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RESUMO 
 

O estágio final curricular proporciona ao aluno o conhecimento prático das atividades 

profissionais ampliando os conhecimentos adquiridos no curso de Agronomia. Na 

década de 1970, iniciou-se o desenvolvimento comercial da macieira no Brasil. 

Entretanto, devido à evolução tecnológica do setor e ao aumento da competitividade, 

é na região Sul onde as regiões produtoras estão cada vez mais concentradas. Para 

as fruteiras de clima temperado as condições climáticas são críticas, pois 

influenciam tanto nos processos fisiológicos de dormência, quanto nos biológicos, 

como na polinização e fecundação das flores, bem como nos de crescimento e 

desenvolvimento dos frutos. Durante o estágio foram acompanhadas e 

desempenhadas algumas das principais atividades da pomicultura, bem como a  

colheita, transporte de frutos, poda, arqueamento e sistema de condução. O estágio 

proporcionou ao estudante ter atuação real do exercício da sua profissão, 

aproximando os conteúdos apresentados em aulas teóricas da graduação com 

atividades práticas realizadas e o estabelecimento de contato com profissionais da 

área e, ainda, contribuiu para o crescimento acadêmico e profissional.  

 

Palavras chaves: macieira, arqueamento, poda, colheita, manejo. 

  



ABSTRACT 
 

The final stage curriculum provides students with the practical knowledge of 

professional activities expanding the knowledge acquired in the course of Agronomy. 

In the 1970s, it began the commercial development of Apple in Brazil. However, due 

to technological developments in the sector and increased competitiveness, is in the 

southern region where the producing regions are increasingly concentrated. For 

temperate fruit trees weather conditions are critical, as they influence both in 

physiological processes of dormancy, as in Biological as in pollination and fertilization 

of flowers, as well as in growth and fruit development. During the internship were 

accompanied and performed some of the main activities of pomiculture and the 

harvesting fruit transportation, pruning, bending and driving system. The internship 

provide the student have real performance of the exercise of their profession, 

approaching the contents presented in theoretical classes with graduation practical 

activities and the establishment of contact with professionals area and also 

contributes to the academic and professional growth. 

  

Key words: apple, bending, pruning, harvesting, handling. 
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1. INTRODUÇÃO 

Este relatório refere-se ao estágio supervisionado de conclusão de curso de 

Agronomia da Universidade Alto Vale do Rio do Peixe realizado na empresa Munaro 

Serviços de Consultoria Agrícola LTDA de Fraiburgo. 

O estagio foi realizado de 11 de abril de 2016 a 27 de junho de 2016. Sendo 

orientado pelo professor Eng° Agr° M.Sc. Gentil Carneiro Gabardo. 

Durante o estágio foram acompanhadas e desempenhadas as atividades de: 

colheita, transporte de frutos, poda, arqueamento e sistema de condução. 

A cultura da macieira apresenta grande importância econômica no cenário 

mundial visto o grande volume de frutos produzidos e comercializados. A maçã 

insere-se como a segunda fruta mais produzida no mundo, com 76,37 milhões de 

toneladas (t), perdendo apenas para a banana (FAOSTAT, 2016). Na década de 

1970, iniciou-se o desenvolvimento comercial da macieira no Brasil. Entretanto, 

devido à evolução tecnológica do setor e ao aumento da competitividade, é na 

região Sul onde as regiões produtoras estão cada vez mais concentradas, com cerca 

de 38 mil hectares (ha) de área cultivada e que se encontram as condições 

climáticas mais adequadas para a sua produção (IBGE, 2012; BONETI et. al., 2006). 

A macieira (Malus domestica Borkh) pertence à Família das Rosáceas, Reino 

Plantae; divisão Magnoliophyta; classe: Magnoliopsida; ordem: Rosales; subfamília 

Pomoideae gênero: Malus; espécies: Malus domestica e Malus sieversii, dentre 

outras, apresenta folhas simples, caducifólias, peninérvias e com bordas dentadas. 

Atualmente os mercados nacionais e internacionais buscam produtos de 

qualidade, e o produtor busca aumentar sua lucratividade para a permanência no 

mercado. Para obter a tão sonhada margem de lucro, o produtor deve adequar-se às 

exigências do mercado consumidor, procurando aumentar a qualidade dos produtos, 

a produção e o mais importante, diminuir os custos de produção, para viabilizar a 

produção e aumentar a rentabilidade do produtor. 

Por isso se faz necessário lançar novas cultivares com melhor adaptação para 

cada região. Sabendo-se que a qualidade da fruta é o quesito mais valorizado no 

mercado atual, as técnicas de manejo da produção tem a finalidade de manter essas 

características desejadas ate que o produto chegue ao consumidor final.  
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2. REVISÃO BIBLIOGRAFICA 

2.1 A CULTURA DA MACIEIRA 

A macieira (Malus domestica Borkh) pertence à Família das Rosáceas, Reino 

Plantae; divisão Magnoliophyta; classe: Magnoliopsida; ordem: Rosales; subfamília 

Pomoideae gênero: Malus; espécies: Malus domestica e Malus sieversii, dentre 

outras, apresenta folhas simples, caducifólias, peninérvias e com bordas dentadas. É 

composta por flores hermafroditas brancas ou amarelas, 5-2 carpelos, com 

inflorescência denominada de umbela, com cálice persistente e corola caduca. O 

fruto é tipo pomo como pode ser observado na Figura 1  (EPAGRI,2002). 

 

Figura 1. Esquema identificando a morfologia da flor e do fruto da maçã.  

 

Fonte: http://www.simbiotica.org/angiospermae.htm 

 

A maçã tem propriedades reguladoras únicas, ajuda na digestão, modera o 

apetite, controla o colesterol, previne alergias e irritações físicas, evita a formação de 

cálculos, previne o câncer digestivo, age no baço e no pulmão. Possui um sabor 

doce-ácido, além de propriedades refrescantes e adstringentes (ABPM, 2014). 

A cultura da macieira apresenta grande importância econômica no cenário 

mundial visto o grande volume de frutos produzidos e comercializados. A maçã 

insere-se como a segunda fruta mais produzida no mundo, com 76,37 milhões de 

toneladas (t), perdendo apenas para a banana (FAOSTAT, 2016). 

Na década de 1970, iniciou-se o desenvolvimento comercial da macieira no 

Brasil. Entretanto, devido à evolução tecnológica do setor e ao aumento da 
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competitividade, é na região Sul onde as regiões produtoras estão cada vez mais 

concentradas, com cerca de 38 mil hectares (ha) de área cultivada e que se 

encontram as condições climáticas mais adequadas para a sua produção (IBGE, 

2012; BONETI et. al., 2006). 

Neste cenário foi criado na década de 70 o programa do governo do Estado 

de Santa Catarina (PROFIT), que estimulava a produção de fruteiras de clima 

temperado através de subsídios e isenções fiscais. Este programa determinou o 

inicio da cultura da macieira no Brasil (WOSIACKI et al; 2000). 

Na safra de 2012/2013, a produção obtida no Brasil foi de 1,33 milhões de 

toneladas, com rendimento médio de 34,7 t.ha-1, (FAOSTAT, 2016). A produção 

chinesa corresponde a 56% da produção mundial, (MAPA, 2013).  

A área plantada de macieira, na safra de 2012/13, a nível mundial foi de 4,8 

milhões de ha e no Brasil 38 mil ha (FAOSTAT, 2016).  

Os Estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul são responsáveis por 

96% da produção brasileira de maçãs. O cultivo da macieira é realizado por mais de 

2,3 mil produtores brasileiros, sendo 1.627 em Santa Catarina, 700 no Rio Grande 

do Sul, e 100 no Paraná (DAL’SANT, 2013). 

A maçã produzida no Brasil conquistou os consumidores de outros países, 

especialmente os europeus, e entre 10 a 20 % da fruta são exportados 

principalmente para a Europa. O grande consumo de maçãs está relacionado à 

excelente qualidade gustativa e visual dos frutos, e a alta capacidade de 

conservação dos frutos em câmaras de armazenamento com atmosfera controlada, 

que permite estender o período de oferta da fruta para o ano todo.  

2.1.1 Origens da macieira 

O centro de origem da macieira está compreendido na região entre o 

Cáucaso, cadeia de montanhas da Ásia, entre os mares Negro e Cáspio, e o leste 

da China (BLEICHER, 2006).  

A origem dos cultivos de macieiras pode ser atribuída aos gregos, porém não 

há comprovação clara desta hipótese, o primeiro registro da cultura da macieira data 

de 239 a.C. em um tratado sobre agricultura no império romano (EPAGRI, 2002) 

Seu desenvolvimento na região foi possível devido à aquisição de 

mecanismos adaptativos, como a dormência das gemas, que permitiram sua 

sobrevivência às baixas temperaturas ocorrentes durante o período de outono e 

inverno, além da sua capacidade de reassumir o desenvolvimento vegetativo e 
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reprodutivo quando as condições ambientais deixassem de ser limitantes. Um dos 

fatores que determinam a adaptação nos locais de cultivo é a necessidade de frio. 

Embora em certas áreas esta necessidade seja atendida, as condições climáticas 

nas regiões produtoras de maçã no Brasil são muito variáveis. De modo geral, os 

invernos caracterizam-se por apresentar temperaturas amenas e, muitas vezes, com 

grandes oscilações, típicas de inverno subtropical. São conhecidas atualmente cerca 

de 7 mil variedades, mas aproximadamente 40 tem importância comercial 

(BLEICHER, 2006). 

2.2 FISIOLOGIA DA MACIEIRA 

Para as fruteiras de clima temperado as condições climáticas são críticas, 

pois influenciam tanto nos processos fisiológicos de dormência, quanto nos 

biológicos, como na polinização e fecundação das flores, bem como nos de 

crescimento e desenvolvimento dos frutos (PETRI; COUTO, 2014).  

A temperatura é um dos fenômenos que mais influencia na floração e na 

frutificação, pois afeta todos os processos fisiológicos. A temperatura afeta o 

acúmulo de soma térmica e, consequentemente, influencia no período do ciclo da 

floração a maturação dos frutos (PETRI; COUTO, 2014). 

A partir dos dados fenológicos é possível avaliar (Figura 2), o tempo médio 

em dias da duração de cada fase fenológica (C-J); o início da brotação (50% das 

gemas reprodutivas com 1,3 cm de ponta verde - C3); início do florescimento (10% 

das flores abertas – 10% das gemas em F); pleno florescimento (70% das flores 

abertas - 70% das gemas em F2); final do florescimento (90% das gemas em G ou 

100% em F2) e frutos com 10 mm de diâmetro (50% do estádio J). Sendo que os 

dias decorridos durante as diferentes fases fenológicas são contados a partir da data 

de superação de dormência (dias após superação de dormência - DASD) 

(FRANCESCATTO, 2014). 
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Figura 2 - Estádios fenológicos da macieira, segundo Fleckinger (1953) com 

modificações. (A): gema dormente; (B) gema inchada - ponta de prata; (C) ponta 

verde; (C3-D) 1,3 cm verde; (D2) 1,3 cm verde com folhas; (E) botão verde; (E2) 

botão rosado; (F) início da floração; (F2) plena floração; (G) final da floração; (H) 

queda de pétalas; (I) frutificação efetiva; (J) frutos verdes com 10 mm de diâmetro. 

 

 
Fonte: Francescatto (2014). 

 

No Brasil, as principais cultivares utilizadas, são Gala e Fuji, caracterizadas 

pela alta exigência em frio, e em razão da maior parte das regiões de cultivo da 

macieira apresentarem condições climáticas insuficientes às cultivares utilizadas em 

relação à ocorrência de frio (Petri et al., 1996). 

2.2.1 Distúrbios fisiológicos dos frutos 

Na cultura da macieira um fator que gera perdas na qualidade dos frutos e, 

por conseqüência, no valor comercial dos mesmos, são os distúrbios fisiológicos.  

Deve-se ter muita atenção quanto ao equilíbrio nutricional das plantas, nas 

diversas fases de desenvolvimento, pois é esse de suma importância que não haja 

carência nem excesso de nutrientes no solo, pois ambos fatores podem levar ao 

surgimento de distúrbios nos frutos (BASSO, C., 2006). 
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2.2.1.1 “Russeting” 

Esse distúrbio é caracterizado pela presença de uma camada de cortiça 

formada nas células da epiderme. A causa primária de sua formação são fatores 

externos à planta que levam à formação de fendas na cutícula que envolve o fruto, 

expondo as células que ficam logo abaixo desta camada. Sob condições de alta 

umidade relativa, aquelas células sofrem danos, e a conseqüente reação protetora 

da planta é isolar as áreas danificadas através da formação deste tecido de cortiça 

(CAMILO; DENARDI, 2001). 

Durante o período crítico favorável ao “russeting” (início de desenvolvimento 

dos frutos), pode ser induzido por vários fatores como: baixas temperaturas, 

defensivos agrícolas a base de cobre, zinco, ou enxofre em concentrações acima de 

0,5%. A suscetibilidade ao „russeting‟ varia de uma cultivar a outra, a „Golden 

Delicious‟, por exemplo, é altamente suscetível. Medidas como pulverizações pós-

floração com bórax 0,4%, raleio, evitar excesso de nitrogênio, contribuem para a 

diminuição da incidência do „russiting‟ (BASSO, C. 2006). 

2.2.1.2 “Bitter pit” 

Este distúrbio fisiológico aparece como uma depressão pequena devido à 

morte das células logo abaixo da casca. Causado basicamente por deficiências 

nutricionais relacionadas com o cálcio no solo, pode ser desde uma ligeira 

depressão na casca sem mudança de cor, mas sobre esta depressão normalmente 

adquire uma cor verde-escura ao seu redor e, (LUCHI; LUCHI, 2001). 

2.2.1.3 “Cork spot” 

O “cork spot” ou mancha corticenta aparece na película de frutos em fase de 

crescimento na forma de manchas arredondadas de cor escura. Surge nos frutos em 

um período de até 30 dias após a floração. Os tecidos afetados resultam da 

descontinuidade da expansão das células, dissolução das paredes celulares e 

formação de cavidades, resultando nas depressões características. O tecido 

danificado apresenta textura esponjosa de aparência corticenta (Epagri, 2002) 

2.2.1.4 “Pingo de mel” 

O pingo-de-mel está relacionado com baixas concentrações de cálcio no 

tecido e é estimulado por fatores climáticos e de manejo do pomar (Fan, 1998). 

Pingo-de-mel é um distúrbio fisiológico muito freqüente em frutos dos cultivares do 
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grupo 'Fuji' e caracteriza-se pela presença de suco com alto teor de sorbitol nos 

espaços intercelulares, dando uma aparência de tecido encharcado (BRACKMANN 

et al; 2002b).  

2.3 PRINCIPAIS DOENÇAS DA CULTURA 

2.3.1 Sarna 

Causada pelo fungo Venturia inaequalis, o ataque da sarna ocorre 

principalmente nas folhas e frutos, podendo também ser notado em flores e ramos.  

O fungo causador da sarna, durante a primavera, é encontrado sob a forma 

imperfeita, denominada de Spilocaea pomi, nas folhas velhas caídas no chão. A 

partir destas, ocorrem as infecções do pomar durante a fase de crescimento 

vegetativo das plantas. Em frutos jovens, podem ser provocadas deformações e 

rachaduras que reduzem o seu valor comercial, são apresentados na forma de 

manchas translúcidas, evoluindo para uma forma de micélio e esporos de cor negra. 

(FACHINELLO; NACHTIGAL, 2010). 

 

Figura 3 – Sarna da macieira 

 
Fonte: http://blog.ruralpecuaria.com.br/2011/09/fruticultura-sarna-da-macieira.html2016 

2.3.2 Podridão amarga 

Agente causal: Glomerella cingulata, na fase sexual, e Colletrotrichum 

gloeosporioides, na fase assexual. Em condições de alta umidade e temperatura do 

ar, este fungo pode infectar frutos intactos ou com ferimentos sendo bastante 

agressivo nas fases finais da maturação O ataque deste fungo, nas frutas, causa o 

aparecimento de manchas de cor marrom, aprofundadas no centro. Embora os 

sintomas desta doença só apareçam à medida em que as frutas amadurecem, o 



17 

 

ataque ocorre logo após a queda das pétalas, podendo, também, ocorrer nos ramos 

e nas folhas (FACHINELLO; NACHTIGAL, 2010). 

 

Figura 4 – Podridão amarga da macieira 

 
Fonte: http://clubephytus.com/content/details/50905d7b2216bfeccb5b41016357176b 

 

O controle da podridão amarga pode ser feito através de aplicações 

preventivas com fungicidas específicos. Recomenda-se a remoção das frutas 

mumificadas, dos ramos com cancro, das frutas atacadas e a proteção dos 

ferimentos causados pela poda (FACHINELLO; NACHTIGAL, 2010) 

2.3.3 Cancro europeu  

O cancro europeu das pomáceas, também conhecido como cancro de néctria, 

é uma importante doença da macieira na maioria dos países onde ela ocorre. É 

causada pelo fungo Neonectria ditissima,. A diagnose correta da doença é 

fundamental para se obter o sucesso de controle da mesma. A ocorrência do cancro 

europeu nessas regiões representa grande potencial de danos à cultura. Os cancros 

inicialmente são pequenos, circulares com áreas marrons, com o tempo, a área 

central torna-se afundada e mais escurecida afeta principalmente as partes lenhos 

as como os ramos do ano, os galhos e o tronco principal da planta. (EMBRAPA, 

2013). 
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Figura 5 – Cancro europeu da macieira 

 
Fonte: 

http://www.dda.agricultura.rs.gov.br/conteudo/4276/?Publicada_Norma_que_institui_o_Programa_Na

cional_de_Preven%C3%A7%C3%A3o_e_Controle_do_Cancro_Europeu_das_Pom%C3%A1ceas 

 

O crescimento do cancro é lento e a planta reage formando um tecido em 

volta do cancro (calo). Ao longo dos anos, o fungo invade mais tecido sadio ao redor 

do cancro; em consequência desse crescimento descontínuo, há formação do 

sintoma parecido com um alvo. Normalmente demora entre dois a três anos para 

apresentar os sintomas da doença (EMBRAPA, 2013).  

2.3.4 Doenças pós-colheita 

Para controle recomenda-se que as frutas não sofram danos mecânicos e que 

sejam mantidos em condições de temperatura e umidade adequados, específico 

para cada cultivar. Fungos como o Penicillium spp, Alternaria spp, Rhysopus spp, 

Botrytis spp, Glomerella cingulata, Phoma spp, Pestalotia spp, entre outros, podem 

causar inúmeras perdas devido a causarem podridões nas frutas, principalmente 

durante o armazenamento prolongado em câmaras frias. (FACHINELLO, J. C. & 

NACHTIGAL J. C.; 2010). 

2.4 PRINCIPAIS PRAGAS DA CULTURA 

2.4.1 Mosca das frutas 

As moscas-das-frutas são as principais pragas dos frutos de fruteiras de clima 

temperado cultivadas no Brasil, está praga ataca os frutos quando estes atingem 

cerca de dois centímetros de diâmetro, seu ataque causa deformações na epiderme 
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do fruto e se a larva sobreviver esta irá consumir o mesocarpo formando galerias.. 

Os dípteros pragas da fruticultura de clima temperado ocorrem apenas numa família, 

Tephritidae, porém são altamente prejudiciais, (RODRIGUES;.2004). 

 

Figura 6 - Fêmea (acima) e Macho (abaixo)  

  
Fonte: http://mipfrutas.xpg.uol.com.br/PragasDipteros.htm#mosca, 2016 

 

São as moscas-das-frutas, com espécies nocivas em todos os continentes. 

Das 193 espécies de Anastrepha descritas para a região Neotropical, cerca de 94 

ocorrem no território brasileiro e destas, cerca de 17 são encontradas com maior 

freqüência no Sul do País. Anastrepha fraterculus é a espécie de maior distribuição e 

abundância de indivíduos nas regiões produtoras, representando normalmente mais 

de 90% dos indivíduos capturados em frascos caça-mosca (RODRIGUES;.2004) 

2.4.2 Lagarta enroladeira  

A lagarta enroladeira (Bonagota cranaodes) na forma adulta da praga é uma 

mariposa com cerca de 16mm de envergadura e 7 a 10mm de comprimento. As 

lagartas quando atingem seu pleno desenvolvimento medem de 15 a 18mm de 

comprimento e apresentam coloração predominante verde, com algumas estrias de 

coloração clara no dorso. 
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Figura 7 – Lagarta enroladeira  
 

 
Fonte: http://mipfrutas.xpg.uol.com.br/PragasEnroladeira.htm, 2016 

  

As posturas são feitas na superfície superior das folhas, em grupos de 40 

ovos, cobertos por uma massa gelatinosa clara. Logo após a eclosão, as lagartas 

passam para a superfície inferior das folhas, instalando-se próximo à nervura 

principal, onde produzem galerias. (RODRIGUES;.2004). 

2.4.3 Mariposa oriental 

A mariposa oriental ou grafolita (Grapholita molesta) na sua forma adulta da 

praga é uma pequena mariposa de cerca de 12mm de envergadura, coloração 

pardo-escura-acizentado com algumas estrias de coloração branca. 

A grafolita passa o inverno na forma larval, sobre as cascas das árvores, 

folhas aderidas aos ramos, em frutos mumificados ou sobre o solo entre as folhas.  

As lagartas penetram nos frutos preferencialmente pela região do pedúnculo 

ou do cálice e vão se alimentar da polpa próximo à região carpelar ou caroço. 
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Figura 8 – Mariposa oriental  

Fonte:http://mipfrutas.xpg.uol.com.br/PragasGrafolita.htm, 2016 

 

Frutos atacados apresentam galerias e se tornam imprestáveis para 

comercialização. 

Nos ponteiros se alimentam dos primórdios foliares e depois penetram na 

medula, abrindo uma galeria de 2 a 10 cm de extensão. Os ponteiros atacados 

secam e a lagarta abandona o mesmo para se instalar em outro em busca de 

alimento. (RODRIGUES;.2004). 

2.5 RALEIO  

O raleio é uma atividade indispensável para que se obtenham frutos de 

melhor qualidade, porem é uma pratica trabalhosa e que exige bastante mão de 

obra, o que encarece a produção. Considerando a grande florada das plantas de 

macieira e, por conseguinte a grande frutificação efetiva faz-se necessário a retirada 

de parte dos frutos da planta, afim de evitar a alternância de produção e melhorar as 

características de calibre dos frutos para que estes alcancem valores mais altos no 

mercado. Sabendo dessa questão, foram desenvolvidos produtos que aplicados em 

determinados períodos, tem ação raleante e facilitam essa pratica e diminuem os 

custos aos produtor. Os produtos mais utilizados para raleio químico são: sais de 

dinitro (DNOC), Carbaryl, Accel (benzil adenina), Auxinas: ácido naftaleno acético 

(ANA) e naftaleno acetamina (ANAm), Ethephon ou Ethrel (Etrel). O que determina a 

eficiência desses produtos são os fatores ambientais e a sua concentração 

(CAMILO;.PEREIRA; 2006). 
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2.6 ÉPOCA DE COLHEITA 

A época de colheita das principais cultivares de macieiras plantadas no Brasil 

ocorre entre dezembro e abril, conforme a região produtora. Nos estados do Sul, Rio 

Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, os frutos são colhidos entre fevereiro e 

abril, enquanto que em São Paulo, onde cultivam se cultivares precoces, como Ana 

e Brasil, a colheita ocorre antecipadamente, entre os meses de dezembro e janeiro. 

O período de colheita está basicamente concentrado em dois meses, sendo assim, 

os frutos colhidos são classificados de acordo com a sua finalidade ou qualidade 

(BONETI et al., 2006). 

2.7 CARACTERIZAÇÃO DAS CULTIVARES  

As variedades Gala e  Fuji e seus clones coloridos, que representam cerca de 

95% da produção brasileiras estão localizados basicamente na região Sul do país. 

Essas cultivares são muito exigentes em frio (mais de 700 horas de frio/ano) e em 

altitudes inferiores a 1000 m não brotam uniformemente, fazendo-se necessário o 

uso de produtos para a superação de dormência. Sabendo dessa necessidade por 

cultivares adaptadas as condições climáticas brasileiras, empresas públicas, como a 

Epagri e o Iapar, investem amplamente em pesquisas voltadas ao melhoramento 

vegetal e desenvolvimento de novas cultivares adaptadas e também resistentes a 

doenças (DENARDI, 2009). 

A Epagri (Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa 

Catarina) trabalha no desenvolvimento de novas cultivares adaptadas as condições 

climáticas da região Sul do Brasil, com resistência genética as principais doenças da 

cultura e também alternativas de cultivares com ciclo de colheita alternativo, mais 

precoces ou entre as principais cultivadas atualmente (DENARDI, 2009). 

Quanto às cultivares utilizadas nos sistemas produtivos, também ocorre uma 

divisão espacial. Neste caso, na região de Fraiburgo 'Gala' é a mais cultivada, 

enquanto que em São Joaquim, predomina a 'Fuji'. Esta divisão se dá em função das 

exigências climáticas das cultivares. Para o estado de Santa Catarina, as cultivares 

Gala e Fuji são responsáveis, respectivamente, por 46%, 45% da produção. A Fuji, 

por exigir mais frio, tem maior produtividade e qualidade melhor na região de São 

Joaquim, representando mais de 50% da produção. (DENARDI, 2009). 
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2.7.1 'Condessa' 

As plantas dessa cultivar se caracterizam por exigirem em torno de 400 horas 

de frio hibernal (temperatura menor ou igual a 7,2ºC), melhor resistência a sarna (V. 

inaequalis) que as cultivares Anna e Gala, menos suscetibilidade ao oídio (P. 

leucotricha) que as cultivares Anna, Princesa e Gala, porém é bem suscetível à 

mancha de Glomerella (Colletotrichum gloeosporioides) (DENARDI; CAMILO, 1998). 

É produto de hibridação controlada efetuada em 1987 na Epagri/ Estação 

Experimental de Caçador, SC, entre as cultivares Gala (mãe) e M-41 (pai). A partir 

de uma população de 1456 plântulas, em 1989 foram selecionadas 93 plântulas em 

termos de adaptação climática e fitossanidade. Estas 93 seleções foram enxertadas 

sobre o portaenxerto anão M-9 para acelerar a frutificação e avaliar a qualidade dos 

frutos. Nos ciclos de 1991 a 1993, foram selecionadas 17 das 93 seleções, e foram 

enxertadas no porta-enxerto M-7 e avaliadas em nível de coleções em Caçador e em 

Fraiburgo, SC. Dentre essas 17 seleções, uma se destacou e foi selecionada pela 

sua alta precocidade, alta produtividade, boa qualidade dos frutos em termos de 

aparência, sabor e textura de polpa e, ainda boa fitossanidade das plantas 

(DENARDI; CAMILO, 1998). 

A planta possui hábito vegetativo aberto, porte da copa semianão e 

precocidade muito alta em frutificar, ou seja, logo no primeiro ano já entra em 

produção. Apresenta hábito de frutificação semi-spur, ou seja, frutifica principalmente 

em esporões laterais e ao longo dos ramos do ano. O hábito vegetativo é tipo II, 

semelhante à ‘Anna’, com ângulo de inserção dos ramos aberto, forte ramificação e 

forte enfolheamento. Por isso, requer poda de verão para favorecer a coloração dos 

frutos e melhorar a qualidade das gemas floríferas para o ano seguinte. Responde 

bem à poda de verão realizada logo após a colheita (DENARDI; CAMILO, 1998). 

Os frutos são de formato arredondado-oblongo, mais alongados do que os 

frutos de ‘Gala’, da qual é descendente. A maturação ocorre entre 20 a 25 dias antes 

da colheita dos frutos da cv. Gala. A coloração da epiderme é vermelho-escarlate, 

com estrias, cobrindo 60 a 90% da superfície dos frutos. O fundo é amarelo, muito 

atrativo. Quando se utiliza portaenxertos anões, como o M-9 e o M-26, melhoram o 

calibre, a coloração e antecipam a maturação dos frutos, fatores importantes para 

cultivares com maturação anterior à ‘Gala’. O sabor da fruta é doce, com baixa 

acidez, sendo a polpa excepcionalmente firme para a sua época de maturação 

(DENARDI; CAMILO, 1998). 
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Tem a tendência de desenvolver muito a cavidade carpelar, sujeitando os 

frutos ao ataque de patógenos que causam a podridão carpelar. Quando há poucas 

sementes nos carpelos, esse problema se agrava, sendo então de extrema 

importância boas condições de polinização (DENARDI; CAMILO, 1998).  

2.7.2 'Princesa' 

A cv. Primícia foi selecionada em 1982 e a Princesa em 1984, sendo a 

primeira originada do cruzamento entre duas seleções americanas imunes à sarna 

(D1R101T117 e D1R103T245) e a Princesa é produto do cruzamento entre a 

seleção americana NJ-56 e a cultivar israelense Anna, de baixa exigência em frio 

hibernal (DENARDI et al., 1992). 

A cultivar Princesa, assim como Primícia, foram obtidas via hibridações 

controladas realizadas nos Estados Unidos. As sementes coletadas destas 

hibridações foram introduzidas em Caçador, na Estação Experimental da Epagri, 

produziu-se plântulas cultivadas em viveiro e pré-selecionadas à sarna e ao oídio. 

Os enxertos de cada pré-selecionada foram feitos sobre o portaenxerto anão M-9 

para acelerar a frutificação e assim permitir a avaliação da produtividade, adaptação 

climática e qualidade dos frutos (DENARDI; HOUGH; CAMILO; 1992). 

Possui um porte de copa semivigoroso, hábito de crescimento da copa é 

semi-aberto, possui baixa exigência em frio (entre 650 a 700 horas de frio), é 

suscetível à sarna (Venturia inaequalis), ao oídio (P leucotricha) e à podridão 

amarga (Glomerella angulata) (DENARDI et al., 1992). 

É uma cultivar muito produtiva, frutos com sabor e textura dentro dos padrões 

exigidos pelo mercado interno, porém possui a tendência de florescer muito cedo em 

regiões mais quentes e onde têm ocorrido historicamente geadas até o final de 

setembro. É pouco mais exigente em frio do que sua mãe Anna e floresce de três a 

quatro semanas depois da cv. Anna. A epiderme é de coloração vermelho-rajado 

muito atrativo, com sabor mais equilibrado, relação SST/Acidez equivalente a ‘Gala’ 

e com textura mais firme do que a ‘Anna’. O formato do fruto é arredondado-cônico, 

com peso médio de 150g, pedúnculo curto, e coloração de polpa branco-creme. 

Apresenta maturação de frutos antes que a ‘Gala’, sendo, portanto, uma boa opção 

para o plantio em áreas em que historicamente não se tenha geadas após a primeira 

quinzena de setembro. A conservação a frio em atmosfera comum é de no máximo 

2,5 meses (DENARDI et al., 1992). 
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2.7.3 'Castel Gala'  

A ‘Castel Gala’ se sobressai à cv. Gala por ter menor exigência em frio. A 

‘Gala’ necessita de 800 horas de frio com temperatura igual ou inferior a 7,2ºC para 

que sua brotação ocorra na primavera, já a cv. Castel Gala não necessita mais do 

que 400 horas, em uma região com 860m de altitude para garantir boas produções 

(HOLZ, 2005).  

A partir de uma mutação de Royal Gala em Monte Castelo, Santa Catarina, 

em 1999, é que esta cultivar nasceu. Porém só foi lançada em 2004, no VII Enfrute 

(Encontro Nacional de Fruticultura), realizado em Fraiburgo, SC (HOLZ, 2005). 

Sua grande vantagem é a precocidade, o que é muito bom ao produtor, que 

ganha mais pelo produto, e para o mercado, que demanda de frutas frescas para o 

período de festas do final do ano. Sendo também uma boa alternativa para 

exportação, já que as empresas exportadoras normalmente entram no mercado 

externo a partir de fevereiro com maçãs ‘Gala’. Também é possível antecipar a 

oferta de maçãs tipo ‘Gala’ em quase um mês quando é cultivada em locais com 

climas de invernos amenos (HOLZ, 2005).  

Sua floração ocorre em agosto, e a maturação dos frutos no início de janeiro. 

Outras cultivares que também são colhidas na mesma época são Eva e Condessa, 

porém perdem em termos competitivos já que a cv. Gala representa 45% das maçãs 

oferecidas no mercado consumidor (HOLZ, 2005).  

2.7.4 'Duquesa' 

As plantas são vigorosas, de hábito vegetativo fechado, frutifica em esporões 

e lamburdas formados ao longo dos ramos de dois anos e em brindilas. Possuem 

média resistência a oídio, média a baixa resistência à podridão amarga e baixa 

resistência a mancha de Glomerella (DENARDI; CAMILO, 1998). 

É produto do cruzamento entre Anna e a seleção D1R100T147. Essa cultivar 

se destacou pela sua produtividade, baixa exigência em frio hibernal (400 a 450 

horas), sendo bem adaptada à regiões de inverno ameno, e apresenta alta 

resistência à sarna (DENARDI; CAMILO, 1998). 

Os frutos apresentam formato arredondado-oblongo, amadurecem entre as 

colheitas das cultivares Condessa e Gala, e a polpa tem cor branco-creme. Têm 

epiderme vermelho-escarlate, sobre fundo amarelo-esverdeado, podendo 

desenvolver estrias leves. Raramente produzem russeting, entretanto, podem 

desenvolver bitter pit. (DENARDI; CAMILO, 1998). 
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2.7.5 'Monalisa' 

As plantas apresentam vigor médio, e uma arquitetura que facilita o manejo e 

poupa mão de obra, pois apresenta os ramos abertos naturalmente. A floração 

ocorre 15 a 20 dias antes da ‘Gala’ (DENARDI, 2009). 

Esta cultivar foi a primeira a ser lançada pela Estação Experimental da Epagri 

de Caçador, Santa Catarina, portadora de múltipla resistência às doenças, 

predominantes no Sul do Brasil. É fruto do cruzamento da cultivar Gala e a Malus 4 

realizado em 1988, na Epagri/Estação experimental de Caçador. Por ser portadora 

do gene Vf, possui alta resistência a sarna e manchas foliares, baixo requerimento 

de frio e boa adaptabilidade as condições climáticas do Meio-Oeste Catarinense. É 

bem adaptada às condições climáticas do Sul, possui boa resistência ao oídio, 

menor suscetibilidade à podridão amarga e boa resistência ao ácaro vermelho 

(DENARDI, 2009). 

Coloração dos frutos bastante atrativa em tom de vermelho rosado, ausência 

de russeting. Apresenta resistência a sarna e mancha foliar de Glomerella, e 

tolerância ao oídio e podridões amarga (DENARDI, 2009). 

Os frutos amadurecem na mesma época da colheita da cv. Gala, têm 

excelente aparência vermelho-rosada em praticamente toda a superfície e são 

totalmente livres de russeting, formato oblongo cônico e tamanho semelhante ao da 

‘Gala’ e bem uniforme (DENARDI, 2009). 

2.7.6 'Imperatriz' 

A planta é de porte semi-vigoroso, com ramos semi-abertos, folhas grandes e 

copa compacta. Possui exigência em frio hibernal menor do que a ‘Gala’, com 550 a 

600 horas. É suscetível à sarna, moderadamente suscetível ao oídio e a podridão 

amarga, e resistente ao ácaro vermelho da macieira. Não apresenta sintomas de 

bitter pit nos frutos. Possui excelente enfolheamento, produzindo bastante gemas ao 

longo dos ramos. A frutificação concentra-se em esporões. Pode ser polinizada por 

'Fred Hough' e 'Primícia' (CAMILO; DENARDI, 2006). 

É originária do cruzamento entre ‘Gala’ e ‘Mollie’s Delicious’ na Estação 

Experimental da Epagri de Caçador em 1982. Somente foi nomeada assim em 1992 

(CAMILO; DENARDI, 2006). 

Os frutos são de coloração vermelho-estriada sobre fundo amarelo, lisa e 

brilhante, com formato oblongo-cônico e tamanho médio a grande. Em condições 

favoráveis pode apresentar russeting nas imediações da cavidade peduncular. A 
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polpa é amarelo-creme, firme, crocante, suculenta e com sabor sub-ácido e 

agradável (CAMILO; DENARDI, 2006). 

Destaca-se por ter melhor adaptação climática que a ‘Gala’ em altitudes 

inferiores a 1330 m, pode ser cultivada em regiões com 550 ou mais horas de frio 

(CAMILO; DENARDI, 2006). 

2.7.7 'Fred Hough' 

É mais produtiva que a ‘Gala’ e requer menos frio hibernal (tem média 

exigência em frio), adaptando-se bem ao clima das principais regiões produtoras de 

maçã, sem a necessidade de superação de dormência artificial. É de alta 

produtividade. É suscetível ao oídio, mas é imune à sarna. Os frutos amadurecem 3 

a 4 semanas antes do que a ‘Gala’, são de coloração vermelho-estriados, livres de 

russeting. Pode ser utilizada como polinizadora da cv. Gala, e as cvs. Primícia ou 

Imperatriz podem ser a sua polinizadora (CAMILO; DENARDI, 2006; DENARDI; 

CAMILO, 1994).  

Essa cultivar resultou do cruzamento das seleções NJ e COOP 14, efetuado 

em 1982 por Leon Frederich Hough. As sementes desse cruzamento foram levadas 

à Estação Experimental da Epagri de Caçador, Santa Catarina, originando 407 

plântulas das quais se selecionou 252 e em 1985 obteve-se 18 seleções. Uma 

dessas se destacou e foi nomeada em homenagem ao L. F. Hough (CAMILO; 

DENARDI, 2006).  

A polpa é de coloração amarelo-creme, firme, suculenta e com sabor doce e 

de baixa acidez. Os frutos apresentam boa resistência ao manuseio, conservam-se 

até três meses na câmara fria de atmosfera convencional e até dez meses em 

câmara fria de atmosfera controlada. O formato dos frutos é redondo-cônico. O 

tamanho é médio, ligeiramente maior que o da ‘Gala’ e o pedúnculo do fruto é curto. 

Podem apresentar sintomas de bitter pit, o que faz necessário e recomendado a 

pulverização com CaCl2 (CAMILO; DENARDI, 2006). 

2.7.8 'Primícia' 

É uma cultivar muito produtiva, seu fruto é levemente ácido, com relação 

SST/Acidez inferior à da cv. Golden Delicious, com epiderme vermelha sem 

russeting, com bom tamanho, bom formato e muito boa uniformidade. Dispensa 

tratamento para controle da sarna e brota satisfatoriamente bem sob o nível de frio 
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do Meio Oeste Catarinense. A maturação dos frutos se inicia antes da ‘Gala’, 

embora desuniforme (DENARDI; HOUGH; CAMILO; 1992). 

É oriunda do cruzamento entre D1R101T117 e D1R103T245, realizado em 

1975 na Universidade Estadual de Nova Jersey, New Brunswick, New Jersey, EUA. 

As sementes foram introduzidas para a Estação Experimental da Epagri de Caçador, 

Santa Catarina, onde se selecionou em 1982 e a nomeou de ‘Primícia’(CAMILO; 

DENARDI, 2006).  

O hábito de crescimento da copa é aberto, o porte da copa é vigoroso. Possui 

média exigência em frio (400 a 450 horas de frio), é imune à sarna, moderadamente 

resistente ao oídio e à podridão amarga. Possui frutos de formato arredondado, 

coloração vermelho intenso e polpa de cor branco-creme. A conservação a frio em 

atmosfera comum é de no máximo dois meses (DENARDI et al., 1992). 

2.7.9 'Daiane' 

O período entre a plena floração e o início da colheita é de 142 dias para o 

porta enxerto M-9 e 141 dias para o Marubakaido com filtro de M-9 (FIORAVANÇO 

et al., 2010). 

É originária de um cruzamento entre ‘Gala’ e ‘Princesa’, na Estação 

Experimental da Epagri de Caçador, Santa Catarina. A planta possui vigor médio, 

sua floração é abundante (FIORAVANÇO et al., 2010). 

Os frutos são de tamanho médio, um pouco maiores do que a ‘Gala’; são 

bastante aromáticos, suculentos, crocantes e com elevada relação sólidos sulúveis 

totais/acidez; a epiderme é de coloração vermelha com estrias pouco pronunciadas, 

sobre um fundo amarelo; a polpa possui cor amarela-creme; possui evolução de 

maturação bastante rápida, sendo não recomendado o retardo da colheita; o peso 

médio dos frutos é de 157,38 g para o portaenxerto M-9 e de 139,80 g para o 

Marubakaido com filtro de M-9. É uma cultivar de menor requerimento em horas de 

frio que ‘Gala’ e ‘Fuji’, e maturação dos frutos ocorre no mês de março 

(FIORAVANÇO et al., 2010). 

2.7.10 ‘Fuji Precoce’ 

A planta possui vigor médio e sua floração é abundante. O período entre a 

plena floração e o início da colheita é de 148 dias para o porta-enxerto M-9 e 146 

dias para o Marubakaido com filtro de M-9 (FIORAVANÇO et al., 2010). 
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É originária de uma mutação espontânea de ‘Fuji’ no Sul do país, na Estação 

Experimental da Epagri de São Joaquim, Santa Catarina. (FIORAVANÇO et al., 

2010). 

Os frutos são de tamanho médio a grande; a epiderme é de coloração 

vermelha estriada que recobre a maior parte da superfície do fruto, sobre fundo 

avermelhado, possui coloração mais intensa que a ‘Fuji’ standart e sua maturação 

mais precoce; a polpa possui cor creme a levemente amarelada; o peso médio dos 

frutos é de 160,46 g para o porta-enxerto M-9 e de 149 g para o Marubakaido com 

filtro de M-9 (FIORAVANÇO et al., 2010). 

2.7.11 ‘Lisgala’ 

Devido à sua cor dos frutos vermelho uniforme, essa seleção poderá ser 

utilizada para substituir a 'Gala' comum, em situações de baixa insolação. Além de 

ser uma cultivar promissora para utilizar como polinizadora da cultivar Fuji (CAMILO; 

DENARDI, 2006).  

Foi obtida a partir de uma mutação somática da cultivar Gala, obtida na 

Estação Experimental da Epagri de Videira, em Santa Catarina. O fruto é de um 

vermelho uniforme, escarlate-sólido, sem estrias, que cobrem praticamente toda a 

superfície do fruto e muito atrativos. As demais características, como sabor e 

maturação do fruto e época de floração, são muito similares às da cultivar Gala 

(CAMILO; DENARDI, 2006).  

2.7.12 ‘Baronesa’ 

As plantas são do tipo ‘semi-spur’, que possuem uma copa mais compacta 

que a cultivar Fuji. As folhas são mais numerosas e relativamente pequenas. 

Frutificam basicamente em esporões laterais, mas podem florescer em gemas 

laterais de ramos de um ano. Estas gemas laterais florescem após as gemas de 

esporões e de brindilas, o que pode conferir às plantas uma floração prolongada. Ela 

frutifica precocemente e é mais produtiva do que a ‘Fuji’. Pode servir de polinizadora 

de 'Fuji' e pode ser polinizada por esta. Adapta-se bem a regiões com 500 a 600 

horas de frio (CAMILO; DENARDI, 2006).  

É produto do cruzamento entre as cvs. Princesa e Fuji efetuado na Estação 

Experimental da Epagri de Caçador em 1985. Porém, só foi selecionada e recebeu 

esse nome em 1997 (CAMILO; DENARDI, 2006).  
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O fruto é de formato arredondado e seu tamanho é de médio a grande. A 

polpa é branco-creme, firme, crocante, suculenta, de sabor doce. A epiderme é de 

coloração vermelho-púrpura, opaca, sobre o fundo esverdeado, com estrias pouco 

visíveis. Os frutos podem desenvolver bitter pit. O pedúnculo é médio a longo. A 

cavidade pistilar é estreita e rasa, e a cavidade peduncular é mediana, com pouco 

russeting (CAMILO; DENARDI, 2006).  

Sua importância é que produz frutos com as características dos frutos da cv. 

Fuji, porém com melhor uniformidade de tamanho. As plantas iniciam a frutificação 

bem mais cedo e são mais produtivas que a ‘Fuji’, requerindo mais cuidados no 

raleio para que não haja alternância de produção (CAMILO; DENARDI, 2006). 

2.7.13 ‘Fuji Suprema’ 

Os frutos são de tamanho médio a grande e formato achatado globoso; a 

epiderme é de coloração vermelho escuro sem estrias ou com estrias discretas, 

recobrindo toda superfície, sobre fundo verde-amarelado; a polpa possui cor creme a 

levemente amarelada; o peso médio dos frutos é de 173,20 g para o porta-enxerto 

M-9 e de 179,64 g para o Marubakaido com filtro de M-9. É o clone mais plantado, 

pois os frutos apresentam a cor típica precocemente, em torno de 30 a 40 dias após 

a plena floração, mantendo-a até a colheita, o que requer cuidado para a 

determinação do ponto de colheita, devido à formação precoce de sua coloração. 

Geralmente, a porcentagem de frutos colhidos na primeira passada é maior do que 

em outros clones (FIORAVANÇO et al., 2010). 

É originária de uma mutação espontânea de ‘Fuji’ no Sul do país, na Estação 

Experimental da Epagri de Caçador, Santa Catarina. A planta possui forte vigor, sua 

floração é abundante. O período entre a plena floração e o início da colheita é de 

166 dias para o porta-enxerto M-9 e 165 dias para o Marubakaido com filtro de M-9 

(FIORAVANÇO et al., 2010). 

2.7.14 ‘Kinkas’ 

Cultivar exigente em frio, adaptada as regiões mais frias, como é o caso de 

São Joaquim, e com altitude de aproximadamente 1400m. Originária do cruzamento 

dos genótipos Fuji e PWR37T133. A planta apresenta hábito de crescimento semi-

vigoroso, de ramos bem formados, com ângulo de inserção semi-aberto. Floração no 

mês de setembro, um pouco antes da ‘Fuji’ (DENARDI, 2009). 
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Os frutos são de coloração vermelho carmim sobre fundo esverdeado, com 

formato arredondado. Apresenta resistência a sarna e mancha foliar, e tolerância ao 

oídio, marsonina e podridões de frutos (DENARDI, 2009). 

2.7.15 ‘Catarina’ 

A planta é semi-vigorosa a vigorosa, com copa semi-aberta. Em regiões 

abaixo de 1300 m, requer tratamento para superação de dormência. Uma 

característica que herdou da cultivar Fuji é a que entra em produção tardiamente 

após a enxertia. É imune à sarna da macieira, ou seja, possui o gene Vf. Pode 

apresentar sintomas de bitter pit, assim como a ‘Fuji’ e a ‘Gala’, especialmente em 

plantas novas e com poucos frutos (CAMILO; DENARDI, 2006). 

É originária do cruzamento entre ‘Fuji’ e ‘PWR37T133’, na qual foi realizado 

na Estação Experimental da Epagri de Caçador, Santa Catarina, em 1982. 

Posteriormente, efetuou-se a inoculação de Venturia inaequalis (conídios da Sarna 

da Macieira) e selecionou-se as plantas resistentes (CAMILO; DENARDI, 2006). 

Já que a sua floração coincide com a de Fuji’ e a de ‘Gala’, pode ser 

polinizada por qualquer outra cultivar diploide que floresça na mesma época 

(CAMILO; DENARDI, 2006). 

Nas regiões mais frias (com altitude acima de 1300 m), floresce entre a 

segunda quinzena de setembro e a primeira quinzena de outubro, coincidindo a sua 

floração com as das cultivares Gala e Fuji. Porém, nas regiões mais quentes a 

floração é mais tardia, ocorrendo do início ao fim de outubro (CAMILO; DENARDI, 

2006). 

Os frutos são de tamanho médio a grande, com formato redondo cônico, 

ligeiramente mais alongados e uniformes em tamanho do que os frutos da cultivar 

Fuji. A epiderme é de cor vermelho-estriado sobre o fundo verde-amarelado. A 

maturação dos frutos ocorre praticamente na mesma época da cultivar Fuji, ou seja, 

entre a segunda quinzena de março e a primeira quinzena de abril (CAMILO; 

DENARDI, 2006). 

A cavidade peduncular é rasa, estreita e geralmente sem russeting. O 

pedúnculo é curto e espesso, similar ao da ’Fuji’. Sua polpa é de coloração amarelo-

clara, firme, crocante e um pouco menos suculenta do que a cultivar Fuji. O sabor do 

fruto é doce, podendo chegar a 17% de sólidos solúveis, sendo um pouco mais doce 

do que a ‘Fuji’. Os frutos se conservam bem em câmara fria convencional por até 

oito meses (CAMILO; DENARDI, 2006). 
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A importância agronômica é que seus frutos, por serem muito similares do 

que a ‘Fuji’, em sabor, aparência, conservação e época de maturação, apresenta 

boas perspectivas de plantio em substituição àquela cultivar nas regiões mais frias, 

devido à sua imunidade à sarna da macieira (CAMILO; DENARDI, 2006). 

2.7.16 ‘Joaquina’ 

As plantas são de porte semi-vigoroso, de hábito vegetativo semi-aberto e de 

média exigência em frio hibernal. Apresentam boa coincidência de brotação e 

floração com a cv. Catarina, podendo servir como polinizadoras entre si, viabilizando 

a implantação de pomares com resistência à sarna. (PEREIRA et al., 2003). 

Originou-se do cruzamento entre os genótipos Coop-14 e NJ-76, realizada na 

Estação Experimental da Epagri de Caçador, Santa Catarina, em 1982. As sementes 

foram enviadas à Experimental da Epagri de São Joaquim, onde se realizou os 

trabalhos de inoculações da sarna e seleções. (PEREIRA et al., 2003). 

A época de colheita coincide com a de ‘Gala’. É resistente à sarna, pouco 

suscetível ao oídio, suscetível à podridão amarga e muito suscetível à mancha da 

Gala (PEREIRA et al., 2003). 

Os frutos são de formato mais achatado e de maior tamanho do que a ‘Gala’. 

A epiderme é de coloração vermelho-estriada, com tonalidade mais atrativa que a 

‘Gala’ e a ‘Catarina’. O teor de sólidos solúveis é mais elevado que a cv. Gala e 

inferior a cv. Catarina. Já a firmeza de polpa é menor do que ambas as cultivares 

Gala e Catarina, indicando que sua comercialização deve ser feita logo após a 

colheita, sem longos períodos de armazenamento (PEREIRA et al., 2003).  

2.8 HORAS DE FRIO 

Nas condições climáticas do sul do Brasil, a suavidade do inverno podem 

levar a um estado de carência de frio por qualquer elevação extemporânea da 

temperatura, que se traduz em anomalias fenológicas e menor produção 

(CARDOSO, 2011). 

Esta é uma informação derivada da temperatura do ar, importante para a 

cultira da macieira, é resultante da contagem de horas de frio diário, abaixo de 

determinada temperatura. Na agricultura, a intensidade e a constância do frio 

hibernal se refletem na regularidade da produção das culturas que necessitam 

baixas temperaturas, como os cereais de inverno e frutíferas de clima temperado 

(BURIOL et al., 1974). 
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Para que ocorra a brotação e a floração, as gemas necessitam um 

determinado tempo a baixas temperaturas e considera-se o somatório de horas de 

frio abaixo de 7,2°C. Em função das limitações impostas pelo frio, tem-se a 

necessidade de quantificar o frio por duas razões: para definir o requerimento de frio 

de uma cultivar e para determinar a quantidade de frio disponível em um local 

específico (CARDOSO, 2011). 

2.9 GRAUS DIAS 

O método de LINDSAY E NEWMAN (1956) avalia simplificadamente a 

energia que houve à disposição de uma planta, em cada dia. Também pode ser 

denominado de unidades térmicas, que considera a existência de uma temperatura 

base, abaixo do qual a planta não se desenvolve e se o fizer, em escala muito 

reduzida. (CARDOSO, 2011).  

Ou se pode dizer que é o acúmulo diário de energia que se situa acima da 

condição máxima e abaixo da máxima exigida pela planta. (CARDOSO, 2011). 
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3 CARACTERIZAÇÃO DO ESTÁGIO 

3.1 LOCAL DE REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO 

O estagio curricular obrigatório foi realizado, na empresa Munaro Servicos de 

Consultoria Agrícola LTDA, fundada em 03 de março de 2010, situada na Avenida 

Rene Frey, Nº 555, Centro da cidade de Fraiburgo - SC com uma filial na cidade de 

Curitibanos – SC, inaugurada no dia 29 de maio de 2016.  

A realização do mesmo foi em pomares de pequenos e médios produtores na 

cidade de Fraiburgo. No período de 11 de abril de 2016 a 27 de junho de 2016, 

totalizando 300 horas, com a supervisão do professor engenheiro agrônomo M.Sc. 

Gentil Carneiro Gabardo. O clima dessa região caracteriza-se como temperado 

constantemente úmido, com verão ameno, conforme a classificação de Köppen, do 

tipo “Cfb”. Segundo EPAGRI/CIRAM (2016). 

3.2 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

Durante o período de realização do estágio muitas atividades importantes 

puderam ser observadas e também desenvolvidas juntamente com o supervisor e 

proprietário da empresa o Sr Marcos Munaro e com o acompanhamento do 

orientador Gentil Carneiro Gabardo, atividades como: a colheita; Transporte de 

frutos, sistema de condução do pomar, poda e arqueamento das plantas. 

3.2.1 Colheita 

A colheita da maçã é um dos pontos críticos da cadeia produtiva, exigindo 

cuidados essenciais para garantir um longo período de armazenamento do fruto. 

Este tem que ser colhido com o pedúnculo, sem nenhum dano mecânico e sem 

lesão aberta. Fazendo essa seleção no campo, minimiza o custo de classificação no 

“Packing House”. Durante a colheita, o responsável pelo pomar escolhia um Bin 

aleatório de cada grupo de colheita, e selecionava uma amostra para avaliar a 

presença de danos mecânicos nos frutos, ferimento aberto e presença do pedúnculo 

e folha nos Bins. Os índices aceitáveis variam de acordo com o destino da colheita. 

Após a avaliação das amostras o responsável pelo pomar repassava a informação e 

cobrava maior atenção dos colhedores. 

A orientação era colher primeiro as maças que estavam na parte de baixo, ou 

seja, o primeiro andar, para depois a parte de cima para evitar os danos mecânicos 

e lesões abertas, ocasionados por batidas de escadas e eventual derrubada de 
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frutos, para assim se ter uma fruta de melhor qualidade e ganhos significativos na 

hora da venda. 

3.2.1Transporte de frutos 

Para a manutenção das qualidades físicas, químicas e biológicas, o transporte 

das frutas são feitos sempre no fim da tarde ou inicio da manhã, com caminhões 

para agilizar a retirada da fruta do pomar e seguir até o destino de embalagem ou 

armazenamento da mesma. 

Teve-se o cuidado para não fazer empilhamentos muito elevados, para não 

causar a quebra dos Bins resultando até mesmo na perda dos frutos ou tombamento 

da carga ou qualquer outro tipo de injúria que poderão resultar em podridões 

diminuindo a qualidade do fruto. 

3.2.3 Sistemas de condução 

A condução das plantas é um fator de suma importância no manejo de um 

pomar de macieiras. Contribui de forma significativa para a colheita de frutos de 

qualidade e para que cada cultivar possa expressar todo seu potencial produtivo. 

Notadamente, para que se atinja esse objetivo, os trabalhos de poda e arqueamento 

devem ser bem planejados e executados. 

Os pomares são plantados em alta densidade, ou seja, maior número de 

plantas por hectare, o sistema de condução mais utilizado é o de líder central, 

caracterizado por apresentar um eixo principal sobre o qual saem todos os demais 

ramos. 

3.2.3 Poda 

A poda de inverno se deu em seguida a pós-colheita da macieira das 

variedades “Gala” e “Fuji” essa poda se da o nome de poda de abertura, foram 

eliminados ramos que cresceram excessivamente no verão, mal posicionados e 

doentes, com o objetivo de: formar ramos primários fortes e bem distribuídos; manter 

equilíbrio entre crescimento e produção; promover a formação de novos ramos 

produtivos; controlar o vigor da planta facilitando a realização dos tratos culturais; 

favorecer a entrada de ar e luz no interior da planta; facilitar a ação dos insetos 

polinizadores e maior eficácia dos tratamentos fitossanitários.  

Os ramos (galhos) da poda são jogados todos no meio das entre filas para 

serem triturados com o uso de enxadas rotativas, a qual é passada acima do nível 
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do solo visando somente suprimir a vegetação espontânea e triturar os restos de 

poda. 

3.2.4 Arqueamento 

O arqueamento dos ramos é uma prática bastante onerosa e necessária na 

condução de um pomar de macieiras. Os ramos que apresentarem crescimento 

excessivo e/ou pequeno ângulo de inserção no tronco são arqueados com o uso de 

fitilho atado ao colo da planta. Estes ramos são arqueados até atingirem cerca de 

90º em relação ao líder central, evitando quebras e rachaduras de ramos ao fazê-lo. 

Pode ser inserida nesta prática também a colocação de palitos nas brotações 

menores que 30 centímetros a fim de também arqueá-las e corrigir a sua inserção no 

tronco. Para a otimização da utilização do espaço, deve-se evitar sobrepor os ramos 

da planta dispondo-os alternadamente a fim de também evitar o sombreamento da 

produção.  

Plantios novos possuem prioridade na execução do arqueamento, porém este 

deve ser feito em todas as áreas nas quais as plantas não apresentarem produção 

ou brotação satisfatórias. Durante a execução do arqueamento são retirados os 

brotos provenientes do porta-enxerto (brotos ladrões), os ramos que fazem 

competição com o líder central e em algumas situações ramos excessivamente 

vigorosos, como na poda verde. Se o arqueamento for feito durante o período de 

crescimento, quando o câmbio ainda está ativo, as fitas poderão ser retiradas em até 

3 semanas após o arqueamento que os resultados permanecem. Normalmente 

estas fitas são retiradas durante a poda de inverno, a fim de evitar estrangulamento 

do ramo. 
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4- CONCLUSÃO 

A produção de maçã no Brasil constitui uma importante demonstração de 

mudanças que ocorrem no processo produtivo e no mercado consumidor, com o 

crescente aumento na produção, redução das tabelas de preço e o aumento dos 

custos de produção, Vem criando novos desafios aos produtores de maça e alteram 

muito o cenário da fruticultura nacional. Com variedades mais adaptadas as 

diferentes condições climáticas, em pouco tempo o país passou de importador à 

auto-suficiente e a exportador. Os estados do Sul são responsáveis por 

aproximadamente 95% da produção. 

Estas alterações levam a uma crescente necessidade de mão de obra 

qualificada, abrindo oportunidade para os novos profissionais da área como 

engenheiros agrônomos e técnicos. 

O período de execução do estágio contribuiu muito para a qualificação, 

somando a experiência prática ao conhecimento adquirido no período acadêmico. 

Foi sem dúvida uma vivência muito enriquecedora, da qual só tenho a 

agradecer ao meu orientador e supervisor, pelos materiais e informações, e sempre 

dispostos a ajudar e esclarecer duvida e questionamentos. 
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ANEXOS 

Imagem 1: Detalhes da colheita da cultivar Gala, colhedores no solo e colhedores 

em escada, Fraiburgo, 2016 

  
Fonte: Próprio autor. 

 

 

Imagem 2: Detalhes da colheita da cultivar Gala, colhedor descarregando 
cuidadosamente os frutos no Bin, para evitar danos mecanicos, Fraiburgo, 2016. 

 
Fonte: Próprio autor 

 



41 

 

Imagem 3: Transporte de frutos para o Packing House, Bins sobre caminhão, 
Fraiburgo, 2016.  

 

Fonte: Próprio autor 

 

Imagem 4: Transporte de frutos para o Packing House, carregamento dos Bins 

sobre caminhão, Fraiburgo, 2016. 

 

Fonte: Próprio autor 
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Imagem 5: Sistema de condução de Líder Central, Fraiburgo, 2016 

 
Fonte: Próprio autor 

 

Imagem 6: Detalhes na realização da poda de inverno, Fraiburgo, 2016.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Próprio autor 
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Imagem 7: Galhos ou ramos devido a Poda no meio das entre filas, Fraiburgo, 2016 

 
Fonte: Próprio autor 
 

Imagem 8: Galhos da Poda Triturados com enxadas rotativas, Fraiburgo, 2016 

 
Fonte: Próprio autor 
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Imagem 9: Sistema de Arqueamento de ramos em 90ºC, Fraiburgo, 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Próprio autor 


