar as práticas culturais. (EPAGRI, 2006, p. 391). 

 De acordo com os autores do artigo, a poda exige algumas ferramentas 

específicas para evitar danos às árvores. As lâminas usadas para cortar galhos 

devem ser proporcionais em tamanho aos galhos cortados. Para pequenos galhos, 

usa – se tesourinhas. Galhos maiores, com 2.5 centímetros de espessura, podem 

ser cortados com podadores maiores. Usa-se um serrote para cortar quaisquer 

galhos com mais de 7.5 centímetros. (JACK et al., 2001). 

 Podar árvores jovens ou pequenas é feito para encorajar um corpo forte e 

para dar forma à planta. De acordo com EPAGRI (2006, p. 391), “em pomares 

novos, a poda promove o desenvolvimento rápido e vigoroso da estrutura das 

plantas e sua frutificação precoce”. 

 Já a poda de árvores maduras encoraja o crescimento de frutos maiores e 

mais saudáveis, mantendo a planta em ótima forma. Conforme a obra de EPAGRI 

(2006, p. 391), uma das finalidades da poda é “dar e manter determinada forma à 

planta, buscando-se uma estrutura forte, capaz de suportar altas produções por 

diversos anos”. 
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 A macieira deve ter um formato ligeiramente cônico, com mais volume perto 

da base do que no topo. Isso permitirá que a luz do sol alcance mais galhos. 

Macieiras crescem com o tronco se conectando a um galho central. (JACK et al., 

2001). 

 Faz-se necessária a remoção de galhos indesejados que crescem perto da 

base do tronco ou qualquer madeira morta, doente ou danificada que esteja 

perdendo a cor ou o formato. Para encorajar a planta a crescer, deve-se remover, 

também, quaisquer galhos que estejam se cruzando, pois galhos que se cruzam 

também podem se esfregar e gerar uma infecção. Os galhos que estejam crescendo 

para baixo devem ser removidos. Eles não conseguirão gerar frutas grandes e 

saudáveis, e impedirão a passagem de valiosa luz do sol, que poderia chegar a 

galhos melhores. (JACK et al., 2001). 

 

2.5.3 Tempo da poda 

 

 A época indicada para a realização da poda é durante o descanso vegetativo 

das plantas e isso costuma ocorrer no inverno, de modo geral. A época vale tanto 

para ornamentais como plantas de produção. Para uma poda bem-sucedida 

devemos ter boas ferramentas e conhecer bem a planta a ser podada. As tesouras e 

serrotes devem estar bem afiados e limpos e devem ser adequados ao trabalho. 

(JACK et al., 2001). 

 

A macieira é em geral mais demorada, nas condicões 
brasileiras, para despir-se de sua folhagem. De um modo 
genérico, efetua-se a poda durante o inverno, quando as 
mencionadas frutíferas acham-se sem folhas. (SOUZA, 1981, 
p. 119). 

  

 Nas regiões de inverno brando, é frequente a maceira apresentar persistência 

de folhas até a quadra de nova floração e brotação. Tal persistência varia de 

intensidade de uma para outra variedade. (SOUZA, 1981). 

  

2.5.4 Modalidades da poda 

 

A :;<=.=-; @.-I.D<. ;OC.*. P-C@+ /. @*;DI;( )-CIR).-;( OC. /.>e ser plantada 

por meio de mudas perfeitamente formadas, o que vale dizer, com a respectiva poda 
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de formação corretamente delineada. Tal detalhe, não obstante, nem sempre é 

observado nas mudas fornecidas pelos viveiristas. 

Existem atualmente, na cultura extensiva e comercial, apenas duas 

modalidades de poda de formação adotadas para a macieira: o vaso moderno e a 

guia modificada (modified leader dos pomologistas ianques). 

 

2.5.4.1 Vaso moderno 

 

Vaso moderno: é a poda em uso principalmente nas macieiras, 
onde ninguém mais pensa em lançar mão da anacrônica poda 
de vaso bem aberto, bem aberto à custa da mutilação da 
ramagem interna da copa, operação que se supunha muito útil, 
“a fim de arejar e iluminar a parte interna da copada”. (SOUZA, 
1981, p. 109). 

 

Sabe-se agora que o vaso aberto apresenta três graves inconvenientes: 

ruptura dos galhos em anos de safra pesada, queimadura e morte, pela ação do sol, 

das cascas das ramas das copas e desequilíbrio de circulação da seiva, por falta dos 

ramos tira-seiva, de posição vertical. Quanto à iluminação e arejamento da copa, 

necessários durante a quadra de maturação dos frutos, são eles conseguidos pelo 

vaso moderno, com suas ramas centrais eretas, justamente na ocasião propícia, 

pois a própria carga dos frutos, à medida que aumenta com o desenvolvimento 

deles, se encarrega de abrir o centro da copa, pelo arqueamento lateral dos ramos. 

(SOUZA, 1981). 

A formação da macieira em vaso moderno é muito simples. Recebidas as 

mudas, são todas elas deixadas com uma vara única, ou melhor, dizendo, com um 

tronco único, com 50cm de altura do solo. Isto feito, deixa – se que a muda brote à 

vontade. Quando os brotos apresentarem um desenvolvimento médio de 30 

centímetros, escolhem – se 3 ou 4 deles, os mais vigorosos e bem distribuídos ao 

longo do tronco e sobre este inseridos a diferentes alturas, a partir de 40cm do solo 

até o ápice. (SOUZA, 1981). 

 

O vaso moderno consiste de um tronco com três a cinco 
braçadas laterais, dispostos radicalmente, com ângulo de até 
40° com o prolongamento imaginário do tronco. O inferior da 
copa é mantido livre de ramos para facilitar a aeração e 
insolação. Na Europa esta forma de copa se introduziu apenas 
na França. No sul do Brasil o sistema de vaso moderno foi 
utilizado no início dos plantios, na década de 70, devido à 
influência de produtores de origem francesa, que deram início 
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ao cultivo da macieira em Santa Catarina. (EPAGRI, 2006, p. 
399). 

Se deixar os futuros galhos da copa aglomerados sobre o mesmo ponto do 

tronco, vamos formar uma árvore fraca, que fatalmente rachará no ponto de 

convergência de suas pernadas. (SOUZA, 1981). 

Escolhidos, então, 3 ou 4 ramos melhores, os demais são extirpados, o 

mesmo se fazendo com outras brotações que forem surgindo. No inverno seguinte, 

isto é, um ano após o plantio, as 3 ou 4 jovens pernadas são podadas, ficando cada 

qual com cerca de 40cm de comprimento e com a gema apical dirigida para fora. Se 

esta estiver olhando para dentro da copa, tem-se um prolongamento em cotovelo, de 

crescimento vertical excessivamente vigoroso, que logo assumirá as proporções de 

um ladrão, desequilibrando para uma banda o contorno da copa. (SOUZA, 1981). 

Ao contrário se a gema da ponta estiver olhando para a periferia da árvore, a 

rama se prolongará em arco, continuando com perfeição o trecho anterior da 

pernada. Além desta gema da ponta, prolongadora da pernada, deixemos que 

cresça mais um broto, ficando assim dobrado o número de ramos iniciais. Se eram 

3, passaremos a ter 6 e se eram 4, doravante teremos 8. Os dois brotos, um 

principal e apical e o outro secundário, deverão situar-se, o mais possível, no mesmo 

plano vertical. Toda e qualquer outra brotação é periodicamente eliminada, deixando 

apenas, se porventura aparecerem, raminhos e brindilas, os quais, não tendo 

desenvolvimento vegetativo vigoroso, não roubarão a força dos ramos formadoras 

das copas. (SOUZA, 1981). 

 

No inverno seguinte, no segundo ano após a plantação tem-se 
3 a 4 pernadas principais por pé, bifurcadas como já ficou 
examinado. A poda então a ser aplicada é a seguinte: podam-
se as ramificações principais a cerca de 40cm e as secundárias 
mais baixas, para que as principais se destaquem, “puxando” a 
copa para fora. Deixa-se, após, que tudo brote livremente, 
eliminando-se tempos depois brotos e ramos que, pelo seu 
vigor e situação, ameacem deformar a copa, conservando 
raminhos e brindilas, cuja função na frutificação já fora citada. 
(SOUZA, 1981, p. 111). 

 

 Em cada ramificação secundária brotam ramos terciários, dos quais se 

deixam crescer dois: um principal e outro secundário, adotando – se critério idêntico 

para a ramificação principal. A poda desta última é sempre mais longa que a da 

secundária, de modo que numa planta recém – podada, notam – se as principais 
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mais proeminentes e as secundárias mais rebaixadas. E assim, vai – se agindo nos 

anos subsequentes, por sucessivas bifurcações, até o terceiro inverno após o 

plantio. Daí para o futuro considera-se armado o esqueleto das plantas e as podas 

perdem intensidade. Percebe-se, logo, a formidável diferença entre esse tipo 

simples e funcional de poda de formação de macieira e os antigos, do vaso clássico, 

por exemplo. Neste a poda perdurava por cinco, seis a mais anos, retardando a 

entrada da frutificação, sacrificando o volume da copa, em benefício da escorreita 

distribuição das ramas – de uma pura questão de estética enfim. No vaso moderno 

importa, sobretudo, dotar a planta de uma estrutura forte e bem distribuída, a qual 

rapidamente se deverá cobrir de órgãos de frutificação. (EPAGRI, 2006). 

 

Evite-se que as ramas escolhidas para secundárias formem 
ângulo muito fechado na inserção com as principais, fato que 
acontece quando se elegem gemas situadas muito próximas, 
obtendo-se, neste caso, verdadeiras forquilhas, que conduzem 
a copas fechadas e de lançamento vertical. Convém sempre, 
para termos um conjunto principais-secundárias bem lançado, 
escolher-se para constituírem as futuras secundárias brotos ou 
ainda gemas bem distanciadas e, como já foi recomendado, 
situados dentro de um mesmo plano vertical. (SOUZA, 1981, 
112). 

 

Tal como os pomologistas argentinos, os norte – americanos são concordes 

em afirmar que a mais importante é a poda que se faz durante os quatro e cinco 

primeiros anos de vida da árvore, do que qualquer outra poda que se lhe aplique 

posteriormente, do ponto de vista de proporcionar à mesma árvore boa estrutura e 

bom vigor. (SOUZA, 1981). 

 

2.5.4.2 Guia modificada 

 

S M
�� 
T��	� U�� V�
 W���VXY� �� 
��� ������� �


pomologia mundial até trinta anos atrás. Suas mais típicas 
características eram apresentar as primeiras pernadas partindo 
de um ponto comum de inserção no tronco e, mais acima, 
expandir um andaime de ramos em um mesmo nível. O eixo 
central da árvore era eliminado para que houvesse mais luz, 
em toda a plenitude, no interior da copa. Já foi examinado quão 
enganosa é tal concepção. (SOUZA, 1981, p. 112). 
 
 

Os pomologistas americanos, estudando a fundo a questão, foram 

gradualmente se horrorizando com os inconvenientes do vaso aberto ou clássico e 

imaginaram um outro tipo de condução que tivesse exatamente as características 
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inversas do método obsoleto; isto é: guia central conservada e eminente e pernadas 

principais inseridas em diferentes pontos do tronco, formando cada uma um novo 

andaime de ramagens, em níveis distintos. Tal disposição, chamada pelos norte-

americanos de modified leader, harmoniza-se muito melhor com a natureza das 

macieiras em cultivo nos Estados Unidos. (SOUZA, 1981). 

A poda modified leader, ou em guia modificada, dá macieiras mais fortes, 

enseja maior facilidade de execução, com árvores dotadas de estruturas 

semelhantes às tendências naturais dessas plantas, além de maior precocidade e 

capacidade de produção. (SOUZA, 1981). 

 

Árvore conduzida em guia modificada é, portanto, aquela na 
qual o tronco central foi mantido. As pernadas que se 
ramificam, partindo da guia principal, serão sempre mais finas, 
no ponto de união, do que a guia principal. Essa disposição 
proporciona bifurcações sólidas que nunca racham e quanto 
mais aberto for o ângulo de inserção, mais forte será a 
bifurcação resultante. A planta ideal é aquela na qual somente 
existe uma ramificação lateral em determinada altura do tronco. 
(SOUZA, 1981). 

 

A distância julgada ideal entre uma bifurcação e a outra é a de quinze 

centímetros e uma disposição modelo seria aquela em que também as pernadas se 

dispusessem uniformemente ao redor da guia principal. (HOFFMANN, 2004). 

 

A muda deve provir do viveiro na forma de uma vara única de 
1,20 a 1,60m de comprimento e assim são plantados em lugar 
definitivo. Após, são todas uniformemente cortadas a uma 
altura de 1,20m do solo. Esse comprimento de 1,20m é 
necessário para permitir uma boa escolha dos ramos, que 
devem ser bem distribuídos e que constituirão as futuras 
pernadas da copa. Se a muda chega do viveiro com sua vara 
principal ostentando já algumas ramificações laterais, estas 
poderão ser aproveitadas, eliminando-se as mal situadas, as 
aglomeradas e atravessadas. O que se visa a obter, é um 
tronco limpo e curto, de 40 centímetros de altura, e daí até o 
cimo numa extensão de 80 centímetros, uma copa formada por 
modificações da guia principal, constituída por verdadeiros 
andares de ramificações sobrepostos com regularidade. Essas 
ramificações, formando andares, são variáveis em número de 
planta para planta, mas vão de seis a oito. Umas plantas 
brotam mais intensamente, outras mais ralamente: as primeiras 
terão a copa mais densamente ramificada em comparação com 
as últimas. (SOUZA, 1981, p. 113-114). 

 

 No primeiro inverno seguinte à plantação, cada jovem macieira se 

apresentará como um eixo vertical principal, à volta do qual se desenvolveram de 
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seis a doze ramos secundários, dos quais os brotados do topo desse eixo são 

geralmente mais vigorosos que os de baixo. A uma altura de cerca de 40 

centímetros do solo esparrama – se o primeiro andar de ramagens e, depois, ao 

longo do eixo principal vão de 15 em 15 centímetros expandindo-se outros andares, 

até o cimo. Entre outros andares, os ramos não aproveitados são eliminados bem 

rente a sua base. (SOUZA, 1981). 

 

No sul do Brasil o sistema de vaso moderno foi utilizado no 
início dos plantios, na década de 70, devido à influência de 
produtores de origem francesa, que deram início ao cultivo da 
macieira em Santa Catarina. (EPAGRI, 2006, p. 404). 

 

Nesse sistema, geralmente, não é necessário aparar as pontas, quer das 

guias principais, quer dar ramificações secundárias, a não ser que tenham tido um 

desenvolvimento excepcional que estejam hipertrofiando para uma banda a 

conformação geral da planta. Há também o caso inverso, plantas que brotam mal ou 

se desenvolvem raquiticamente. Daí é bom saber – se que nem sempre, já no 

primeiro inverno após o plantio, se consegue formar completamente macieiras em 

guia-modificada. Alguns pés brotam fracamente, surgindo apenas algumas 

ramificações, umas fracas, outras aglomeradas, em torno da guia – principal. Em tais 

casos, aproveita – se somente aquilo que estiver dentro das prescrições fixadas, 

esperando – se que brotações laterais mais vigorosas permitam, no próximo inverno, 

a formação dos andares faltantes. (HOFFMANN, 2004). 

Conseguida a formação da guia modificada, com seu eixo vertical 

ostentando suas 6 a 12 ramificações secundárias, são as macieiras visitadas pelo 

podador, durante o inverno, para eliminação de galhos doentes e avariados, 

cruzadas e inconvenientes em geral. (HOFFMANN, 2004). 

 

2.5.4.3 Pirâmide 

  

O prolongamento do tronco e três ramos principais formam a estrutura da 

planta. Os ramos principais apresentam um ângulo de 60° com o prolongamento do 

tronco. Os ramos laterais de frutificação são relativamente compridos e sofrem 

anualmente encurtamento para efeito de renovação dos órgãos de frutificação. O 

prolongamento do tronco é caracterizado por ramos de frutificação que de baixo para 



35 

 

cima são mantidos sempre mais curtos, formando uma verdadeira pirâmide. Em 

plantas adultas a base da copa apresenta, frequentemente, problemas de insolação. 

(EPAGRI, 2006). 

 

2.5.4.4 Taça 

  

 A I;G; J (.:.*Z;DI. ;+ >;(+ :+/.-D+K /=).-=D/+ D; =D<*=D;GH+ /;( @.-D;/;(K

as quais apresentam ângulos muito abertos, quase horizontais. A insolação da copa 

é melhor do que na pirâmide e no vaso moderno, mas a produção geralmente é 

menor. Esta forma da copa é própria para utilização de porta – enxertos vigorosos. É 

a forma tradicional de condução para pêssego. Atualmente é muito pouco utilizada 

nas diversas regiões produtoras de maçã.  (EPAGRI, 2006). 

 

2.5.4.5 Líder central 
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utilizado no sul do Brasil. O que caracteriza o sistema de 
condução na forma de líder central é a formação de um eixo 
central sobre o qual saem todos os demais ramos, permitindo 
dar uma forma cônica à planta com diversas camadas de 
ramos. Duas partes básicas devem ser consideradas na 
condução em líder central: não permitir o crescimento de ramos 
vigorosos na parte superior da planta e não permitir a 
penetração de luz no interior da planta e nas partes mais 
baixas. (EPAGRI, 2006, p. 400). 
 
 

 O sistema de líder central adapta-se tanto para a alta como para baixa 

densidade de plantio, apresentando diversas derivações como o sistema “spindler”, 

vertical axis ou similares, variando somente a largura da copa e a distribuição dos 

ramos de produção. É utilizado para porta-enxertos vigorosos e também para semi-

vigorosos, semi – anões e anões. Com a diferença de que, quando utilizados porta-

enxertos semi – anões e anões, exige uma estrutura de suporte com dois ou três fios 

de arame. (HOFFMANN, 2004). 

 Quando utilizado o líder central para densidades inferiores a 1.000 plantas/ha, 

deve-se utilizar um porta – enxerto semi – vigoroso ou vigoroso, conduzindo – se os 

ramos laterais próximos da horizontal e sempre subordinados ao eixo central. No 

caso de plantios em alta densidade não se definem os andares e mantêm-se os 

ramos de acordo com o espaçamento entre plantas. Os ramos mais vigorosos 



36 

 

devem sempre ficar na parte mais baixa da planta. (HOFFMANN, 2004). 

 

2.5.5 Hábitos de frutificação 

 

 ^; :;<=.=-; ;( P.:;( >.P.I;I=>;( (H+ _.: /=).-.DI.( /;OC.*;( OC.

produzem fruto. Esta, por sua vez, se localiza sobre raminhos e órgãos 

especializados de frutificação: dardos, esporões e brindilas (em português castiço 

verdascas). A primeira etapa para transformação da gema vegetativa é o dardo. Este 

passa, após uma evolução que dura um número variável de anos, a esporão 

(lamburda, diriam os podadores da França e spur os de fala inglesa). Além de 

dardos e esporões, apresentam as macieiras as brindilas, que são raminhos 

delgados e flexíveis, meramente vegetativas, mas que podem tornar – se frutíferos, 

se na sua extremidade aparecer uma gema frutífera. (HOFFMANN, 2004). 

 

[ ��U����X
 UV��
���	
 ��	�� T�����
� `M���
�W
�a � �����b��

(lamburdas) é que as primeiras se completam no mesmo ano 
em que aparecem, ao passo que os segundos resultam da 
transição da gema vegetativa em dardo e deste esporão, o que 
leva sempre mais de um ano. (SOUZA, 1981, p. 115). 

 

2.5.6 Poda de Frutificação 

   

Formada a macieira, diminui consideravelmente a intensidade das podas, pois 

assunto encerrado é a poda de formação, só entrando em cena doravante a poda de 

frutificação. A finalidade da poda de frutificação é a de equilibrar a produção dos 

frutos com a produção de madeira. Uma poda leve favorece o aparecimento de 

frutos, uma enérgica provoca um grande desenvolvimento vegetativo. Por 

conseguinte, nas macieiras jovens, mas já formadas e vigorosas, com grande 

produção de madeira, a poda a aplicar é a longa ou leve – isto é – poda-se pouco. 

Inversamente devemos proceder nos casos de pomares envelhecidos, onde há 

quase nula a produção de madeira: poda-se forte e fundo, rebaixando – se os galhos 

velhos e decrépitos. (SOUZA, 1981). 

 

A produção da planta tende a limitar o crescimento dos brotos 
novos, tanto pela competição de fotoassimilados como pela 
inclinação dos ramos em função do peso dos frutos, criando 
condições mais favoráveis ao desenvolvimento de gemas 
floríferas do que para a formação de crescimento. Uma vez 
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formada a planta, anualmente faz-se a poda de inverno para 
manter o equilíbrio entre a produção e a renovação da 
vegetação. (EPAGRI, 2006, p. 404). 
 
 

A maioria dos casos, porém, é intermediária dos dois extremos citados, 

necessitando macieiras em produção apenas um rareamento dos ramos excessivos 

ou, quando muito, um rebaixamento até a altura geral do cimo da copa daqueles 

ramos muito vigorosos que a ultrapassaram. Constitui, por outro lado, erro 

clamoroso deceparem – se grossos galhos internos, com a finalidade injustificada de 

melhor iluminar o interior da copa. Macieiras, quando formadas quer em vaso 

moderno, quer em guia modificada, dispensam totalmente tão irracional providência. 

A própria frutificação das macieiras assim conduzidas incubem de arcar as ramas 

para o exterior da copa, abrindo o seu centro para recebimento da luz na fase de 

maturação dos frutos. Após a colheita, aliviados os galhos do peso da safra, voltam 

ele à posição vertical, vedando o excesso de iluminação, já agora prejudicial por 

ensejar a queimadura da casca e a decrepitude geral da fruteira. (SOUZA, 1981). 

 

Sempre que se efetuar rebaixamento dos galhos de macieira 
adultas, é indispensável que o corte seja acima de uma gema 
vegetativa, porque, se o fazermos acima de um órgão frutífero 
(esporão, brindila com gema florífera apical etc.), é quase certo 
que não se desenvolve em novo ramo vegetativo, 
prolongamento natural do anterior. (SOUZA, 1981, p. 116). 
 
 

Variam as exigências de poda de frutificação de variedade para variedade. 

Parcos são os dardos existentes no Brasil a tal respeito. Algumas cultivares se 

devem podar moderadamente, já outras requerem poda mais forte e ainda à outras, 

se aplica uma poda de média intensidade, para se corrigir a sua tendência de 

produzir poucas ramas secundárias e brindilas. (EPAGRI, 2006). 

Nas variedades de maçãs pequenas, preconiza – se um rareamento dos 

brindilas, assim teremos menos fruta, mas de maior tamanho. Em certos casos de 

excesso de carga, este procedimento deve ser também adotado. (EPAGRI, 2006). 

 

Unânime é o ensinamento dos pomologistas modernos no 
sentido de aconselhar podas cada vez mais leves, de maneira 
a permitir que macieiras atinjam rapidamente o seu estágio 
frutífero, convertendo-se, desse modo, em plantas de 
exploração lucrativa. É ainda vezo comum entre nós a prática 
de podas intensas em árvores de grande vigor, de belo 
desenvolvimento vegetativo, na esperança de que assim 
entrem elas logo em frutificação. O efeito de tais podas 
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drásticas é justamente o contrário do que se esperava.  
(SOUZA, 1981, p. 117). 

 

A atitude obstinadamente contrária é igualmente perniciosa. O definhamento 

precoce das macieiras e muitas outras fruteiras é provocado por podas demasiado 

leves em plantas jovens que frutificam precocemente. Nestas, examinem – se os 

ramos novos e, estão muito carregados de gemas floríferas, é evidente que vamos 

ter em produção excessiva para uma planta ainda nova, tornando-se, então, 

indispensável podar curto tais ramos, fazendo – se o corte logo acima de uma gema 

vegetativa, para que, como vimos, se prolongue o ramo em novo ramo de madeira, 

equilibrando assim o restante da copa, muito frutífera. (SOUZA, 1981). 

 

2.5.7 Manejo e interceptação da luz 

 

A OC;DI=/;/. e a qualidade dos frutos produzidos pela macieira é 

determinada, entre outros fatores, pela exposição da luz. Os órgãos de frutificação 

tornam-se infrutíferos se houver um intenso sombreamento, sendo indispensável 

uma boa exposição a luz para a produção de gemas fortes que produzirão frutos 

grandes e de boa qualidade. Estudos apontam o fator limitante da produtividade da 

macieira é o sombreamento, especialmente nos sistemas de plantio de alta 

densidade, onde a planta adjacente contribui para aumentar o problema. (EPAGRI, 

2006). 

 

A quantidade e a qualidade dos frutos produzidos pela macieira 
são determinadas, entre outros fatores, pela exposição à luz. A 
distribuição da luz interfere na produção de assimilados 
derivados da atividade da fotossíntese das folhas que tem 
relação com o tamanho e forma da planta. As primeiras folhas 
que aparecem no início do ciclo vegetativo são as folhas dos 
esporões, sendo que durante a floração somente 20% a 50% 
da área foliar dos esporões iniciam o crescimento e aumentam 
a área foliar. Em regiões de invernos amenos a área foliar dos 
esporões tende a apresentar um menor desenvolvimento, 
enquanto que o crescimento dos ramos novos é maior e por 
um período mais prolongado, o que aumenta substancialmente 
sua área foliar e favorece o sombreamento dos esporões. 
(PETRI, 2008, p. 141). 
 

 
Desta forma, ocorrem distintas intensidades de luz dentro de uma mesma 

planta. Em geral, a parte externa e a parte alta das plantas recebem a maior 

proporção de luz, acima das necessidades da planta, uma camada intermediaria 
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recebe a luz necessária e uma terceira região no interior da planta recebe luz 

insuficiente para produzir frutos de boa qualidade. Por isso é fundamental eliminar os 

ramos que estão provocando o sombreamento, com o que se aumenta a eficiência 

dos ramos que recebem boa entrada de luz. (EPAGRI, 2006). 

As folhas dos esporões que frutificam proporcionam os carboidratos 

necessários para o crescimento inicial do fruto, a divisão celular e a frutificação 

efetiva. Vinte a quarenta dias após a floração, as folhas dos esporões são 

inadequadas para manter a taxa de crescimento do fruto e as folhas dos ramos do 

ano são importantes para manter esse crescimento. Neste período, as folhas dos 

ramos novos produzem os carboidratos necessários para o crescimento dos ramos, 

das folhas, para o desenvolvimento de raízes e a armazenagem de carboidratos 

necessários para o período de dormência. O sombreamento das folhas pode resultar 

em uma redução na produção do ano e nos seguintes, pois haverá uma menor 

formação de carboidratos. (PETRI, 2008). 

 

As zonas das plantas que recebem menos de 30% de luz são 
menos produtivas e produzem frutos de tamanho pequeno e co 
pouca coloração, principalmente quando se tratam de frutos 
com película vermelha. A maximização ocorre com 70% de 
interceptação da luz. A entrada de luz na planta pode ser 
determinada pelo seu tamanho e forma. No tamanho da planta, 
porta-enxerto e a poda têm uma grande influência. Nos plantios 
de alta densidade, a altura da plana deve ser limitada de 
acordo com o sombreamento que poderá provocar, 
principalmente na fila adjacente. Tanto as plantas em forma de 
pirâmide quanto as produzidas em líder central apresentam 
uma maior porcentagem da superfície foliar adequada a 
entrada de luz, interferindo em toda a sua estrutura produtiva. 
Práticas de poda podem ser direcionadas para o favorecimento 
da entrada da luz e podem manter uma boa distribuição de luz 
em toda a planta durante sua vida útil. (EPAGRI, 2006, p. 396). 

 

A distribuição de luz interfere na produção de assimilados derivados da 

atividade da fotossíntese das folhas que tem relação com o tamanho e forma da 

planta, pois plantas grandes têm maior estrutura de ramos de sustentação que 

necessitam de uma parte dos assimilados produzidos pelas folhas. Plantas na forma 

de líder central têm menos estrutura de madeira de sustentação por unidade de 

superfície, o que faz com que a grande porção de hidratos de carbono seja 

direcionada para a frutificação. Nos sistemas em alta densidade é necessário que as 

plantas tenham o máximo de madeira de frutificação e o mínimo de madeira de 

sustentação. (EPAGRI, 2006). 
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Duas partes básicas devem ser consideradas na condução em 
líder central: não permitir o crescimento de ramos vigorosos na 
parte superior da planta e permitir a penetração de luz no 
interior e nas partes mais baixas. Para a formação da copa o 
ângulo de inserção do ramo com o líder central é muito 
importante. Ramos com ângulo muito fechado em relação ao 
líder central não são desejáveis, pois causam inclusão da 
casca e racham facilmente com o peso da produção, além de 
retardarem a entrada em produção e diminuírem o vigor do 
líder central (PETRI, 2008, 110). 

 

Na poda e condução busca – se o máximo uso da luz para obter – se a 

máximo eficiência na frutificação. A interceptação da luz deve ser maximizada no 

início da formação do pomar. Em plantas adultas, em que os espaços já foram 

preenchidos, a interceptação da luz no incio do crescimento é importante para os 

frutos e o seu desenvolvimento. A interceptação da luz durante o crescimento da 

planta no ciclo é uma função do índice de desenvolvimento da área foliar. 

(HOFFMANN, 2004). 

As primeiras folhas que aparecem no início do ciclo vegetativo são as folhas 

dos esporões, sendo que durante a floração somente 20% a 50% da área foliar dos 

esporões iniciam o crescimento e aumentam a área foliar. Em regiões de invernos 

amenos a área foliar dos esporões tende a apresentar um menor desenvolvimento, 

enquanto que o crescimento dos ramos novos é maior e por um período mais 

prolongado, o que aumenta substancialmente sua área foliar e favorece o 

sombreamento dos esporões. Em geral a área foliar dos crescimentos novos 

representa 30% a 40% do total da planta. (HOFFMANN, 2004). 

As folhas dos esporões que frutificaram proporcionam os carboidratos 

necessários para o crescimento inicial do fruto, a divisão celular e a frutificação 

efetiva. Vinte a quarenta das após a floração, as folhas dos esporões são 

inadequadas para manter a taxa de crescimento do fruto e as folhas dos ramos do 

ano são importantes para manter esse crescimento. Neste período, as folhas dos 

ramos novos produzem os carboidratos necessários para o crescimento dos ramos, 

das folhas, para o desenvolvimento de raízes e a armazenagem de carboidratos 

necessários para o período de dormência. O sombreamento das folhas pode resultar 

em uma redução de produção do ano e nos seguintes, pois haverá uma menos 

formação de carboidratos. (HOFFMANN, 2004). 

 

A luz pode influenciar nos aspetos nutricionais da planta. 
Folhas exposta à luz poder ter altos níveis de nitrogênio foliar 
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comparadas com folhas sombreadas. Assim, folhas das partes 
altas da planta e da parte externa, nos plantios em alta 
densidade, tendem ter maior teor de nitrogênio e, com 
consequência, tê ramos mais vigorosos. A luz é importante para 
o crescimento e qualidade dos frutos, pois dela depende a 
atividade de fotossíntese que levará a formação de 
carboidratos. Para uma boa atividade de fotossíntese pelas 
folhas da macieira, é necessário de 30% a 50% de plena luz. 
Ressalta-se que o efeito do sombreamento é mais intenso no 
ano seguinte, quando há uma diminuição do número de flores e 
da frutificação efetiva. (EPAGRI, 2006, p. 397). 

 

Quando o sombreamento ocorre no início do crescimento vegetativo, a 

frutificação efetiva é reduzida, enquanto que o sombreamento no meio do período de 

crescimento não influencia a frutificação efetiva, porém reduz o tamanho do fruto, a 

formação de esporões, bem como o número e o tamanho das folhas nos esporões. 

(SOUZA, 1981). 

 

A luz no pomar pode ser manejada pelo sistema de condução, 
poda, densidade de plantio e orientação das ruas. Não só a 
interceptação de luz pela planta deve ser levada em 
consideração, mas também a sua distribuição na copa. Em 
geral, a parte inferior da planta é a que se apresenta mais 
sombreada, trazendo como consequências uma diminuição da 
qualidade das gemas e uma menor formação de gemas 
floríferas. Com a diminuição da qualidade das gemas ocorre 
uma diminuição no tamanho dos frutos. (EPAGRI, p. 397) 

 

Em geral, os problemas de sombreamento em macieira se intensificam com a 

idade do pomar, a densidade de plantio, onde os espaçamentos reduzidos agravam 

o problema, quando não manejados adequadamente. É necessário observar em 

todas as partes da planta se está boa a qualidade das gemas e dos frutos. Caso se 

observe a diminuição, é necessária a intervenção através de podas que favoreçam a 

entrada e a melhor distribuição da luz. A prática da poda deve vir acompanhada do 

arqueamento dos ramos. (SOUZA, 1981). 

Para a interceptação da luz é importa a orientação das fileiras no pomar. No 

hemisfério sul as fileiras estão orientadas na direção norte – sul, ambos os lados 

recebem o mesmo número de horas de luz. Caso a orientação seja leste-oeste, o 

lado norte da planta recebe dois terços da radiação direta que o lado sul. (SOUZA, 

1981). 

Usualmente mais luz é transmitida para a parte baixa das plantas se sua 

altura for pequena e/ou estão separadas. Ao invés, a interceptação de luz de um 

pomar poder ser aumentada pelo plantio das plantas próximas e/ou pelo aumento da 
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altura da planta. (EPAGRI, 2006). 

Em sistemas de alta densidade (acima de mil plantas/ha), para que não 

ocorra o sombreamento da parte inferior da planta, nela não devem permanecer 

ramos vigorosos acima do primeiro andar. (EPAGRI, 2006). 

 

2.5.8 Sistemas de densidade de plantio 

 c( @+:;-.( /+ (C* /+ d-;(=* ;@-.(.DI;: C:; >;-=;GH+ :C=I+ P-;D/. .: (C;(

densidades de plantio, oscilando em aproximadamente 400 a 5 mil plantas/ha, 

dependendo do sistema de condução das plantas, do vigor do porta-enxerto e da 

cultivar copa a ser utilizada. 
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implantação de um pomar de macieira são a determinação da 
densidade de plantio que define o sistema de condução e 
poda, podendo ser influenciado pelos seguintes fatores: tipo de 
crescimento das plantas – varia de acordo com a cultivar, porta-
enxerto, condições ambientais (clima, solo) e práticas culturais, 
como a adubação, poda e raleio; desenvolvimento e produção 
nos primeiros anos após o plantio; e relação custo-benefício do 
resultado obtido com as diferentes densidades. (EPAGRI, 2006, 
p. 399) 

 Ainda de acordo com EPAGRI (2006) na definição da densidade de plantio 

entre alta e baixa densidades, existem vantagens e desvantagens.Entre os fatores 

que mais influenciam a escolha da densidade de plantio está a escolha do porta-

enxerto. Como regra geral pode-se dizer que para sistemas de alta densidade 

utilizam-se porta – enxertos e para os de baixa densidade, semi-vigorosos e 

vigorosos. A produtividade e a precocidade na entrada em produção são os fatores 

que mais se destacam nos sistemas com maior número de plantas. EPAGRI (2006). 

 

2.5.9 Formas de condução da copa. 

 

A condução da copa deve ser adaptada ao sistema de cultivo desde o 

primeiro ano. Espaçamentos maiores, com um número de plantas por hectare 

inferior a 800 plantas, necessitam de copas grandes de forma vaso moderno, 

pirâmide ou taça. 

 Para plantios em alta densidade, que frequentemente são encontrados em 

pomares mais novos, a copa deve ser pequena. Nesta situação empregam – se, no 
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caso da condução livre, diversas formas de líder central, que é atualmente o sistema 

predominante em quase todas as regiões produtoras de maçã. Destaca – se que nos 

sistemas modernos de cultivo da macieira em todas as regiões do mundo 

atualmente vem sendo utilizado o sistema de líder central baseado na condução em 

sistema “spindle”, vertical axis ou similares. EPAGRI (2006). 

  2.5.10 Condução no primeiro ano 

 fC/;( /. :;<=.=-; (+_-. @+-I; – enxerto vigoroso, com vigor superior a 

15mm de diâmetro do tronco, medidas a  10cm acima do ponto de enxertia, devem 

ser podadas na altura de 1m do nível do solo, enquanto que mudas menos 

vigorosas para plantio em alta densidade, enxertadas sobre porta – enxertos anões 

(ex: EM-9 e EM-26), devem sofrer um pequeno desbaste para se obter maior 

uniformidade na formação da copa. (HOFFMANN, 2004). 
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plantio é a primavera, quando a brotação apical atingir um 
comprimento de 2 a 3cm. Este corte paralisa a dominância da 
gema apical por um curto período de tempo, obtendo-se assim 
uma melhor brotação de gemas laterais. EPAGRI (2006, p. 
401). 
 
 

No caso de se plantar mudas muito vigorosas, com diâmetro acima de 15 a 

20mm, para se obter um desenvolvimento mais equilibrado entre os ramos que 

formarão a estrutura da planta, desponta-se a muda na altura de 1,20m do nível do 

solo. No caso de plantio em locais onde havia pomar de macieira anteriormente, as 

mudas não devem ser despontadas no plantio, o mesmo ocorrendo em 

espaçamento igual ou inferior a 1m entre plantas, mesmo em terreno novo. 

(HOFFMANN, 2004). 

 Na situação de plantio das mudas sem desponte, no caso de não estar 

formado o primeiro andar, deveremos ter o cuidado de fazer o primeiro andar com 

ramos de vigor superior aos demais. Poderá ser necessária a inclinação das mudas 

a um ângulo de 90° quando inicia a brotação por um período. Isto permite uma 

brotação uniforme das mudas e evita a formação de ramos vigorosos na parte 

superior da planta. Com este sistema de condução, a poda até o terceiro ano será 

mínima, constituindo-se somente na eliminação de ramos que tenham um diâmetro 

superior a dois terços do líder central ou ramos colocados em locais indesejáveis. 
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Todos os ramos que saem da inserção do líder central deverão ter um ângulo de 90° 

no ponto de inserção, para o que utiliza – se o palito quando o ramo tiver de 8 a 

10cm de comprimento. Em densidades superiores a 2 mil plantas por hectare, utiliza 

– se o palito somente na primeira camada de ramos. (EPAGRI, 2006). 

2.6 Desenvolvimento da muda 

Segundo Souza (1981, p. 113), “a muda deve provir do viveiro na forma de 

uma vara única de 1,20 a 1,60m de comprimento e assim são plantados em lugar 

definitivo. 

A brotação oriunda da primeira gema abaixo do corte dá continuidade ao líder 

central. O segundo broto abaixo do corte possui praticamente o mesmo vigor do 

primeiro e compete muito com este, em consequência o líder enfraquece seu 

desenvolvimento. Devido a este enfraquecimento, o vigor do segundo broto deve ser 

diminuído pelo arqueamento para a posição horizontal, quando atingir 5 a 10cm de 

comprimento. Quanto mais gemas brotarem, maior o desenvolvimento da muda e 

melhor a distribuição de vigor, diminuindo a concentração do vigor em poucos 

ramos, propiciando melhor distribuição da seiva ao longo de toda a planta. (EPAGRI, 

2006). 

Em condições de brotação deficiente é aconselhável colocar as 
mudas em câmara fria, antes do plantio. Dados experimentais 
têm demonstrado que ocorre uma boa brotação em todas as 
gemas quando se deixam as mudas durante 45 dias à 
temperatura de 2 a 4°C. Caso permaneçam áreas desprovidas 
de brotação, deve-se fazer a incisão anelar nas gemas que não 
brotaram. (EPAGRI, 2006, p. 402). 

 

2.7 Ângulo dos brotos e ramos 

Para a formação da copa o ângulo de inserção do ramo com o líder central é 

muito importante. Esse ângulo é determinado por ocasião da brotação da gema e 

depende da cultivar e do potencial de crescimento no período de brotação. 

(EPAGRI, 2006). 

Os ramos oriundos de gemas com inserção alta no prolongamento do tronco 

são geralmente caracterizados por ângulos relativamente fechados em relação ao 

líder central. Brotos originados de gemas com inserção inferior apresentam ângulos 

mais abertos. (EPAGRI, 2006). 
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Ramos com ângulo muito fechado em relação ao líder central não são 

indesejáveis, pois causam inclusão da casca e racham facilmente com o peso da 

produção, além de retardarem a entrada em produção e diminuírem o vigor do líder 

central. (EPAGRI, 2006). 

É fundamental que a dominância do líder central apresente na base um 

diâmetro no mínimo igual ou superior ao dobro do ramo lateral de inserção mais 

próxima. Um ramo lateral nunca deve ter um diâmetro maior do que um terço do 

diâmetro do tronco, logo abaixo da inserção deste ramo. O prolongamento do tronco 

logo acima do ramo lateral tem que ter um diâmetro aproximadamente duas vezes 

maior que este ramo lateral. (EPAGRI, 2006). 

 

Para que ocorra a dominância do líder central faz-se 
necessária a abertura do ângulo dos ramos pela inserção de 
palitos à medida que a brotação se forma. Os palitos devem ser 
colocados quando os brotos atingirem de 8 a 10cm de 
comprimento. Quando os ramos ultrapassam os 15cm de 
comprimento não se consegue mais mudar o ângulo de 
inserção. Caso isto seja tentado, o ramo lascará junto à base, 
principalmente das cultivares Gala e Golden Delicious. Para 
esta situação, recomenda-se a utilização de barbantes, 
arqueando os ramos para retirar a concorrência da dominância 
apical, apesar de não alterar mais o ângulo de inserção junto 
ao líder central. (SOUZA, 1981, p. 119). 
 
 

&'8 Poda e condução no segundo ano 

Em plantios com densidade inferior a mil plantas por hectare, no inverno, 

desponta-se o líder central aproximadamente 10cm mais curto que o comprimento 

deixado no ano interior. Os ramos que ultrapassarem um terço do diâmetro do líder 

central na sua inserção deverão ser eliminados para que haja a formação de ramos 

novos com menor vigor. Ramos que apresentarem ângulo muito fechado deverão 

também ser eliminados. (PETRI, 2008). 

A planta deve ser conduzida com líder central forte, de maneira que os ramos 

secundários fiquem distribuídos em forma de cruz. 

 

Independente do porta-enxerto utilizado, a abertura dos ramos 
do ano deverá ser feita da mesma forma que na condução do 
primeiro ano. Os ramos de segundo ano devem ser orientados 
em forma de cruz e sua angulação deverá ser de 60 a 75° em 
relação ao líder central. O diâmetro destes ramos não deve 
ultrapassar um terço do diâmetro do líder central no ponto de 
inserção com o mesmo. (SOUZA, 1981, p. 120). 
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Os brotos de crescimento vertical, que são caracterizados como ramos 

ladrões, devem ser eliminados para que haja uma ramificação de ramos frutíferos. 

Em plantas vigorosas os ramos ladrões ou com diâmetro superior a um terço do 

diâmetro do líder devem ser eliminados o mais cedo possível durante o clico 

vegetativo. (PETRI, 2008). 

 

Em plantios de alta densidade com espaçamento entre plantas 
igual ou inferior a 1,5m, o líder central não deve ser 
despontado no segundo ano, procedendo-se com os ramos do 
segundo andar o mesmo que foi realizado no primeiro ano. 
Caso o líder central esteja fraco, pratica-se um pequeno 
desponte do líder para estimular o crescimento. (EPAGRI, 
2006, p. 403). 

 

2.9 Poda e condução no terceiro ano 

No inverno desponta-se o líder central cerca de 10cm mais curto que o 

comprimento deixado no ano interior. Também eliminam – se os ramos mal 

colocados e que apresentaram diâmetro superior a um terço no ponto de inserção 

com o líder central. Os ramos que se encontram na região do segundo andar 

deverão ser despontados de forma que a segunda gema fique na parte inferior da 

extremidade do ramo. Esta forma de desponte do ramo propicia condições para a 

formação de um ramo forte na primeira  gema após o corte e um ramo com ângulo 

aberto e pouco vigor, oriundo da segunda gema na parte inferior da extremidade do 

ramo, de modo que posteriormente elimina-se o ramo vigoroso, ficando o ramo de 

menor vigor. (EPAGRI, 2006). 

As práticas de arqueamento descritas anteriormente na condução do segundo 

ano são restritas para o novo crescimento na parte superior da copa. Os ramos da 

base serão arqueados pela própria produção. 

 

No inverno devem ser eliminados somente os ramos mal 
colocados que se encontram fora da estrutura em forma de 
cruz, formada no ano anterior. O desponte dos ramos principais 
que dão continuidade à formação da planta deve ser podado 
aproximadamente um terço de comprimento do ramo do ano, 
devendo-se deixar a segunda gema na parte inferior da 
extremidade do ramo. (SOUZA, 1981, p. 122). 

 

A planta no terceiro ano já suporta a primeira produção, devendo – se deixar 

os frutos nas estruturas produtivas (dardos, lamburdas, esporões e brindilas) nos 
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ramos de segundo ano. Na época do raleio eliminam-se todos os frutos das gemas 

que darão continuidade ao crescimento dos ramos laterais, assim como os frutos de 

esporões brindilas no eixo central, onde há falta de ramos laterais e deseja-se um 

crescimento vegetativo na formação da planta. Em plantios em alta densidade a 

planta já está formada e eliminam-se somente os ramos mal colocados ou muito 

vigorosos.  (EPAGRI, 2006). 

Em plantios em alta densidade, principalmente com porta – enxertos anões, o 

ramo deverá ser renovado totalmente, não se praticando o desponte. Sempre que 

houver bifurcação de ramos de mesmo vigor, deve-se eliminar um, deixando-se o 

ramo melhor posicionado. (EPAGRI, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 

 

3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

Esta pesquisa é de caráter investigativo, uma vez que foi realizada a partir de 

uma pesquisa de campo, caracterizando uma pesquisa qualitativa, no intuito de 

enfocar a poda e condução da macieira, através de estágio realizado na fazenda 

fertilidade da empresa Fischer, localizada em Lebon Régis – SC. 

 

(...) aquela utilizada com o objetivo de conseguir informações 
e/ou conhecimentos acerca de um problema para o qual se 
procura uma resposta, ou de uma hipótese que se queira 
comprovar, ou, ainda, descobrir novos fenômenos ou as 
relações entre eles. (LAKATOS, 2011, p. 69). 
 
 

Segundo Lakatos (1999, p. 17), pesquisa "é um procedimento formal, com 

método de pensamento reflexivo, que requer um tratamento científico e se constitui 

no caminho para se conhecer a realidade ou para descobrir as verdades parciais”. 

Esta pesquisa apresenta um levantamento bibliográfico com base numa 

fundamentação teórica consistente acerca do assunto em referência, na perspectiva 

da abordagem qualitativa, na qual há uma abordagem sobre o modo de obter mais 

produtividade e qualidade nas macieiras, a partir da experiência vivenciada no 

Estágio Supervisionado Obrigatório do curso de agronomia e da apropriação do 

conhecimento. 

Esse estudo também é de caráter descritivo, pois a pesquisa descritiva visa a 

observar, registrar, analisar e correlacionar fatos ou fenômenos, tendo como objetivo 

descobrir a frequência com ocorrem, sua natureza e características – assim como 

compreender como ocorre sua inter-relação. (CERVO, 1996). 

 

3.1 Localização da área do estágio 

 O estágio foi realizado na Fazenda Fertilidade da empresa Fischer, localizada 

no interior do município de Lebon Régis – SC, 960m de altitude, com clima 

temperado. 

 

3.2 Caracterização da Área 

A fazenda contempla uma área de cultivo de 258,66 ha de pomares de maçã 

sendo 171,08 da cultivar gala 82,47 /; <C*I=>;- iCB= jC@-.:; . k'llZ; /; <C*I=>;-

Daiane. 
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O solo para a produção de maçã é adequado, se tratando de solos 

relativamente profundos, com boa estrutura física, boa drenagem natural e com 

teores adequados de matéria orgânica. 

 A fazenda é dividida em Projetos. Cada projeto está dividido em parcelas, 

sendo estas divididas em quadras que variam de tamanho conforme a topografia do 

terreno. As quadras são identificadas por números em tubos de PVC no início de 

cada parcela. 

 Na entrada principal de cada projeto, existem placas identificando o número 

do projeto e o número das parcelas que tem naquele projeto. Estas placas também 

servem como sinalização para reentrada nas parcelas. Quando estão em vermelho a 

entrada não é permitida, onde apenas pessoas treinadas e devidamente equipadas 

poderão entrar. Quando estiver verde, a entrada é permitida. (FIGURA01) 

 

3.3 Recursos Materiais e Humanos 

  

 c( (CB.=I+( OC. @;-I=<=@;-;: /.(I. I-;_;*Z+ (H+ .:@-.P;/+( /; i;F.D/;K OC.

atualmente conta com 45 Funcionários sendo 01 supervisor, 01 encarregado, 01 

analista administrativo, 01 mecânico, 14 tratoristas, 26 auxiliar de fruticultura e 01 

auxiliar de limpeza. Os funcionários da empresa são oriundos de vários locais do 

município de Lebon Regis – SC. 

 Na atividade acompanhada, “Poda de Condução”, utilizou – se a mão de obra 

de 23 pessoas em média. 

 Cada um utilizou para a poda os seguintes matérias: tesoura, serrote e 

escada de uso exclusivo para tal atividade. (FIGURA 02) 

Além das ferramentas utilizadas, a empresa disponibiliza todos os 

equipamentos de segurança individual (EPIs), necessários para a atividade de poda: 

óculos de proteção, luva de vaqueta e luva de aço (para menores de 18 anos). A 

empresa também oferece uniforme para os funcionários (calça, jaleco manga longa, 

bonés árabes, bota de couro, luva de algodão e copo individual para tomar água). 

Cada frente de trabalho conta com um par de banheiro móvel (masculino e 

feminino) com desgermante diluído em água para lavar as mãos, garrafa térmica de 

10 lts  com água potável  e uma caixa de primeiros  socorros com uma pessoa 

treinada para efetuar os mesmos se houver necessidade.  
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3.4 Caracterização da Pesquisa 

 

O desenvolvimento deste trabalho ocorreu através de pesquisa qualitativa, de 

caráter exploratório, buscando percepções e entendimentos sobre a poda e 

condução da macieira. Os métodos utilizados foram a pesquisa bibliográfica e de 

campo. 

A pesquisa bibliográfica embasou o desenvolvimento e construção deste 

trabalho. Para tal, foram utilizados livros, artigos científicos e pesquisas em sites. Os 

principais autores que fundamentaram a pesquisa foram: Brandt, Camilo, Caramela, 

Cervo, Frey, Hoffmann, Jack, Katsurayama, Lakatos, Mello, Orth, Petri, Salomé e 

Souza. Esses autores referenciaram basicamente toda a pesquisa bibliográfica 

científica pessoal. 

A pesquisa de campo foi realizada através de estágio  na Fazenda Fertilidade 

da empresa Fischer com o objetivo de pensar na formação acadêmica e prática do 

profissional de Agronomia. 

O tema escolhido para a aplicação do período de estágio foi A Poda de 

Condução: Cultura da Maçã, com enfoque especial na poda, objetivando melhorar a 

qualidade e a produtividade dos pomares de maçã em Lebon Régis– SC. 

 

3.5 Realização da poda 

 

A ;I=>=/;/. ;<+:@;DZ;/; D.(I. @.-R+/+ /. .(ImP=+ )+= -.;*=F;/; .: @+:;-.(

de alta e baixa densidade das cultivares Gala, Fuji Suprema . 

No período compreendido entre 13 de abril a 30 de junho )+= realizada a poda 

de condução, com principal objetivo de retirar os ramos laterais com diâmetro 

superior a um terço do diâmetro do ramo principal, prática fundamental para o 

sistema de condução em líder central. 

A primeira área onde foi realizada a poda foi a cultivar Gala – pomar plantado 

em 1999 – sendo essa uma área de 22,0 ha em um plantio de baixa densidade com 

1400 plantas. Por ha o espaçamento entre filas é de 4,5 m 1,5 m entre plantas com 

altura de 3,5m, porta-enxerto EM 7 polinizadora imperatriz. 

A poda efetuada nesta área teve como foco principal a condução da copa. 

Haviam nas plantas muitos galhos concorrentes e galhos muito longos causando 

sombreamento nos andares inferiores da planta, prejudicando dessa forma, a 
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produtividade e a qualidade dos frutos produzidos e, também, facilitando a entrada 

de doenças. 

 

Através da poda é possível promover uma renovação 
sistemática de ramos frutíferos, proporcionando um equilíbrio 
satisfatório entre o crescimento e a produção. A renovação 
parcial de ramos somente frutíferos que paralisam o 
crescimento vegetativo e o desponte de ramos mais novos para 
estimular o seu crescimento permitem que a árvore fique 
equilibrada. A intensidade da poda depende do vigor da planta. 
Em plantas equilibradas renova-se um terço dos ramos que 
produziram, devendo os mesmos ser encurtados para que 
ocorra brotação nova. A intensidade de encurtamento depende 
do vigor da planta. Quanto menor o vigor da planta, maior o 
encurtamento dos ramos. (EPAGRI, 2006, p. 404). 

 

 

Foram eliminados os galhos referidos. Também foi feito o encurtamento dos 

galhos mais compridos, dando uma melhor condução à parte aérea da planta. Essa 

abertura é realizada para favorecer a entrada de luz e dos produtos fitossanitários. 

Na parte baixa da planta, foram retirados os ramos vegetativos (ramos ladrões) e 

eliminados os galhos quebrados e/ou doentes. 

 

Os ramos secundários que formarão a estrutura produtiva da 
planta devem ser podados em aproximadamente um terço do 
seu comprimento, de forma que a segunda gema fique na parte 
inferior da extremidade do ramo. Esta forma do ramo propicia 
condições para a formação de um ramo na primeira gema após 
o corte e um ramo com ângulo aberto e de pouco vigor oriundo 
da segunda gema na parte inferior da extremidade do ramo, de 
modo que posteriormente elimina-se o ramo vigoroso, ficando o 
ramo de menor vigor. (EPAGRI, 2006, p. 403). 

 

Os galhos eliminados são triturados, e os cortes foram efetuados com 

diâmetro acima de 3cm são pintados para evitar a entrada de umidade. A poda desta 

área foi efetuada com 100h/ha. 

 Na cultivar Fuji Suprema foram realizadas podas em pomares de baixa 

densidade -  plantados no ano de 1999 – espaçamento 4,5m entre filas e 1,6m entre 

plantas com, 1400 plantas/ha porta enxerto106; polinizadora Braeburn. Nesta área 

existiam plantas mal conduzidas em anos anteriores, vários galhos concorrentes, 

longos na linha do trator, e copas concorrentes com galhos compridos e fechando a 

parte superior da planta. 

 De um modo geral, todas as plantas com galhos desproporcionais aos demais 
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prejudicam a produtividade e a qualidade dos frutos. O método de poda de 

condução adotado nesta área foi a liberação da linha do trator, encurtando galhos 

compridos, evitando, com isso, a danificação de frutos e galhos pela passagem de 

máquinas, eliminando galhos concorrentes e promovendo a abertura na parte da 

copa dando um equilíbrio às plantas.(FIGURA03/04) 

 Nos pomares de alta densidade da cultivar Fuji Suprema, plantio 2007 

espaçamento 3,8m entre filas e 0,7 entre plantas com 4000 plantas/ha polinizadoras 

grany Smith e Willy Sharp porta – enxerto EM9/bmb foi realizado a poda de 

condução focando na redução da altura das plantas nas áreas mais vigorosas. As 

plantas estavam com altura fora do padrão – 3,5m – então foi utilizado uma baliza e 

feito a redução e paralisação destas copas, no restante da planta. Como trata-se de 

um pomar já com uma condução melhor, foi efetuada a retirada de galhos 

desproporcionais aos demais, os quais se fecham, impossibilitando a entrada de luz 

no interior da planta. 

 Os métodos de poda de condução utilizados possuem a mesma finalidade: 

dar equilíbrio à planta, facilitando a entrada de luz e produtos que forem aplicados, 

buscando com isso uma boa produtividade e qualidade de frutos (cor, sabor, textura, 

tamanho).(FIGURA 05) 

 Foi observado, também, como ocorre o processo de limpeza dos galhos 

podados. Todos são colocados no meio da fila onde passa com trator com uma 

trituradeira, fazendo a trituração dos mesmos, deixando apenas cavacos pequenos, 

eliminando, assim, o volume de material e reaproveitando – os em forma de matéria 

orgânica, pois esse processo facilita a decomposição deste material.(FIGURA06) 

Foi efetuado também o pincelamento dos cortes acima de 3 cm de diâmetro, 

evitando assim a entrada de umidade.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

c /.(.D>+*>=:.DI+ /.(I; @-+@+(I; /. I-;_;*Z+ @-+@+-<=+D+C :+:.DI+( /.

reflexões, vivências, experimentações e explorações novos olhares para o sistema 

de poda e condução da macieira. 

 Após a definição do tema, dos objetivos e da justificativa, foi preciso 

desenvolver o referencial teórico a fim de aprofundar o conhecimento na área, 

conhecer os sistemas de condução da macieira e os conceitos dessa cultura. A partir 

do referencial teórico, foi possível assimilar o conhecimento adquirido à prática da 

poda. 

 Depois de pouco mais de dois meses, período em que o estágio foi realizado 

na Fazenda Fertilidade da empresa Fischer – Lebon Régis – SC, foi possível 

observar a importância da cultura da maçã para esta região, uma vez que a empresa 

referida está entre as maiores produtoras mundiais e também está sempre à frente 

no que diz respeito a sistemas de condução, priorizando a satisfação de investidores 

e consumidores. 

 Um fator determinante para tamanho sucesso é a maneira de condução das 

cultivares, copas e porta – enxertos, os quais permitem modificar sistemas de 

condução da macieira, pois observou-se redução da densidade da copa das plantas 

favorecendo uma melhor penetração de luz e a eliminação de ramos ladrões. 

Fica evidente que é importante enfatizar bem o tema proposto neste trabalho, 

visando compreender as contribuições que o mesmo traz para o ramo em foco, 

ampliando o conhecimento, percebendo sua importância, sua capacidade de 

articular imagens e compreende – las, de perceber informações implícitas, de 

formular conceitos fundamentados teoricamente, destinando, desse modo, à poda e 

condução da macieira uma função de promoção do crescimento e estímulo à 

produção de frutos com qualidade. 

Ao término deste trabalho, a escolha do tema foi satisfatória, considerando 

que é possível desenvolver um estudo sobre a poda e condução da macieira. Desta 

forma, enfatizo a importância de meu trabalho, uma vez que, na qualidade de 

acadêmico do Curso de AP-+D+:=;, pude contribuir com a comunidade científica no 

momento em que a vivência do estágio aqui relatada passa a ser refletida, podendo 

assim desencadear novas formas de trabalho relacionadas ao estudo do tema em 
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questão. 

Considerando este trabalho muito válido por ter buscado com esforço 

pesquisar e compreender o tema proposto, contextualizando ao máximo minha 

pesquisa teórica à prática e isso aumentou meu conhecimento trazendo um 

aprendizado que certamente utilizarei no meu dia a dia. Por fim, permanece o desejo 

de maior aperfeiçoamento no assunto, pois a missão do profissional do Curso de 

AP-+D+:=; /.>. =- ;*J:n _C(<;- =D+>;- ; @-mI=<; Bm -.;*=F;/;'
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