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RESUMO 

Gaurat, J. O. Época de amostragem foliar e produção fora de época de amoreira-preta nas 
condições edafoclimáticas do Alto Vale do Jequitinhonha. 53 p. 2020. Tese (Doutorado – 
Programa de Pós-Graduação em Produção Vegetal) - Universidade Federal dos Vales do 
Jequitinhonha e Mucuri. Diamantina, 2020. 
 
A época de florescimento da amoreira-preta varia em função das condições climáticas do local de 
cultivo, devido à baixa ocorrência ou à ausência de frio para a superação de dormência das gemas, 
influenciando a uniformidade de brotação e de floração das plantas. Outros fatores podem 
influenciar a brotação e a formação de hastes novas nas plantas, como o manejo nutricional, o qual 
depende do resultado da análise química foliar. Assim, informações sobre a época de amostragem 
foliar para a avaliação nutricional da amoreira-preta, nas novas regiões produtoras, são 
fundamentais. Nesse sentido, a pesquisa foi realizada com o objetivo de avaliar a melhor época de 
amostragem foliar e a produção fora de época de cultivares de amoreira-preta em condições de 
baixa incidência de frio. Os experimentos foram realizados em uma região localizada a 1.387 m de 
altitude, nas coordenadas 18º 14 '56 "S e 43º 36' 0" W, que apresenta clima Cwb, classificado como 
úmido-temperado e inverno é ameno. No primeiro experimento foram avaliadas diferentes épocas 
de amostragem foliar nas cultivares ‘Brazos’, ‘Guarani’, ‘Tupy’ e ‘BRS Xavante’. As amostragens 
foliar foram realizadas nas fases de crescimento vegetativo, no início do florescimento e na 
frutificação. A melhor época foi determinada a partir do nível crítico de nutrientes e da 
produtividade. O delineamento experimental foi em blocos casualizados, com quatro blocos e cinco 
plantas por parcela. No segundo experimento foram avaliadas a poda convencional e a poda 
drástica com aplicação de cianamida hidrogenada na produção fora de época das cultivares 
‘Brazos’, ‘Tupy’ e ‘BRS Xingu’. A resposta das plantas foi avaliada pelas mudanças fenológicas, 
formação de hastes, brotação efetiva, produtividade e qualidade de frutas. O delineamento 
experimental utilizado foi em blocos casualizados, com quatro blocos e três plantas por parcela. A 
melhor época de amostragem foliar para avaliar o estado nutricional em amoreira-preta é no início 
do florescimento. Os níveis críticos propostos para os macronutrientes (g kg-1) são de 25,5 para N; 
2,0 para P; 11,2 para K; 2,9 para Ca; 2,9 para Mg e 0,3 para S e, para os micronutrientes (mg kg-

1), são de 15,5 para B; 9,7 para Cu; 79,6 para Fe; 116,4 para Mn e 22,9 para Zn. Os níveis críticos 
de P, K, Ca, Mg, S e B ficaram abaixo das faixas consideradas adequadas para a amoreira-preta. A 
poda drástica realizada no inverno proporciona alteração no período reprodutivo das cultivares de 
amoreira-preta. Nas condições edafloclimáticas deste estudo a brotação e a floração ocorreram após 
70 dias, mas a formação de hastes, a produção e a qualidade das amoras foram afetadas. No ciclo 
seguinte, somente a cultivar Brazos antecipou a brotação e a floração. Em região de inverno ameno, 
a poda drástica no inverno, com aplicação de cianamida hidrogenada nas novas hastes no verão, 
não favorece a produção fora de época. 
 
Palavras-chave: Rubus, nutrição mineral, nível crítico, análise foliar, poda drástica  
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ABSTRACT 

Gaurat, J.O. Foliar sampling and out-of-season production of blackberry in the 
edaphoclimatic conditions of the Upper Jequitinhonha Valley. 53 p. 2020. Tesis 
(Doctorate) Postgraduate Production Vegetable Program, Federal University of the Valleys 
of Jequitinhonha and Mucuri - Diamantina, 2020. 
 
The blackberry flowering season varies according to the climatic conditions of the growing region, 
due to low occurrence or to cold absence for break dormancy of the buds, influencing the sprouting 
uniformity and flowering of the plants. Other factors can influence the sprouting and formation of 
primocanes in the plant, such as nutritional management, which depends from result of the foliar 
chemical analysis. Thus, information on the foliar sampling time for nutritional assessment of 
blackberry, in new producing regions, is essential. In this sense, the research was carried out with 
the aim to evaluate the best foliar sampling time and out-of-season production of blackberry 
cultivars under conditions of low occurrence of winter cold. The experiments were carried out in a 
region located at 1,387 m of altitude, in the coordinates 18º 14' 56" S and 43º 36' 0" W, which 
presents Cwb climate, classified as humid-temperate and the winter is mild. In the first experiment, 
different foliar sampling times were evaluated in the cultivars ‘Brazos’, ‘Guarani’, ‘Tupy’ and 
‘BRS Xavante’. Foliar samples were performed in the stages of vegetative growth, flowering 
beginning and fruiting. The best time was determined from the nutrients critical level and 
productivity. The experimental design was in randomized blocks, with four blocks and five plants 
per plot. In the second experiment, conventional pruning and drastic pruning with application of 
hydrogenated cyanamide were evaluated in the off-season production of ‘Brazos’, ‘Tupy’ and 
‘Xingu’ cultivars. Plant response was evaluated by phenological changes, canes formation, 
effective budding, productivity and fruit quality. The experimental design used was in randomized 
blocks, with four blocks and three plants per plot. The best time of foliar sampling to assess the 
nutritional status in blackberry is at the flowering beginning. The critical levels proposed for 
macronutrients (g kg-1) are of 25.5 for N; 2.0 for P; 11.2 for K; 2.9 for Ca; 0.3 for Mg and 2.1 for 
S, and for micronutrients (mg kg-1), it’s of 15.5 for B; 9.7 for Cu; 79.6 for Fe; 116.4 for Mn and 
22.9 for Zn. These levels for P, K, Ca, Mg, S and B were below ranges considered suitable for 
blackberry. Drastic pruning carried out in winter provides changes in the reproductive period of 
blackberry cultivars. In the edafloclimatic conditions of these study, the budding and the flowering 
occurred after 70 days, but the canes formation, the production and the blackberries quality were 
affected. In the following cycle, only the ‘Brazos’ cultivar anticipated the budding and the 
flowering. In a mild winter region, drastic pruning in winter, with the application of hydrogenated 
cyanamide on primocanes in summer, does not favor out-of-season production.  
 
Keywords: Rubus, mineral nutrition, critical levels, foliar analysis, drastic pruning. 
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1 INTRODUÇÃO GERAL 

Em amoreira-preta, a diagnose foliar tem como função auxiliar no conhecimento do 

estado nutricional das plantas, avaliar e calibrar o resultado das adubações realizadas com base 

na interpretação da análise de solo. A amostragem foliar é um dos principais condicionantes ao 

êxito da interpretação correta do estado nutricional das plantas. Nesse sentido, a época em que 

se realiza a amostragem é fundamental para se obter diagnose representativa para realizar ajuste 

na adubação das plantas.  

A época recomendada para a amostragem foliar em amoreira-preta é na segunda 

quinzena de novembro, período em que as plantas da maioria das cultivares estão com frutas em 

desenvolvimento, nos pomares da região sul do Brasil. Entretanto, algumas cultivares têm 

apresentado floração precoce ou tardia, principalmente em novas regiões de cultivo. Além de 

diferenças na época de floração, a duração do ciclo também difere, sugerindo que a amostragem 

na época recomendada não representa adequadamente o estado nutricional da amoreira-preta. 

A época de floração e a duração do ciclo produtivo estão relacionadas com as condições 

climáticas do local de cultivo, pois a ocorrência de frio hibernal necessário para a quebra de 

dormência das gemas é baixa ou insuficiente em alguns locais de cultivo, ocasionando brotação e 

florescimento desuniformes das plantas.  

A ocorrência de frio durante o inverno é fundamental para que as cultivares de 

amoreira-preta possam brotar e florescer normalmente. Entretanto, em locais com insuficiência 

de frio, a utilização de fitorreguladores que promovem a superação de dormência e uniformizam 

a brotação e o florescimento é prática comum nos cultivos de espécies frutíferas de clima 

temperado. 

A poda drastica está entre as estratégias apontadas para a produção extemporânea de 

amoreira-preta em condições subtropicais, além da aplicação de fitorreguladores para a quebra 

de dormência das gemas, visando à produção de frutas em épocas em que o preço de 

comercialização no mercado é mais elevado, já que o período de produção é concentrado nas 

regiões de clima temperado com frio hibernal. 

No Alto Vale do Jequitinhonha, as cultivares adaptadas têm apresentado 

produtividade variáveis, possivelmente em consequência do manejo nutricional realizado e da 

ausência de frio hibernal, o que reflete a realidade de novos municípios produtores na região 
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sudeste do país. Assim, pesquisas relacionadas ao manejo da amoreira-preta, visando assegurar 

produtividades uniformes nas regiões ausentes de frio hibernal, são importantes. 

Nesse sentido, a pesquisa foi desenvolvida com o objetivo de avaliar a melhor época 

de amostragem foliar e a produção fora de época de cultivares de amoreira-preta em condições 

de baixa incidência de frio. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Hábito de crescimento da amoreira-preta 

A amoreira-preta (Rubus spp.) pertence à família Rosaceae, gênero Rubus e subgênero 

Eubatus. A caracterização do gênero Rubus é de difícil realização devido à diversidade do hábito 

de crescimento das plantas e à distribuição das espécies (LAWRENCE, 2001; ANTUNES; 

RASEIRA, 2004). A compreensão do hábito de crescimento é importante para o manejo 

relacionado à poda e à exigência nutricional das plantas. 

A amoreira-preta é uma espécie arbustiva que apresenta um sistema radicular perene, 

que promove a renovação de hastes por muitos anos (ANTUNES, 2002). As raízes são fibrosas e 

superficiais; cerca de 70% do total delas estão na profundidade de 0,25 m de solo e são consideradas 

resistentes, por tolerarem danos durante o manejo, desde que as plantas estejam bem estabelecidas 

(BUSHWAY et al., 2008).  

As hastes das amoreiras são originárias da brotação de gemas no início da primavera, 

isso porque essas brotações se desenvolvem após o período de repouso que acontece no inverno. 

Por esse motivo, a maior quantidade de hastes surge na primavera, após a superação da dormência 

das gemas no inverno. No entanto, outras hastes podem ser emitidas após a primavera, mas, 

geralmente, apresentam menor vigor (BUSHWAY et al., 2008).  

O hábito de crescimento das hastes pode ser prostrado, semiereto ou ereto, podendo ter 

hastes com espinhos ou não (CLARK; FINN, 2011). As principais cultivares comerciais 

apresentam hastes dotadas de espinhos, o que exige grande atenção durante as práticas de manejo, 

sendo a densidade de espinho variável e algumas cultivares desprovidas de espinhos (ANTUNES; 

RASEIRA, 2004). 

A amoreira-preta produz hastes novas a cada ano, as quais são chamadas de 

primocanes. Essas hastes se desenvolvem durante o verão e passam por um período de dormência 

ou repouso no inverno e se tornam floricanes na primavera seguinte, época em que as gemas 
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axilares podem formar brotos laterais, com a presença de flores e a formação de frutas, 

principalmente a partir do terço superior dessas hastes, enquanto as gemas da coroa emitem novas 

hastes para a renovação das plantas e a produção do ciclo seguinte. Porém, se a estação de brotação 

for longa, as amoras podem ser colhidas até o final do verão e inicio do outono (OLIVEIRA et al., 

2017). Assim, de acordo com o hábito de crescimento, as floricanes podem ser planejadas para 

produzir em duas colheitas por ano, uma no verão e a outra no outono (BUSHWAY et al., 2008). 

A maioria das cultivares comerciais de amoreira-preta produz em hastes de um ano, as 

floricanes (CLARK et al., 2005). Dessa forma, é importante que ocorra, além da frutificação, a 

formação adequada de hastes primocanes, para assegurar a produtividade no ciclo seguinte. Isso 

porque, após a produção, as floricanes que produziram secam e são eliminadas após o período de 

colheita pela poda de limpeza (ANTUNES; RASEIRA, 2004; BUSHWAY et al., 2008).  

2.2 Desempenho produtivo de cultivares de amoreira-preta no Brasil 

A amoreira-preta tem se destacado entre as pequenas frutas devido ao interesse por 

suas frutas, pois as amoras apresentam características que a colocam como um alimento funcional, 

ricos em compostos fenólicos e alta atividade antioxidante, estimulando o consumo pelos diversos 

benefícios à saúde (BOWEN-FORBES et al., 2010; TAVARES et al., 2012; VIZZOTTO et al., 

2012; SOETHE et al., 2016).  

Outros fatores, como o retorno rápido de investimento, a alta rentabilidade por hectare, 

a possibilidade de comercialização da fruta ao natural ou processada e o fato de ser cultivada 

especialmente por pequenos agricultores familiares, também influenciaram o aumento da área 

plantada no país (ANTUNES et al., 2010, 2014).  

Entre as cultivares de amoreira-preta que já foram testadas e adaptadas às condições do 

sul do Brasil, destacam-se ‘Tupy’, ‘Guarani’, ‘Brazos,’ ‘Ébano’, ‘Negrita’, ‘Caingangue’ e ‘BRS 

Xavante’ (RASEIRA; FRANZON, 2012), e, mais recentemente, a ‘Xingu’. (EMBRAPA, 2015). 

Entretanto, as cultivares ‘Brazos’, ‘Guarani’, ‘Tupy’, ‘BRS Xavante’ e ‘Xingu’, estudadas nesta 

pesquisa, foram escolhidas por apresentarem baixa necessidade de frio (7,2 °C) para floração, 

exigindo ente 200 a 300 horas de baixas temperaturas, pois, na região de cultivo, Diamantina, 

Minas Gerais, o inverno é ameno, sem ocorrência de frio, com média de temperatura de 14,1 ºC 

(INMET, 2009). 
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A ‘Brazos’ é uma cultivar precoce e a floração, geralmente, inicia-se na segunda 

semana de setembro de maneira uniforme, podendo iniciar em agosto (OLIVEIRA et al., 2017). 

Entre as cultivares de origem norte-americana, a 'Brazos' é a mais adaptada às condições brasileiras. 

A avaliação fenológica realizada em Diamantina, Minas Gerais, onde o clima é temperado úmido, 

demonstrou que a produtividade tem variado em função da duração do período de colheita, 22,4 t 

ha-1 em 252 dias, no primeiro ciclo após o plantio; 13,7 t ha-1 em 128 dias, no segundo ciclo e 18,8 

t ha-1 em 131 dias, no terceiro ciclo (OLIVEIRA et al., 2017). Em Lavras, Minas Gerais, região de 

clima tropical de altitude, a produtividade dessa cultivar tem variado de 12,3 t ha-1 e 20 t ha-1, em 

122 dias de colheita (CURI et al., 2015). Em região de clima subtropical úmido, no município de 

Marechal Cândido Rondon, PR, a produtividade tem variado de 7,5 t ha-1, no primeiro ciclo após o 

plantio e 18,6 t ha-1, no segundo ciclo, com 100 dias de colheita (CAMPAGNOLO; PIO, 2012a). 

A ‘Guarani’ apresenta maturação precoce entre outubro e novembro, dependendo das 

condições climáticas, e a produtividade dessa cultivar tem variado nos diferentes locais de cultivo. 

Em região de clima temperado úmido, verificaram-se produtividades de 5,9; 7,6 e 9,4 t ha-1 

(OLIVEIRA et al., 2017); em clima tropical de altitude, as produtividades foram de 7,5 e 16,9 t ha-

1 (CURI et al., 2015) e, em região de clima tropical úmido, a produtividade varia de 2,7 t ha-1 a 

15,1 t ha-1 (CAMPAGNOLO; PIO, 2012a). 

A ‘Tupy’ é a cultivar mais plantada no Brasil, além de ocupar uma posição de destaque 

no México, onde é produzida e exportada para os Estados Unidos. A produtividade desta cultivar 

em região de clima temperado úmido, com inverno ameno, tem variado de 3 t ha-1 a 4,3 t ha-1 

(OLIVEIRA et al., 2017); em região de clima tropical de altitude, de 9 e 13,8 t ha-1 (CURI et al., 

2015) e em região de clima tropical úmido, de 0,9 t ha-1 a 10,6 t ha-1 (CAMPAGNOLO; PIO, 

2012a). 

A cultivar ‘BRS Xavante’ apresenta hastes sem espinhos e produtividade variável em 

função da região de cultivo e da idade do pomar. Em região de clima subtropical, no Paraná, a 

produtividade tem variado de 0,5 t ha-1 a 3,9 t ha-1 (CROGE et al., 2016) e, no Sul de Minas, variou 

de 0,2 t ha-1 a 1,6 t ha-1 (CAPRONI et al., 2016). Em região de clima temperado úmido, a variação 

foi de 1,5 a 3,5 t ha-1 (OLIVEIRA et al., 2017). 

A cultivar ‘BRS Xingu’ foi lançada em 2015 e as primeiras avaliações têm mostrado 

produtividade superior a 10 t ha-1, em condições de clima subtropical, com densidade de 4.000 
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plantas por hectare, sem a condução das plantas em espaldeira e uso de irrigação (EMBRAPA, 

2015).  

As diferenças de produção apresentadas pelas cultivares podem ser atribuídas a fatores 

intrínsecos relacionados à própria adaptação, como a exigência em frio e as variações climáticas 

locais, à densidade de plantio ou, ainda, à duração do ciclo produtivo. Outro fator importante é que, 

embora existam espécies nativas do gênero Rubus no Brasil e as pesquisas com amoreira-preta 

tenham se iniciado na década de 1970, os estudos voltaram-se para o melhoramento de cultivares 

com menor exigência em frio, sem espinhos e com melhores características físicas e químicas das 

frutas (RASEIRA; FRANZON, 2012). Diante disso, poucas informações foram divulgadas sobre 

a exigência nutricional e a adubação mineral da amoreira-preta no país, o que limita a expansão 

das áreas produtoras.  

As pesquisas mais recentes, realizadas na última década, com a avaliação fenológica e 

produtiva de cultivares na região sudeste, que apresenta tipo climático distinto, têm demonstrado 

variações na duração do ciclo produtivo, em média 120 dias de colheita (CURI et al., 2015; 

OLIVEIRA et al., 2017), principalmente quando se compara com as condições observadas no sul 

do país, onde as cultivares apresentam, em média, 60 dias de colheita (ANTUNES et al., 2010). 

Estas informações apontam para a necessidade de adequar a época de amostragem foliar, pois a 

que é recomendada atualmente, baseada no período reprodutivo na região sul, pode não refletir a 

concentração de nutrientes nas novas regiões de cultivo. 

2.3 Importância da análise foliar para a adubação de amoreira-preta 

A nutrição mineral é considerada um dos principais aspectos do cultivo da amoreira-

preta que ainda necessitam ser aperfeiçoados (STRIK; FINN, 2012). No Brasil, existem poucas 

informações sobre a prática de adubação e a resposta da aplicação de nutrientes para essa cultura. 

Dessa maneira, a adubação na amoreira-preta é realizada a partir da interpretação de resultados de 

pesquisa obtidos em outras regiões produtoras do mundo (ANTUNES et al., 2014), a exemplos da 

Europa e da América do Norte, onde temperaturas no inverno são suficientes para a superação da 

dormência de gemas. 

A recomendação de adubação atual é baseada apenas em análise de solo, sendo as doses 

de N recomendadas de acordo com o teor de matéria orgânica, e as de P e K de acordo com os 

teores no solo (CQFS-SC/RS, 2016; FREIRE, 2007; ILHA, 2012), sem levar em consideração o 
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estado nutricional das plantas, que é de extrema importância para realizar a adubação de 

manutenção. Para a amoreira-preta essa informação é relevante porque a maioria das cultivares 

renova as suas hastes a cada ciclo produtivo, o que leva a um desgaste constante das reservas, pois 

parte dos nutrientes é retirada por ocasião da poda (PEREIRA et al., 2013b). 

A análise foliar possibilita diagnosticar com precisão problemas nutricionais que são 

difíceis de serem identificados pela análise de solo ou pela diagnose visual. Dessa forma, a época 

de realização da análise foliar é fundamental para que os resultados possam ser utilizados para a 

recomendação preventiva, conjuntamente aos resultados da análise de solo para assegurar a 

formação das hastes e a produção de frutas.  

A aplicação da diagnose foliar demanda o cumprimento adequado de três etapas que 

são a normatização da amostragem, o preparo das amostras e a análise química do tecido 

(MARTINEZ et al., 1999). De acordo com estes autores, a normatização se refere à definição da 

quantidade de material suficiente, à época de amostragem e à posição na planta, enquanto o preparo 

consiste na lavagem, na secagem e na trituração do material vegetal e a análise de tecido é referente 

aos procedimentos adotados nas análises laboratoriais para verificar a concentração de nutrientes 

nos tecidos.  

Em relação à normatização da amostragem, em um trabalho realizado pela 

Universidade Estadual do Oregon, nos Estados Unidos, observou-se que os teores de nutrientes são 

altamente variáveis em função da época de amostragem e do hábito de crescimento e de frutificação 

das cultivares, dificultando a interpretação e o monitoramento das adubações ao longo dos anos 
(STRIK; VANCE, 2016).  

No Brasil, a época recomendada para realizar a amostragem foliar na amoreira-preta é 

a segunda quinzena de novembro (CQFS-SC/RS, 2016), que, geralmente, corresponde ao final do 

período floração e de frutas em desenvolvimento, na maioria das cultivares na região sul do país 

(ANTUNES et al., 2010). Possivelmente, a época de amostragem definida no Brasil foi 

estabelecida em razão de o início das pesquisas com amoreira-preta ter ocorrido no Rio Grande do 

Sul, onde o clima é temperado, o que possibilita o acúmulo de horas de frio suficiente para superar 

a dormência das gemas e, consequentemente, favorecer a brotação uniforme. 

Considerando as variações fenológicas de cultivares em regiões que apresentam tipo 

climático distinto, como nos estados de Minas Gerais, São Paulo e Espírito Santo, a época 

recomendada para realizar a amostragem foliar pode não ser representativa, em função de 
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diferenças no estágio fenológico das plantas e na duração do ciclo (CURI et al., 2015; OLIVEIRA 

et al., 2017). 

Quanto à interpretação dos resultados da análise foliar, as faixas de suficiência que 

indicam o estado nutricional das plantas foram elaboradas com teores foliar da framboeseira, o que 

gera preocupação, pois, embora a espécie seja pertencente ao gênero Rubus, as exigências 

nutricionais são diferentes, sabendo-se que a análise foliar, em conjunto com a de solo, possibilita 

a interpretação correta do estado nutricional para recomendar a adubação adequada (ANTUNES et 

al., 2014). 

Para que a análise foliar seja utilizada como um complemento da análise de solo para 

o diagnóstico de estado nutricional, é necessário que as concentrações de nutrientes tenham sido 

correlacionadas com o crescimento ou o rendimento das plantas (MARSCHNER, 2012). A partir 

dessa correlação, são estabelecidos padrões para concentrações de nutrientes correspondentes a 

alterações em termos de rendimento. 

Esses padrões representam níveis críticos, ou faixa de suficiência, que delimitam faixas 

de concentrações relacionadas a deficiências nutricionais e níveis adequados ou toxicidade de 

nutrientes (MOURÃO FILHO, 2004; PRADO; CAIONE, 2012). As maiores vantagens do uso de 

níveis críticos são a facilidade de interpretação dos resultados e a independência entre os níveis, 

pois a concentração de um nutriente não afeta a classificação do outro. Entretanto, apresenta como 

desvantagem a impossibilidade de determinar o grau da deficiência ou do excesso (MARTINEZ et 

al., 1999). 

O nível crítico de um determinado nutriente na planta é definido como o valor da 

concentração que separa a zona de deficiência da zona de suficiência. Acima dele, a probabilidade 

de haver aumento na produção pela adição do nutriente é baixa, no entanto, valores abaixo dele 

diminuem significativamente a taxa de crescimento, a produção e a qualidade (MARTINEZ et al., 

1999). 

A falta de informações sobre a nutrição da amoreira-preta no Brasil estimulou o início 

dos trabalhos sobre esse tema na Embrapa Clima Temperado. Entre os resultados relevantes 

apontados está a diferença em resposta à adubação das cultivares, ficando evidente a necessidade 

de levar em consideração a diferença de produtividade entre os genótipos (PEREIRA et al., 2013b; 

PEREIRA et al. 2015).  
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Outro trabalho realizado no Brasil, em condições clima temperado úmido, apontou que 

a fertilização com potássio recomendada para o cultivo da amoreira-preta nas condições brasileiras 

não é suficiente para manter os teores de nutrientes foliar em um nível adequado e que esses teores 

devem ser avaliados para recomendar a fertilização do pomar, considerando a maior demanda de 

plantas que atingem o potencial máximo de rendimento (GAURAT et al., 2020). 

2.4 Produção fora de época de amoreira-preta 

No Brasil, a oferta de amora-preta estende-se de setembro a janeiro, normalmente, 

sendo maior nos meses de novembro e dezembro (WATANABE; OLIVEIRA, 2014) e baixa fora 

desse período. Isso porque as colheitas nas principais regiões produtoras são concentradas no final 

do ano, portanto, representa uma oportunidade de se obter remuneração maior com a 

comercialização da fruta na época de entressafra.   

A produção fora dos períodos de oferta da fruta é uma opção interessante 

economicamente, assim como tem sido observado para outras frutas produzidas fora do período de 

safra e que alcançam preços superiores ao período de safra normal (DANÁ et al., 2011; ANTUNES 

et al., 2014). A alteração da produção é possível em regiões que apresentam variação dos fatores 

climáticos, ou com a utilização de técnicas de manejo. 

A produção na época de entressafra tem sido observada no caso de algumas espécies 

de amoreira (Rubus rosifolius) que é bem mais precoce que as cultivares de amoreira-preta. Em 

condições de clima subtropical úmido, a colheita da amora-vermelha inicia-se antes do 

florescimento das cultivares precoces de amoreira-preta, no início do inverno e com período de 

frutificação mais longo (CAMPAGNOLO; PIO, 2012a). Resultados semelhantes têm sido 

observados para algumas cultivares de amoreira-preta (Rubus spp.) em clima temperado e tropical 

de altitude, com início da colheita antes da primavera (CURI et al., 2015, OLIVEIRA et al., 2017). 

Entretanto, nestes locais as respostas são variáveis, dependendo das variações climáticas do local, 

não se repetindo ao longo das safras.  

A época de produção da amoreira-preta depende das variações climáticas do local de 

cultivo. Isso porque o clima é o principal estímulo à brotação e influencia o crescimento das hastes, 

pois a amoreira-preta requer a maturação das hastes para a realização da poda. Nesse sentido, os 

fitorreguladores podem ser utilizados para controlar a época de poda e a brotação, visando à 

adequação do manejo para a produção fora de época. Porém, são imprescindíveis pesquisas que 
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gerem informações sobre técnicas de poda escalonada, associada à aplicação de fitorreguladores 

visando à alteração da época de produção. 

Dentre os reguladores vegetais mais utilizados para superar a dormência, a cianamida 

hidrogenada (H2CN2) é o mais conhecido. A cianamida hidrogenada foi desenvolvida com o 

objetivo de induzir brotação e floração em locais onde não ocorre frio suficiente para superar a 

dormência das frutíferas de clima temperado, e também para adiantar a brotação e a floração, com 

consequente adiantamento da maturação das frutas. Ela é metabolizada na planta, resultando em 

ureia e amoníaco, e no solo em ureia, amônia e nitrato, sem deixar resíduos, sendo absorvida pelas 

gemas dormentes, que reagem através da indução da brotação e da floração (PETRI et al., 2016).    

A ação da cianamida hidrogenada ainda não é totalmente conhecida em amoreira-preta 

(SEGANTINI et al., 2011). De acordo com estes autores, a quebra de dormência efetuada com 

cianamida hidrogenada, nas doses de 3,0%, 4,5% e 6,0%, antecipou e uniformizou a brotação e o 

florescimento, além proporcionar a maior porcentagem de brotação e produtividade. Entretanto, 

entre as limitações da utilização de fitorreguladores na superação de dormência estão a época de 

aplicação e as concentrações que influenciam a brotação (PETRI et al., 2016). Dessa forma, os 

resultados observados em um local de cultivo são difíceis de serem replicados, tendo em vista as 

variações climáticas e a época de aplicação. 

A poda drástica também é apontada como alternativa para a produção fora de época da 

amoreira-preta. Normalmente, a poda convencional é realizada em duas épocas, sendo uma no 

verão, para a eliminação das hastes que já produziram e o encurtamento das hastes novas, e outra 

no inverno, para a redução das brotações laterais, realizando-se o desponte das hastes que 

ultrapassaram a altura desejada (GONÇALVES et al., 2011). 

A poda drástica no inverno pode ser uma opção para alterar a época de produção, pois, 

com a eliminação das primocanes antes de elas se tornarem floricanes, a frutificação pode ser 

retardada. As podas drásticas podem ser realizadas para eliminar todas as hastes rentes ao solo, 

sem prejuízos à produção, tendo em vista que são necessários apenas cinco meses, a contar da 

emissão das hastes do solo, para que as gemas se diferenciem e estejam prontas para a brotação e 

a emissão de flores (CLARK et al., 2005).  

Em região de clima tropical de altitude, a poda drástica realizada no verão nas 

cultivares ‘Comanche’, ‘Ébano’, ‘Caingangue’, ‘Cherokee’, ‘Guarani’, ‘Tupy’ e ‘Brazos’, e 

‘seleção 97’ induziu a produção fora de época, três meses após a poda, mas apenas nas cultivares 
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‘Tupy’ (2,93 t/ha) e ‘Comanche’ (3,26 t/ha), com produtividades inferiores às observadas na época 

de safra normal (ANTUNES et al., 2006). O escalonamento da época de poda no inverno na cultivar 

Tupy demonstrou que as podas tardias, realizadas em agosto, interferiram na brotação das plantas 

e na produtividade (CAMPAGNOLO; PIO, 2012b). Os resultados observados nestas pesquisas 

demonstram que há a necessidade de estudar a época da poda, visando alterar a época de 

crescimento das primocanes e a brotação delas. 
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ARTIGO CIENTÍFICO I 

ÉPOCA DE AMOSTRAGEM FOLIAR E DIAGNÓSTICO DE NÍVEL CRÍTICO DE 

NUTRIENTES EM AMOREIRA-PRETA 

RESUMO - Informações sobre a nutrição mineral da amoreira-preta são escassas no Brasil, 

especialmente quanto à determinação da época de amostragem foliar para avaliação do estado 

nutricional das plantas. Assim, este trabalho foi realizado com o objetivo de avaliar a melhor época 

de amostragem foliar e propor o nível crítico de nutrientes para o diagnóstico nutricional da 

amoreira-preta. O experimento foi realizado em um pomar de amoreira-preta (Rubus spp.) 

‘Brazos’, ‘Guarani’, ‘Tupy’ e ‘BRS Xavante’, no sexto e no sétimo ano após plantio. O solo da 

área experimental é Neossolo Quartzarênico, constituído por 83% de areia, 10% de argila e 7% de 

silte. As amostragens foliar foram realizadas nos estágios de crescimento vegetativo, início do 

florescimento e frutificação das plantas. As plantas foram distribuídas em delineamento em blocos 

casualizados, com quatro blocos e cinco plantas por parcela. A determinação da melhor época de 

amostragem foi realizada a partir da determinação dos teores de nutrientes foliar e da 

produtividade. Níveis críticos de nutrientes foram propostos por meio da metodologia de 

distribuição normal reduzida. A melhor época de amostragem foliar da amoreira-preta para a 

avaliação do estado nutricional é no início do florescimento. Os níveis críticos propostos para os 

macronutrientes (g kg-1) são de 25,5 para N; 2,0 para P; 11,2 para K; 2,9 para Ca; 2,9 para Mg e 

0,3 para S e, para os micronutrientes (mg kg-1), 15,5 para B; 9,7 para Cu; 79,6 para Fe; 116,4 para 

Mn e 22,9 para Zn. Esses níveis para o P, K, Ca, Mg, S e B ficaram abaixo das faixas consideradas 

adequadas. 

Palavras-chave: Rubus, nutrição mineral, análise foliar, manejo. 
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FOLIAR SAMPLING TIME AND CRITICAL LEVEL DIAGNOSIS OF NUTRIENTS 
FOR BLACKBERRY 

ABSTRACT - Information on the blackberry mineral nutrition is scarce in Brazil, especially 

regarding the determination of the foliar sampling time for status nutritional evaluation of the 

plants. Thus, this work was carried out with the objective of evaluating the best foliar sampling 

time and proposing the critical level of nutrients for the nutritional diagnostic of the blackberry. 

The soil in the experimental area is the Typic Quartzipsamment, which has 83% sand, 10% clay 

and 7% silt. The experiment was carried out in an orchard at the six and seven-year-old blackberry 

(Rubus spp.) ‘Brazos’, ‘Guarani’, ‘Tupy’ and ‘BRS Xavante’. Foliar sampling was carried out in 

the stages of vegetative growth, beginning of flowering and fruiting of plants. The determination 

of the best sampling time was carried out from the determination of the foliar nutrient content and 

of the productivity. Critical nutrient levels were proposed by the methodology of reduced normal 

distribution. The best time for foliar sampling of blackberry to evaluation nutritional status is at 

flowering beginning. The critical levels proposed for macronutrients (g kg-1) are of 25.5 for N; 2.0 

for P; 11.2 for K; 2.9 for Ca; 0.3 for Mg and 2.1 for S, and for micronutrients (mg kg-1) its15.5 for 

B; 9.7 for Cu; 79.6 for Fe; 116.4 for Mn and 22.9 for Zn. These levels for P, K, Ca, Mg, S and B 

were below ranges considered suitable for blackberry. 

Keywords: Rubus, mineral nutrition, foliar analysis, management. 
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1 INTRODUÇÃO  

Em amoreira-preta (Rubus spp.), a diagnose foliar auxilia no conhecimento do estado 

nutricional das plantas, além de avaliar e calibrar o resultado das adubações realizadas com base 

na interpretação da análise de solo. Um dos principais condicionantes ao êxito da correta 

interpretação do estado nutricional das plantas está na amostragem, em especial a época, para se 

obter confiabilidade na diagnose e, consequentemente, realizar correção de adubação para 

proporcionar elevadas produtividades. 

A época recomendada para a amostragem foliar em amoreira-preta no sul do Brasil é 

no final da primavera, época em que nas principais cultivares comerciais, como ‘Tupy’, ‘Brazos’ 

e ‘Guarani’, apresentam frutos em desenvolvimento, (ANTUNES et al., 2010). Entretanto, 

algumas cultivares têm apresentado floração precoce e ciclo mais longo, principalmente em 

novas regiões de cultivo (CURI et al, 2015; OLIVEIRA et al., 2017), sugerindo que a 

amostragem na época recomendada pode causar interpretações equivocadas do estado estado 

nutricional das plantas, pois, durante os estágios reprodutivos, a concentração de nutrientes é 

variável, principalmente durante a frutificação (STRIK, 2015).  

A época de floração e sua duração estão relacionadas com as condições climáticas do 

local de cultivo, pois a baixa ocorrência de frio hibernal para a quebra de dormência das gemas, 

em alguns locais de cultivo, tem influenciado a produtividade, como consequência da baixa 

brotação e da floração das plantas.  

Além da época de amostragem, vários outros fatores podem influenciar as 

concentrações de nutrientes foliares, como a produção, a idade da folha e sua posição no ramo, 

o genótipo, o solo e o manejo (MARSCHNER, 2012; FAGERIA et al., 2009). Porém, para a 

amoreira-preta, não há informações de níveis críticos ou faixas de suficiência que foram 

estabelecidas considerando a correlação entre crescimento ou rendimento e concentração de 

nutrientes nas folhas. 

Em regiões de inverno ameno, a exemplo das condições climáticas do Alto Vale do 

Jequitinhonha, as cultivares adaptadas têm apresentado produtividade variável ao longo dos 

ciclos produtivos, possivelmente em consequência dos baixos teores de nutrientes avaliados nas 

folhas e em função da falta de acúmulo de frio (OLIVEIRA et al., 2017). Assim, pesquisas que 

gerem informações sobre o manejo nutricional das plantas são necessárias, a fim de permitir o 

aumento da produtividade nas regiões de cultivo ausentes de frio hibernal. 
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Dessa maneira, este trabalho foi realizado com o objetivo de avaliar a melhor época de 

amostragem foliar e propor o nível crítico de nutrientes para o diagnóstico nutricional na amoreira-

preta. 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

A pesquisa foi realizada em pomar instalado no Setor de Fruticultura do campus 

Juscelino Kubitschek (JK), da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri 

(UFVJM), localizado no município de Diamantina, Minas Gerais, Brasil, situado nas coordenadas 

18º 14' 56" S e 43º 36' 0'' W, a 1.384 m de altitude.  

O clima do local é Cwb, classificado como temperado úmido (VIANELLO; ALVES, 

2012), com inverno seco, temperaturas amenas e verão suave e chuvoso. A temperatura anual 

média é de 18,3 °C, a média das mínimas é de 14,1 °C e a das máximas é de 23,7 °C (INMET, 

2009). As variações de temperatura e de precipitação, durante o período experimental no local de 

cultivo, foram registradas pela estação automática, composta de uma unidade de memória central 

("data logger") que integra os valores observados minuto a minuto e automaticamente a cada hora, 

instalada no campus JK, a aproximadamente 300 m de distância do pomar de amoreira-preta 

(Figura 1). A partir dos dados horário de temperatura foram calculadas as horas com temperaturas 

menores que 13 °C  e maiores que 10,1 °C e menores que 10 °C e maiores 7,2 °C. Não foi 

registrada, no período, nenhuma hora em que a temperatura tenha ficado abaixo de 7,2 °C (Figura 

2). 
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Figura 1. Dados médios mensais de temperatura máxima (°C), temperatura média (°C), temperatura 

mínima (°C) e precipitação acumulada (mm), nos ciclos 2018/2019 e 2019/2020, em Diamantina, 

Minas Gerais 

 
Figura 2. Número de horas com temperaturas ≤13 ºC; ≥10,1 ºC e ≤10 ºC; ≥7,2 ºC, nos ciclos 

2018/2019 e 2019/2020, em Diamantina, Minas Gerais 
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O experimento foi conduzido em um pomar de amoreira-preta (Rubus spp.) nos ciclos 

produtivos 2018/19 e 2019/20, correspondentes ao sexto e ao sétimo ano de produção. As amoreiras 

foram conduzidas em espaldeira a 0,8 m do solo, sendo dois fios de arames paralelos, a 0,5 m de 

distância. O espaçamento de plantio utilizado foi de 2,5 m entre linhas e 0,8 m entre plantas. 

O solo da área experimental é classificado como Neossolo Quartzarênico (SANTOS et 

al., 2018), contendo 83% de areia, 10% de argila, 7% de silte e apresentava, na época do 

experimento, os atributos químicos apresentados na Tabela 1. 

Tabela 1 - Análises químicas do solo da área experimental, realizadas em março de 2018, 2019 e 

2020, cultivada com cultivares de amoreira-preta, na profundidade de 0 a 0,20 m. 

Época pH P K Ca+2 Mg+2 Al+3 H +Al 

H
2
O ---- mg dm

-3
---- -------------- cmolc dm

-3
 -------------- 

março 2018 4,8 MB 95,0 MBm 45,6 M 1,6 M 0,4 B 0,35 B 4,4 M 

março 2019 4,7 MB 18,8 B 25,5 B 0,8 B 0,2 MB 0,08 MB 4,1 M 

março 2020 5,3 B 49,1 MBm 45,1 M 0,9 B 0,1 MB 0,2 MB 2,9 M 

  SB t T V m M.O 

----------- cmolc dm
-3

--------- --------- % ------ --- dag dm
-3

---- 
março 2018 2,1 M 2,5 M 6,7 M 32,1 B 15,0 MB 1,1 B 

março 2019 1,0 B 1,1 B 5,0 M 20,1 B 6,0 MB 0,9 B 

março 2020 1,1 B 1,3 B 3,98 B 27,9 B 16,2 B 1,2 B 
¹ pH água: Relação solo: água 1:2,5. P e K: extrator Mehlich-1. Ca, Mg e Al: extrator KCl 1 mol L-1. T: capacidade de 
troca de cátions a pH 7,0. m: saturação de alumínio. V: saturação por bases. MO: matéria orgânica pelo método 
Walkey-Black. MB - muito baixo. B - baixo. M - médio. Bm - bom. MBm - muito bom. 

 

O preparo do solo antes do plantio, as práticas de manejo e a fertilização do pomar até 

o terceiro ciclo de produção foram realizados com base na recomendação proposta pela 

CQFSRS/SC (2016) e, a partir do quarto ciclo de produção, ajustados de acordo com Oliveira 

(2017) e com as características químicas do solo da área de cultivo.  

O manejo da adubação do solo foi realizado da mesma forma, nos dois ciclos avaliados. 

As quantidades por planta foram parceladas, tendo a primeira parcela sido aplicada no mês de 

março e a segunda, na terceira semana de setembro. As quantidades aplicadas foram de 300 kg ha-
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1 de N, 180 kg ha-1 de P2O5 e 150 kg ha-1 de K2O, utilizando como fontes ureia, superfosfato simples 

e cloreto de potássio. 

As plantas foram irrigadas no período de estiagem, com lâmina de 11,4 mm semanal, 

fornecendo-se 3,8 L/m² de água por planta, três vezes por semana. Em 2018, a irrigação foi 

realizada de março a setembro e, em 2019, em janeiro, e de abril a setembro.  

A poda de limpeza foi realizada no verão, após o final de cada ciclo produtivo. Dessa 

maneira, após a frutificação, as hastes secas foram eliminadas e hastes novas (primocanes) foram 

conduzidas seguindo a orientação da espaldeira, realizando-se a redução daquelas que haviam 

ultrapassado 0,2 m acima do fio de arame. No inverno foi realizado o desponte nas hastes que não 

foram podadas no verão, deixando-as com 1,0 m de altura. 

As avaliações seguiram o esquema em parcela subdividida, tendo na parcela as quatro 

cultivares de amoreira-preta, ‘Brazos’, ‘Guarani’, ‘Tupy’ e ‘ BRS Xavante’, e na subparcela as três 

épocas de amostragem foliar nos estágios de crescimento vegetativo, do início do florescimento e 

de frutificação, que corresponde à época recomendada pela CQFSRS/SC (2016). As plantas foram 

distribuídas em delineamento em blocos casualizados, com quatro blocos e cinco plantas por 

parcela.  

A primeira amostragem foliar foi realizada no final do verão, em março, período em 

que as plantas estão em crescimento vegetativo. Nessa época, no local de cultivo, as cultivares 

apresentavam hastes vegetativas com quatro meses, com altura de 1,0 a 1,20 m. A amostragem foi 

realizada após o período produtivo e a poda de limpeza, cinco meses após a última parcela de 

adubação do ciclo anterior e antes de realizar a primeira parcela da adubação do ciclo seguinte. A 

segunda amostragem foliar foi realizada no início do florescimento de cada cultivar, ou seja, em 

momentos diferentes, considerando a precocidade da cultivar ‘Brazos’ que, geralmente, inicia o 

florescimento antes das demais cultivares. A terceira amostragem foliar foi realizada na segunda 

quinzena de novembro, que correspondeu à fase de frutificação. Nessa época, no local de cultivo, 

as plantas apresentam flores, frutas verdes, frutas maduras e crescimento de novas hastes 

(primocanes) e perfilho. Essa amostragem ocorreu dois meses após a última parcela de adubação. 

A amostragem foliar, em todas as épocas, foi realizada seguindo as recomendações 

propostas para a amoreira-preta (CQFSRS/SC, 2016). As plantas foram marcadas e identificadas, 

selecionando-se os ramos do ano anterior e folhas que estavam no terço mediano da haste, ou seja, 
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a sexta folha completamente expandida contada a partir do ápice. As folhas foram retiradas com 

pecíolo e cada amostra foi composta por 80 folhas da mesma cultivar.  

A preparação das amostras foi realizada a partir da lavagem das folhas e secagem em 

estufa com circulação forçada de ar, a 65 °C, até atingirem massa constante. Posteriormente, as 

folhas foram moídas e depois submetidas à análise química para a determinação das concentrações 

de nutrientes (SILVA, 2009). 

A produção (kg planta-1) por planta foi determinada durante todo o período de colheita 

nos dois ciclos avaliados, a partir da massa das frutas colhidas por planta. A produtividade (t ha-1) 

foi determinada a partir dos dados de produção por planta e a densidade de plantio. 

A época de amostragem foliar para amoreira-preta foi determinada a partir do estudo 

de regressão linear múltipla entre as concentrações dos nutrientes nas diferentes épocas de 

amostragem como variável independente e a produtividade de frutas de amoreira-preta como 

variável dependente. 

Os níveis críticos de nutrientes foram obtidos após a definição da melhor época de 

amostragem, utilizando-se a metodologia da distribuição normal reduzida (MAIA et al., 2001), a 

partir dos teores foliares de nutrientes e produtividade avaliados nos dois ciclos. A normalidade 

das variáveis foi testada pelo Teste de Shapiro-Wilk (1965). A metodologia consistiu em verificar 

se os dados de produtividade seguem distribuição normal.  

Quando a produtividade apresentou distribuição normal, a média aritmética (X1) e o 

desvio padrão (s1) da produtividade foram calculados. Em seguida, 90% da produtividade máxima 

foram calculados pela Equação 1. 

Produtividade 90% = 1,281552 * s1 + X1     (1) 

Para o próximo passo, calculou-se a variável Y pela Equação 2, em que ni é a 

concentração de nutrientes, desejável para o nível crítico. 

Y = produtividade / ni       (2) 

Posteriormente, os valores de Y foram verificados para a distribuição normal, a média 

aritmética (X2) e o desvio padrão (s2) da variável calculada. Então, o valor de Y referente a 90% 

do máximo da produtividade foi calculado pela Equação 3. 

Y90% = 1,281552 * s2 + X2      (3) 
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Sabendo-se que Y = produtividade / ni e substituindo-se 90% da produtividade 

máxima (Equação 1), o nível crítico foi calculado pela Equação 4, para o nutriente ni. 

ni = 1,281552  * s1 + X1 / 1,281552  * s2 + X2    (4) 

Os níveis críticos de nutrientes nas folhas de amoreira-preta foram comparados aos 

propostos por San Martin (2003), que foram testados em framboeseira e adaptados para a amoreira-

preta, no Brasil, e por Bushway et al. (2008), proposto pelo guia de produção de framboesa e 

amora-preta para o nordeste, o centro-oeste e o leste do Canadá. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As regressões lineares múltiplas entre os teores dos nutrientes em diferentes épocas de 

amostragem, nos ciclos produtivos 2018/19 e 2019/20, mostraram diferenças com melhores 

resultados do índice de ajuste (R2 e R2 ajustado) (Tabelas 2 e 3).  

No ciclo produtivo 2018/19, a amostragem realizada no início do florescimento 

apresentou maior valor de R2 ajustado entre as concentrações de nutrientes e a produtividade de 

amoreira-preta (Tabela 2). Os parâmetros estimados da regressão, intercepto e concentrações de 

nutrientes foram significativos, a 1%, nas amostragens realizadas no crescimento vegetativo e no 

início do florescimento e significativo a 5%, na segunda quinzena de novembro, correspondente 

ao período de frutificação da amoreira-preta, pelo Teste F (Tabela 2). 
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Tabela 2. Parâmetros das equações de regressão linear múltipla entre os teores dos nutrientes em 

diferentes épocas de amostragem foliar como variáveis independentes e produtividade como 

variável dependente, no ciclo produtivo de 2018/19. 

Variável independente 
Época de amostragem foliar 

Crescimento 
vegetativo 

Início do 
florescimento Frutificação  

Intercepto 23,30867** 9,81015** -44,12698* 

N -1,00414** -0,43437** -0,40216* 

P 1,57585** 2,02926** 6,71773* 

K 1,19587** -0,29509** -0,29934* 

Ca 5,79266** 2,56531** 4,61798* 

Mg -1,87313** 1,79684** 2,41461* 

S -8,83497** -7,45683** -1,50312* 

B -0,14423** -0,23783** 1,49162* 

Cu -0,16560** 0,30877** 1,18804* 

Fe -0,05721** 0,00434** -0,11313* 

Mn 0,01494** -0,01090** -0,00744* 

Zn -0,32386** -0,16181** 0,02409* 

Teste F 12,03** 78,21** 4,87* 

R2 0,94 0,99 0,87 

R2 ajustado 0,86 0,97 0,69 
* e ** significativo a 5% e 1%, pelo teste de F. 

 

Em relação ao ciclo produtivo 2019/20, verificou-se que os maiores índices de ajustes 

(R2 e R2 ajustado) foram obtidos na amostragem realizada no período de crescimento vegetativo, 

seguida da amostragem realizada no início do florescimento (Tabela 3). 
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Tabela 3. Parâmetros das equações de regressão linear múltipla entre os teores dos nutrientes em 

diferentes épocas de amostragem foliar como variáveis independentes e produtividade como 

variável dependente, no ciclo produtivo de 2019/20. 

Variável independente 
Época de amostragem foliar 

Crescimento 
vegetativo 

Início do 
florescimento 

Frutificação 

 Parâmetro estimado 
Intercepto 41,18537** 27,69837** 6,93496 

N -0,94319** -0,49555* -0,99433* 

P 1,75756* 1,20414* -6,38002* 

K 0,07269* -1,09431** 1,68316* 

Ca 0,22402* 0,77825* 1,50698 

Mg -1,23353* 2,61927* 4,00482 

S 0,44730* 0,65842* -1,02881 

B -0,11384* -0,10516* -0,10547* 

Cu -0,23333** 0,35035** 0,58544 

Fe -0,04381** -0,04305** 0,09981 

Mn 0,00184* -0,00527* 0,03014* 

Zn -0,01484* -0,05259* -0,28955 

Teste F 19,65** 12,99** 4,66* 

R2 0,94 0,91 0,80 

R2 ajustado 0,84 0,77 0,55 
* e ** significativo, a 5% e 1%, pelo teste de F. 

Considerando que a emissão das hastes da amoreira-preta ocorre durante o período de 

frutificação, o ideal é que a segunda parcela de adubação seja realizada levando-se em conta o 

resultado da análise de nutrientes para melhor desenvolvimento dessas hastes, o que não é possível 

caso a amostragem foliar seja realizada no período de crescimento vegetativo. O estudo estatístico 

do resíduo padronizado para o ciclo produtivo 2018/19 e 2019/20 foi adequado para esse tipo de 

procedimento (SEBER; LEE, 2003), já que os pontos são aleatórios e homogêneos ao redor do eixo 

horizontal com valor igual a zero. Isso caracteriza um bom resultado para a regressão linear entre 

produtividade de amoreira-preta e as épocas de amostragem foliar, nos dois ciclos produtivos 

(Figuras 3 e 4).  
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Figura 3. Distribuição gráfica dos resíduos padronizados para as regressões lineares múltiplas dos 

teores de nutrientes em diferentes épocas de amostragem foliar com os valores de produtividade e 

a correlação linear simples (r) entre a produtividade, no ciclo produtivo 2018/19.  

 

Início do florescimento  
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Crescimento vegetativo 
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Figura 4. Distribuição gráfica dos resíduos padronizados para as regressões lineares múltiplas dos 

teores de nutrientes em diferentes épocas de amostragem foliar com os valores de produtividade e 

a correlação linear simples (r) entre a produtividade, no ciclo produtivo 2019/20 
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No período de crescimento vegetativo, as hastes da amoreira-preta já foram emitidas e, 

assim, não será possível fazer o reajuste da adubação antes de comprometer o número e o vigor 

dessas hastes, o que mostra que a amostragem foliar para amoreira-preta, possivelmente, será mais 

eficaz se for realizada no início do florescimento, três meses antes do início da emissão das novas 

hastes.  

Na amoreira-preta, a amostragem realizada no início do florescimento informa aos 

produtores sobre a necessidade de ajustes de nutrientes para as plantas importantes para a produção 

de frutas no ciclo avaliado e, principalmente, no ciclo seguinte, pelo fato de ser uma espécie que 

renova suas hastes a cada ciclo produtivo. No entanto, durante a frutificação, os teores dos 

nutrientes nas folhas podem ser significativamente afetados pela alta quantidade de frutas na planta, 

se a amostragem ocorrer durante este período (STRIK, 2015), devido à translocação de nutrientes 

para as frutas em desenvolvimento (STRIK; VANCE, 2016). 

Nos Estados Unidos, a época mais representativa da amostragem de folhas para análise 

foliar de amoreira e framboeseira vai do período de crescimento vegetativo até o início da floração 

(maio a agosto) (BOLDA et al., 2012; HART et al., 2006), estágio inicial de frutas verdes (STRIK, 

2015), enquanto no Canadá recomenda-se fazer a amostragem no início da floração (início de 

agosto) (BUSHWAY et al., 2008). Porém esses estudos não relacionam os teores de nutrientes 

foliar com a produtividade. 

Em relação aos valores de média, desvio padrão e teste de Shapiro-Wilk para 

produtividade e relação entre produtividade e teor de nutrientes da amostragem foliar no início do 

florescimento de amoreira-preta nos dois ciclos avaliados para a obtenção dos níveis críticos de 

nutrientes pela metodologia da distribuição normal reduzida, observa-se que todas as variáveis 

seguem distribuição normal, a 1% probabilidade, fornecendo uma base mais confiável para os 

procedimentos estatísticos, devido à diminuição da escala avaliada e da sua dispersão (Tabela 4). 
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Tabela 4. Média, desvio padrão e teste de Shapiro-Wilk para produtividade e relação entre 

produtividade e teor de nutrientes foliar no início do florescimento de amoreira-preta, para a 

obtenção dos níveis críticos de nutrientes pela metodologia da distribuição normal reduzida 

Produtividade/relação Média Desvio padrão Teste de Shapiro-Wilk 

Produtividade¹ 7,46 6,19 0,809** 

Produtividade/N 0,28 0,25 0,797** 

Produtividade/P 3,46 3,29 0,774** 

Produtividade/K 0,61 0,60 0,772** 

Produtividade/Ca 2,36 2,32 0,687** 

Produtividade/Mg 2,64 2,11 0,811** 

Produtividade/S 15,08 26,15 0,507** 

Produtividade/B 0,43 0,44 0,745** 

Produtividade/Cu 0,65 0,73 0,716** 

Produtividade/Fe 0,09 0,08 0,818** 

Produtividade/Mn 0,06 0,06 0,771** 

Produtividade/Zn 0,31 0,28 0,780** 

Produtividade 90% ² 15,37 t ha-1 
¹ Média de produtividade das quatro cultivares, em t ha-1; ** Significativo, a 1%. N = 40  
 Teores de macronutrientes, em g kg-1 e de micronutrientes, em mg kg-1. 
² Produtividade calculada considerando 90% da máxima produtividade. 

A produtividade de 15,37 t ha-1, calculada para as cultivares ‘Brazos’, ‘Guarani’, 

‘Tupy’ e ‘BRS Xavante’ (Tabela 5), é coerente com as variações de produtividade observada no 

local de cultivo em safras anteriores e em regiões de clima subtropical úmido e tropical de altitude, 

onde a produtividade tem variado de 7,5 a 22,4 t ha-1,  na ‘Brazos’; de 2,7 a 16,4 t ha-1, na ‘Guarani’; 

de 0,9 a 13,8 t ha-1, na  ‘Tupy’ e de 0,6 a 3,5 t ha-1, na ‘BRS Xavante’ (CAMPAGNOLO; PIO, 

2012; CURI et al., 2015; OLIVEIRA et al., 2017).  

Avaliar a produtividade é importante para realizar as interpretações dos teores de 

nutrientes, pois sem esta informação as respostas podem ser equivocadas, já que existe uma relação 

bem definida entre o crescimento e a produção das culturas e o teor dos nutrientes em seus tecidos 

(MARSCHNER, 2012). Dessa forma, a época de recomendação de amostragem foliar é importante 

e realizar a amostragem seguindo a recomendação atual, a qual é baseada nas condições climáticas 
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da região sul do Brasil, influencia o teor foliar de nutrientes das plantas cultivadas nas novas 

diferentes regiões produtoras, levando a interpretações variáveis. 

Os níveis críticos de nutrientes para a amoreira-preta obtidos para N, Cu, Fe, Mn e Zn 

foram elevados, dentro da faixa estabelecida como adequada, enquanto os níveis de P, K, Ca, Mg, 

S e B ficaram abaixo dos teores das faixas de suficiência propostas por San Martin (2003) e 

Bushway et al. (2008), e são apresentados na Tabela 6. 

Tabela 5. Nível crítico de nutrientes no início do florescimento de amoreira-preta pelo critério da 

distribuição normal reduzida  

Nutriente       Nível crítico San Martin (2003) Bushway et al. (2008) 

           ............................................ g kg-1 ................................................. 

N 25,5 22,0-30,0 20,0-30,0 

P 2,0 2,60-4,5 2,5-4,0 

K 11,2 12,5-30,0 15,0-25,0 

Ca 2,9 6,0-25,0  6,0-20,0 

Mg 2,9 3,0-10,0  6,0-9,0 

S 0,3 - 4,0-6,0 

               ......................................... mg kg-1 ............................................... 

B 15,5 30,0-80,0  30,0-70,0 

Cu 9,7 6,0-25,0 6,0-20,0 

Fe 79,6 50,0-150,0  60,0-250,0 

Mn 116,4 50,0-300,0  50,0-200,0 

Zn 22,9 15,0-50,0 20,0-50,0 

 

Neste estudo, mudanças na classificação dos níveis críticos de nutrientes podem ser 

observadas em comparação com os padrões propostos (SAN MARTIN, 2003; BUSHWAY et al., 

2008). Possivelmente, as distinções foram devido à diferença entre as espécies que foram avaliadas 

nos estudos citados, pois, apesar da a framboeseira ser do gênero Rubus, como a amoreira-preta, 

essas espécies apresentam diferenças em relação às performances fenológica e produtiva. Outros 
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fatores que podem ter influenciado são a recomendação da época para realizar amostragem na 

amoreira-preta e a falta de relação do estado nutricional da planta com a produtividade. 

As diferenças observadas para os níveis críticos calculados nesse estudo, em relação 

aos padrões propostos (SAN MARTIN, 2003; BUSHWAY et al., 2008), principalmente para o P, 

Ca e Mg, possivelmente são justificados pela diferença dos solos das regiões de cultivo (Tabela 6). 

A maioria dos solos brasileiros são naturalmente ácidos e pobres em termos de fertilidade, sendo 

esse um fator que interfere na produtividade agrícola, especialmente nas regiões tropicais 

(ROZANE et al., 2017).  

Vários fatores podem influenciar o teor foliar, entre os quais o pH do solo é um 

importante fator externo sobre a taxa de absorção de cátions, e no Neossolo deste estudo o pH 

estava muito baixo em 2018, em 2019 e baixo em 2020 (Tabela 1). Mudanças no pH da rizosfera 

são atribuídas à extrusão e à absorção de H+ ou de HCO3
-, à respiração da raiz, à liberação de 

exsudatos de baixa massa molecular e, especialmente, à relação entre a absorção de cátions e a de 

ânions (HINSINGER et al., 2003; TAIZ et al., 2017). Além disso, nutrientes, como o K e o Ca, 

são exportados em grandes quantidades pela amoreira-preta para as frutas e para a parte aérea que, 

em parte, é removida por ocasião da poda (PEREIRA et al., 2013b). 

A definição de níveis críticos de nutrientes para a amoreira-preta, realizada nesse 

estudo, pode reduzir a ocorrência de diagnóstico inadequado de deficiências, excessos ou 

desequilíbrios, e, consequentemente, aumentar a produtividade com a correção do solo. Assim, os 

níveis críticos determinados a partir dos dados da amostragem realizada no início do florescimento 

podem, eventualmente, ser utilizados para avaliar o estado nutricional da amoreira-preta como uma 

primeira aproximação, considerando que os dados foram obtidos a partir de dois ciclos produtivos. 

Informações relacionadas ao manejo da amoreira-preta, principalmente às necessidades 

nutricionais da cultura, podem permitir avanços na produtividade do cultivo dessa espécie no país. 

Nesse sentido, a diagnose foliar, quando se realizam a amostragem, o preparo da amostra, a análise 

química e a interpretação dos resultados com padrões de referência, é de grande relevância para 

avaliar o estado nutricional das cultivares plantadas para a produção comercial de amora, antes de 

comprometer a produtividade.  

  



31  

 

4 CONCLUSÕES 

A melhor época de amostragem foliar da amoreira-preta para avaliação do estado 

nutricional é no início do florescimento. 

Os níveis críticos para o diagnóstico do estado nutricional da amoreira-preta propostos 

para os macronutrientes (g kg-1) são de 25,5, para N; 2,0, para P; 11,2, para K; 2,9, para Ca; 2,9, 

para Mg e 0,3 para S. Para micronutrientes (mg kg-1), de 15,5, para B; de 9,7 para Cu; de 79,6 para 

Fe; de 116,4 para Mn e de 22,9 para Zn. 
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ARTIGO CIENTÍFICO II  

PODA DRÁSTICA NA PRODUÇÃO E QUALIDADE DE FRUTAS DE AMOREIRA-
PRETA EM REGIÃO DE BAIXA INCIDÊNCIA DE FRIO  

RESUMO - No Brasil, a produção de amora-preta (Rubus spp.) ocorre entre os meses de setembro 

a janeiro, com maior concentração entre novembro e dezembro. Entretanto, a produção fora de 

época representa oportunidade de remuneração maior pela fruta, além de melhor qualidade, pois, 

em algumas regiões, a produção ocorre no verão, no período das chuvas. Assim, o trabalho foi 

realizado com o objetivo de avaliar a influência do manejo da poda drástica no inverno associada 

à aplicação de cianamida hidrogenada na formação de hastes, na produção e na qualidade de frutas 

de amoreira-preta, em região de baixa ocorrência de frio. O trabalho foi realizado em uma região 

localizada a 1.384 m de altitude, de clima temperado úmido, com temperatura média anual de a 

18,3 ºC e precipitação de 1.468 mm. O experimento foi realizado em pomar no primeiro e no 

segundo ano pós-plantio das cultivares ‘Brazos’, ‘Tupy’ e ‘BRS Xingu’. A resposta das plantas ao 

manejo da poda drástica foi avaliada a partir das mudanças fenológicas formação de hastes, 

brotação efetiva, produtividade e qualidade das frutas. O delineamento experimental utilizado foi 

em blocos casualizados, com quatro blocos e três plantas por parcela. A poda drástica realizada no 

inverno proporciona alteração no período reprodutivo das cultivares de amoreira-preta. Nas 

condições edafloclimáticas em que foi realizada esta pesquisa, a brotação e a floração ocorreram 

após 70 dias, mas a formação de hastes, a produção e a qualidade das amoras foram afetadas. No 

ciclo seguinte, somente a cultivar ‘Brazos’ antecipou a brotação e a floração. Em região de inverno 

ameno, a poda drástica no inverno e a aplicação de cianamida hidrogenada nas novas hastes no 

verão não favorecem a produção fora de época. 

Palavras-chave: Rubus, produção fora de época, reguladores de crescimento vegetal, pequenas 

frutas.  
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DRASTIC PRUNING IN THE PRODUCTION AND QUALITY OF BLACKBERRY 
FRUIT IN A REGION OF LOW COLD OCCURRENCE 

ABSTRACT - Blackberry (Rubus spp.) production in Brazil occurs between September and 

January, with concentration between November and December. However, out-of-season 

production represents an opportunity for greater remuneration, besides better quality, because 

in some regions the production occurs in summer, during the rainy season. Thus, the work was 

carried out with the objective of evaluating the influence of drastic pruning management in 

winter and application of hydrogenated cyanamide in the production and in the quality of 

blackberry fruit, in a region of low cold occurrence. It was carried out in a region located at 

1,384 m of altitude of a humid temperate climate, with an average annual temperature of 18,3 

ºC and average rainfall of 1,468mm. The experiment was carried out in an orchard in the first 

and in the second year after planting the cultivars ‘Brazos’, ‘Tupy’ and ‘BRS Xingu’. The 

response of plants to drastic pruning management was evaluated from the phenological changes, 

canes formation, effective budding, productivity and fruit quality. The experimental design used 

was in randomized blocks, with four blocks and three plants per plot.  Drastic pruning carried 

out in winter provides changes in the reproductive period of blackberry cultivars. In the 

edafloclimatic conditions in which this research was carried out, the budding and the flowering 

occurred after 70 days, but the canes formation, the production and the quality of blackberries 

were affected. In the following cycle, only the cultivar ‘Brazos’ anticipated the budding and the 

flowering. In a mild winter region, the drastic pruning in winter and the application of 

hydrogenated cyanamide on primocanes in summer does not favor out-of-season production. 

Keywords: Rubus, off-season production, plant growth regulators, small fruit. 
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1 INTRODUÇÃO 

A produção de amora-preta, no Brasil, ocorre no final da primavera e no início do 

verão, época de produção dos principais produtores no país. Entretanto, a produção fora de época 

representa oportunidade de obter remuneração maior da fruta, podendo chegar a ser 700% maior 

na entressafra (ANTUNES et al., 2014). Além disso, o período de produção de amora-preta no país 

apresenta a perspectiva de aumento das exportações, visando atender à entressafra do hemisfério 

norte (FACHINELLO et al., 2011).  

A amoreira-preta é uma espécie originária de regiões de clima temperado e, por isso, o 

cultivo em novas regiões produtoras, com invernos amenos, tem ocasionado colheitas mais longas 

em relação à região sul do Brasil. Entretanto, nessas regiões, o longo período produtivo tem 

causado variação na produtividade, devido ao desgaste das plantas e à redução de frio hibernal 

(<7,2 °C), que exerce papel-chave na produção de amoreira-preta (OLIVEIRA et al., 2017).  

A alteração da época de produção da amoreira-preta é possível a partir de modificação 

dos fatores ambientais, ou de técnicas de manejo no cultivo, que apresentam maior viabilidade, 

considerando os custos elevados do cultivo protegido para o controle de fatores ambientais 

(ANTUNES et al., 2014). Entre as práticas de manejo mais eficazes para a alteração do período de 

produção, destacam-se as técnicas de poda extemporânea (ANTUNES et al., 2006; 

CAMPAGNOLO; PIO, 2012) e a aplicação de reguladores de crescimento (ANTUNES et al., 

2014).  

Em amoreira-preta, a poda, normalmente, é realizada no verão, com a finalidade de 

retirar as hastes (floricanes) que produziram e secaram e, se necessário, realizar o desponte das 

novas hastes (primocanes), enquanto no inverno os objetivos da poda são a redução das hastes 

laterais e a seleção das hastes mais vigorosas, eliminando-se o excesso (GONÇALVES et al., 

2011). Nesse sentido, a poda drástica das primocanes, pode alterar a época de produção, tendo em 

vista que esse manejo induz à formação de nova hastes que demoram, pelo menos, cinco meses 

para que as suas gemas se tornem aptas à diferenciação floral após a brotação (CLARK et al., 

2005). Entretanto, dependendo da época, outros manejos precisam ser empregados para favorecer 

a brotação. 

A utilização de reguladores de crescimento com a finalidade de produzir frutas na 

entressafra é uma técnica empregada em larga escala pelos produtores de amora-preta no México 

(ANTUNES et al., 2014).  Nesse sentido, a poda drástica nas primocanes no inverno, com a 
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aplicação de fitorregulador para superar a dormência das gemas após a formação das hastes no 

verão, pode ser uma alternativa para alterar o período de colheita. 

Este trabalho foi realizado com o objetivo de avaliar a influência do manejo da poda 

drástica no inverno e a aplicação de cianamida hidrogenada no verão na produção e na qualidade 

de frutas de amoreira-preta, em região de baixa ocorrência de frio. 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 Local de cultivo 

A pesquisa foi realizada no município de Diamantina, Minas Gerais, situado nas 

coordenadas 18°10’S e 43°30’O, e 1.384 m de altitude. O clima do local é temperado úmido, com 

inverno seco e temperaturas amenas, e o verão suave e chuvoso (VIANELLO; ALVES 2012). De 

acordo com as normais climatologicas, a temperatura média anual fica em torno de 18,3 °C 

(INMET, 2009).  

As variações de temperatura e a precipitação acumulada durante o período 

experimental foram registradas por uma estação automática, instalada no campus JK da UFVJM a, 

aproximadamente, 300 m de distância do pomar de amoreira-preta (Figura 1). A partir dos dados 

horários de temperatura foram calculadas as horas com temperaturas menores que 13 °C e  maiores 

que 10 °C e menores que 10 °C e maiores que 7,2 °C (Figura 2), tendo em vista que não ocorreu 

nenhuma hora abaixo de 7,2 °C. 
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Figura 1. Dados médios mensais de temperatura média máxima (°C), temperatura média (°C), 

temperatura média mínima (°C) e precipitação (mm), nos ciclos 2018/2019 e 2019/2020, em 

Diamantina, Minas Gerais  

  

Figura 2. Número de horas com temperaturas ≤13 ºC; ≥10,1 ºC e ≤10 ºC; ≥7,2 ºC nos ciclos 

2018/2019 e 2019/2020, no local de cultivo das cultivares de amoreira-preta 

O experimento foi realizado em um pomar de amoreira-preta instalado com as 

cultivares ‘Brazos’, ‘Tupy’ e ‘BRS Xingu’, em setembro de 2017. As avaliações foram realizadas 

no primeiro e no segundo ciclo de produção após o plantio, nos ciclos produtivos 2018/2019 e 
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2019/2020. Essas cultivares foram escolhidas para o cultivo na região por apresentarem porte ereto 

e semiereto e baixa exigência em frio, ou seja, de 200 a 300 horas de temperaturas menores que 

7,2 ºC. 

O solo da área experimental é o Neossolo Quartzarênico (SANTOS et al., 2018), com 

83% de areia, 10% de argila e 7% de silte e apresentou os atributos químicos, antes do plantio e 

após as avaliações, descritos na Tabela 1. 

Tabela 1. Análise química da área experimental nas profundidades de 0 a 0,20 e 0,21 a 0,40 m, 

antes do plantio das cultivares de amoreira-preta e no primeiro e no segundo ano após o plantio, a 

20 cm de profundidade.  

Profundidade 

(m)/ano 

pH P K Ca+2 Mg+2 Al+3 H +Al 

H2O ---- mg dm-3 ----- --------------- cmolc dm-3 ------------ 

0-0,20 (2017) 5,0 B 1,6 MB 21,6 B 0,6 B 0,2 B 0,6 M 3,6 M 

0,21-0,40 (2017) 4,9 B 1,5 MB 18,5 B 0,5 B 0,2 B 1,0 M 3,3 M 

0-0,20 (2020) 5,9 Bm 9,4 MB 
47,0 

M 
1,6 M 0,4 B 0,0  1,8 B 

Profundidade (cm) 
SB t T V M M.O 

---------- cmolcdm-3-------- -------- % ------ -- dag dm-3 -- 

0-0,20 (2017) 0,9 MB 1,5 B 4,6 M 19,1 B 41,1 M 1,1 B 

0,21-0,40 (2017) 0,7 MB 1,7 B 4,1 B 17,9 B 57,9 A 0,8 B 

0-0,20 (2020) 2,2 MB 2,2 B 3,9 B 55,1 M 0,0 - 0,9 B 
¹ pH água: relação solo: água 1:2,5. P e K: extrator Mehlich-1. Ca, Mg e Al: extrator KCl 1 mol L-1. T: capacidade de 
troca de cátions a pH 7,0. m: saturação de alumínio. V: saturação por bases. MO: matéria orgânica pelo método 
Walkey-Black. MB - muito baixo. B – baixo. M – médio. Bm – bom. MBm – muito bom; A – alto 

 

2.2 Manejo do pomar 

O preparo do solo antes do plantio e o manejo da adubação foram baseados na 

recomendação proposta por CQFSRS/SC (2016) e na análise de solo da área (Tabela 1). Os sulcos 

para o plantio das mudas foram abertos nas dimensões de 0,40 x 0,40 m, de largura e profundidade, 

para correção e adubação. A adubação de pré-plantio foi baseada na recomendação de 150 kg de 

P2O5 e 75 kg de K2O por hectare e 5 litros de esterco de curral por metro linear.  
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As mudas foram conduzidas em espaldeira dupla, instalada com dois fios de arame 

paralelos com 0,5 m de distância entre eles e a 0,8 m do solo. O espaçamento de plantio foi de 0,8 

m entre plantas e 2,5 m entre linhas.  

A adubação foi parcelada em março e setembro. No primeiro ciclo, na primeira parcela, 

aplicou-se apenas o K2O. Na segunda parcela, a adubação foi realizada com NPK, tendo em vista 

que o pomar estava com um ano e as quantidades fornecidas por planta foram baseadas na 

recomendação de 150 kg ha-1 de N, 150 kg ha-1 de P2O5 e 75 kg ha-1 de K2O. A adubação 

nitrogenada só foi realizada um ano após o plantio, sendo essa uma particularidade da amoreira-

preta, para evitar a queima das gemas vegetativas. No entanto, no segundo ciclo, os nutrientes 

foram parcelados nas duas épocas. As fontes utilizadas nas adubações foram ureia, superfosfato 

simples e cloreto de potássio.  

O manejo de plantas daninhas foi realizado periodicamente, conforme a incidência na 

área de cultivo, realizando-se a roçagem entre as linhas e a capina na projeção da copa, para evitar 

a competição.  

A irrigação do pomar foi realizada durante todo o período de estiagem, com lâmina de 

11,4 mm semanal, fornecendo 3,8 L/m² de água por planta, no período de maio a setembro, 

conforme Figura 1. 

O experimento foi conduzido em esquema fatorial 3 x 2, correspondente às três 

cultivares de amoreira-preta ‘Brazos’, ‘Tupy’ e ‘BRS Xingu’ e dois tipos de poda, convencional e 

drástica no inverno. O delineamento experimental utilizado foi em blocos casualizados, com quatro 

blocos e três plantas por parcela. 

As plantas foram submetidas à poda drástica no inverno, a 0,10 m do solo, em agosto 

de 2018. A poda foi realizada eliminando-se todas as hastes primocanes antes do florescimento e, 

após a emissão das novas hastes e o seu desenvolvimento, realizou-se o tutoramento até o fio de 

arame da espaldeira. A aplicação de Dormex® (49% de cianamida hidrogenada) foi realizada cinco 

meses após a realização da poda drástica, na concentração de 4,5%, baseando-se nos resultados de 

Segantini et al. (2011), em condições de clima subtropical de altitude. A aplicação foi realizada 

com um pulverizador costal manual em todas as hastes uniformemente.  

Nas plantas conduzidas com a realização da poda convencional, as hastes (primocanes) 

foram despontadas no inverno, mesma época da poda drástica, 0,2 m acima do fio de arame, 

mantendo-se as hastes com, aproximadamente, 1,0 m de comprimento. 
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2.3 Avaliações 

Após as podas, as mudanças fenológicas, formação de hastes, índice de brotação, 

produtividade e características físicas e químicas das frutas, foram avaliadas. A avaliação 

fenológica foi realizada por meio de observações visuais. Dessa maneira, a partir de agosto de 

2018, realizaram-se observações dos seguintes estádios fenológicos: brotações, surgimento de 

flores, formação de frutas, amadurecimento das frutas, início e final do período de floração e 

colheita, assim como a duração de todo o ciclo. A fase inicial de florescimento foi caracterizada 

quando 5% das flores presentes nas plantas estavam abertas e a fase final, quando não havia mais 

flores abertas; a fase inicial de colheita foi marcada pela data da primeira colheita e a fase final, 

quando não havia mais frutas para serem colhidas. 

A formação de hastes nas cultivares foi determinada a partir da avaliação do número, 

do comprimento e do diâmetro de hastes ao nível do solo. O número de hastes foi determinado pela 

contagem total de hastes em todas as plantas da parcela. A avaliação do diâmetro foi realizada com 

o auxílio de um paquímetro digital de marca Caliper Within 300 mm, com precisão de 0,01 mm. 

O comprimento das hastes foi avaliado utilizando-se uma trena graduada em milímetro, medindo-

se a distância entre o colo e o ápice de todas as hastes na planta. 

A brotação efetiva foi determinada a partir do número brotações pelo número de gemas 

multiplicado por 100, em todas as hastes de cada planta. Nas plantas submetidas à poda drástica, a 

contagem de gemas foi realizada antes e após a aplicação da cianamida, com contagem do número 

de brotações, flores e número de frutos colhidos por planta. Nas plantas submetidas à poda 

convencional, as avaliações foram realizadas antes da poda e após o período de brotação.  

A produção foi determinada a partir da massa de todas as frutas colhidas por planta 

(kg) e a produtividade (t ha-1) calculada a partir dos dados de produção por planta e da densidade 

de plantio adotada. 

A qualidade das frutas foi avaliada a partir das variáveis massa, diâmetro longitudinal 

e diâmetro transversal, teor de sólidos solúveis (SS), acidez titulável (AT) e relação SS/AT (ratio).  

A avaliação das características físicas e químicas das amoras foi realizada em amostras 

representativas, compostas por 10 frutas de todos os calibres, retiradas de cada parcela, durante 

todo o período de colheita.  A massa foi determinada pela pesagem de todas as amoras colhidas em 

balança analítica eletrônica, com precisão de 0,001 g. Os diâmetros longitudinal e transversal foram 
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determinados em milímetros, utilizando-se um paquímetro digital da marca e modelo Caliper 

Within 300 mm®, com precisão de 0,01 mm. 

Os teores de sólidos solúveis foram determinados por meio de refratometria, em 

refratômetro digital com compensação automática de temperatura, modelo PR-100 pallete 

(AtagoCo Ltd., Japão), com escala de 0° a 32°. A observação foi feita em amostras de suco natural 

extraído das amoras, a partir da leitura direta, expressando-se os valores em °Brix. 

A análise da acidez titulável foi avaliada em frutas batidas com um mixer triturador 

para a retirada da polpa, seguindo a metodologia do Instituto Adolfo Lutz (2008), a qual se baseia 

na neutralização dos ácidos presentes na fruta com uma solução padronizada de álcali por meio da 

titulometria. A relação entre o teor de sólidos solúveis e a acidez titulável, ratio, foi calculada a 

partir dos resultados dos teores de sólidos solúveis e da acidez titulável. 

Os dados de fenologia foram submetidos à análise estatística descritiva e os dados de 

formação de hastes, crescimento vegetativo, produtividade, variáveis física e química das frutas 

foram submetidos à análise de variância e comparação de médias, pelo teste Tukey, considerando-

se 5% de probabilidade de erro. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados de observação fenológica demonstraram diferenças no início do período 

reprodutivo das cultivares submetidas à poda drástica e à convencional. Entre as cultivares que 

receberam a poda drástica, a ‘BRS Xingu’ iniciou a floração em meados de outubro, e as cultivares 

‘Brazos’ e ‘Tupy’ floresceram em novembro, no ciclo 2018/2019, na mesma época que se observou 

o florescimento das plantas de ‘Tupy’ no sistema convencional, sendo considerada uma floração 

antecipada, considerando a idade das hastes. Entre as cultivares que receberam a poda 

convencional, a ‘Brazos’ e ‘BRS Xingu’ iniciaram a floração no final de setembro, enquanto a 

cultivar Tupy, independentemente do tipo de poda, não apresentou diferença no início da floração 

no ciclo 2018/2019 (Tabela 2). 
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Tabela 2. Período de floração e colheita de cultivares de amoreira-preta 'Brazos', 'Tupy' e ‘BRS 

Xingu' submetidas à poda drástica e à poda convencional. 

PF – Período de floração; PC – Período de colheita 

 

Os resultados observados no primeiro ciclo demonstram que, nas condições do presente 

trabalho, a poda drástica realizada estimulou a brotação nas novas hastes (priocanes) na primavera, 

com a diferenciação e a floração em todas as cultivares entre 70 e 90 dias após a poda, antes do 

esperado. Isso porque, geralmente, as hastes de amoreira-preta necessitam de cinco meses, a contar 

da emissão das hastes do solo, para que as gemas se diferenciem e estejam prontas para a brotação 

e a emissão de flores (CLARK et al., 2005). Considerando este tempo, a produção das plantas 

submetidas à poda drástica era esperada para ocorrer no outono. Outro fato observado nestas 

Poda Cultivar 
------------- Floração ------------ ------------ Colheita ------------- 

Início Final PF (dias) Início Final PC (dias) 

 Ciclo 2018/2019 

Poda drástica 

'Brazos' 06/11 18/12 42 04/12 25/01 52 

'Tupy' 06/11 17/12 41 04/12 25/01 51 

'BRS Xingu' 20/10 18/12 58 23/11 25/01 63 

Poda 

convencional 

'Brazos' 30/09 23/12 85 30/10 29/01 90 

'Tupy' 06/11 22/12 46 06/11 29/01 53 

'BRS Xingu' 30/09 23/12 85 30/10 29/01 91 

 Ciclo 2019/2020 

Poda drástica 

'Brazos' 06/05 03/01 242 04/06 22/01 232 

'Tupy' 04/10 13/12 70 06/11 09/01 64 

'BRS Xingu' 11/09 13/12 63 06/11 09/01 64 

Poda 

convencional 

'Brazos' 03/06 20/12 200 26/06 22/01 210 

'Tupy' 04/10 13/12 70 06/11 09/01 64 

'BRS Xingu' 11/09 13/12 63 06/11 09/01 64 
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plantas foi a ausência de brotação após a aplicação da cianamida, tendo em vista a antecipação do 

período de brotação e floração das cultivares no local de cultivo. 

No segundo ciclo de avaliação (2019/2020), a cultivar Brazos submetida à poda 

drástica no ciclo anterior antecipou a floração em um mês, comparada com as plantas da poda 

convencional, florescendo no outono (início de maio) (Tabela 2), fato que levou a não realização 

da poda drástica no inverno do segundo ciclo.  A antecipação do período de floração na cultivar 

Brazos, no segundo ciclo produtivo, nas plantas submetidas à poda drática, pode ser resultante da 

diferença de idade das hastes, pois, nestas plantas, a hastes foram formadas a partir da poda do ano 

anterior (agosto), com florescimento de algumas delas na primavera, restando hastes para o ciclo 

seguinte, enquanto na poda convencional as hastes foram emitidas durante o período reprodutivo 

(dezembro). 

Em relação às plantas submetidas à poda convencional, o período produtivo foi mais 

longo na cultivar Brazos, nos dois ciclos avaliados (Tabela 2). Isto se deve à precocidade da 

cultivar, pois a antecipação da floração favorece maior período de colheita. A duração do ciclo 

produtivo das cultivares de amoreira-preta está relacionada com as condições climáticas do local 

de cultivo. Resultados semelhantes têm sido relatados para essa cultivar no mesmo local de cultivo, 

onde o período de floração varia de 100 a 264 dias e a colheita, de 254 e 120 dias, conduzidas com 

a poda convencional (OLIVEIRA et al., 2017). Entretanto, sabe-se que quando o período de 

produção é muito longo, pode ocorrer maior desgaste nas plantas, prejudicando a safra seguinte. 

A diferença em relação ao início da produção na ‘BRS Xingu’ mostra que essa cultivar 

foi mais precoce que a 'Tupy'. Os resultados comprovam que a ‘BRS Xingu’ é mais uma opção 

para a diversificação dos pomares, pelos fruticultores, pois a precocidade em relação à 'Tupy' 

possibilita a produção em épocas diferentes, e, juntamente com outras cultivares, como a ‘Brazos’, 

proporciona a oferta in natura da fruta ao consumidor por um período maior. 

Quanto ao crescimento vegetativo, observa-se que as plantas submetidas à poda 

convencional apresentaram maior quantidade de hastes produtivas, índice de brotação nestas hastes 

e maior diâmetro de hastes, no primeiro ciclo de avaliação (Tabela 3). Essas diferenças observadas 

no primeiro ano do estudo podem ser atribuídas à produção antecipada nas plantas submetidas à 

poda drástica, pois o início da brotação e da floração e da frutificação, durante o crescimento das 

hastes (primocanes), aumentou a competição entre os drenos em desenvolvimento. No entanto, no 
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segundo ciclo, estas plantas equiparam-se às plantas da poda convencional por não ter sido repetida 

a poda drástica (Tabela 3).  

Tabela 3.  Hastes produtivas, índice de brotação efetiva, diâmetro da base das hastes, comprimento 

de hastes e hastes novas de cultivares de amoreira-preta 'Brazos', 'Tupy' e ‘BRS Xingu' submetidas 

à poda drástica (PD) e à convencional (PC). 

Cultivar 
2018/2019 2019/2020 

PD PC CV (%) PD PC CV (%) 

  Hastes produtivas (floricanes)  

'Brazos' 2,0 Ba 3,0 aA 

14,8 

5,0 Aa 4,0 Ba 

15,9 'Tupy' 1,0 Bb 2,0 bA 2,5 Ab 2,2 Aab 

'BRS Xingu' 1,5 Ab 1,5 bA 3,1 Aab 2,0 Bb 

  Índice de brotação efetiva (%) 

'Brazos' 35,0 Bb 57,3 Aab 

20,16 

50,2 Aa 51,8 Aa 

11,4 'Tupy' 30,7 Bb 44,3 Ab 43,8 Ab 42,5 Ab 

'BRS Xingu' 44,6 Ba 67,5 Aa 41,3Ab 40,0 Ab 

  Diâmetro da base das hastes (cm) 

'Brazos' 12,8 Ab 13,1 Aa 

3,8 

12,7 Aa 13,5 Aa 

11,6 'Tupy' 12,9 Ba 14,7 Aa 14,7 Aa 14,2 Aa 

'BRS Xingu' 11,1 Bc 12,5 Aa 13,5 Aa 14,7 Aa 

  Comprimento das hastes (cm) 

'Brazos' 102,0 Bab 119,5 Aa 

8,0 

118,9 Aa 128,1 Aa 

12,9 'Tupy' 91,7 Ab 93,7 Ab 113,5 Aa 108,2 Ab 

'BRS Xingu' 107,5 Aa 100,5 Ab 101,1 Aa 109,5 Ab 

  Hastes novas (primocanes) 

'Brazos' 2,75 Aa 3,0 Aa 

19,0 

2,8 Aa 3,0 Aa 

18,5 'Tupy' 1,75 Ab 2,0 Ab 1,8 Ab 2,0 Ab 

'Xingu' 1,75 Ab 2,0 Ab 2,5 Aab 2,1 Ab 
Médias seguidas da mesma letra, maiúscula na linha, e de mesma letra minúscula na coluna não diferem entre si, pelo 

teste de Tukey, a 5% de probabilidade. 
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Em relação às diferenças entre as cultivares, a ‘Brazos’ foi a mais vigorosa na área de 

cultivo, tendo sido a que apresentou maior número e diâmetro de hastes e maior índice de brotação, 

nos dois anos avaliados (Tabela 3). De maneira geral, a produção de hastes pelas cultivares, nos 

dois sistemas de manejo da poda, foi considerada baixa, tendo em vista a densidade recomendada 

para a amoreira-preta, pois o espaçamento de 0,8 m entre plantas, adotado no plantio, a maior 

densidade por metro linear variou de 5,0 a 6,25 hastes na 'Brazos', no segundo ciclo de produção. 

As densidades observadas nas demais cultivares e no primeiro ano de produção ficaram abaixo do 

ideal recomendado para a cultura, que é em torno de 5,7 hastes por metro linear (PAGOT et al., 

2007).  

A densidade de hastes na amoreira-preta é importante, pois mostra a resposta das 

cultivares em relação ao manejo da adubação e influencia a produtividade, a qualidade de frutas e 

o potencial produtivo de safras sucessivas. Além da densidade de hastes, o desenvolvimento delas, 

como o comprimento e o diâmetro, é relevante para a produção de frutas. Assim, fatores 

relacionados ao manejo do pomar, como irrigação, poda, sistema de condução e adubação, podem 

influenciar o desenvolvimento de hastes e definir diferenças entre um ano e outro (PEREIRA et 

al., 2013; VILLA et al., 2014), além das condições climáticas do local de cultivo.   

Em relação à brotação efetiva, as diferenças observadas no primeiro ano de avaliação 

estão relacionadas com as variações climáticas, pois, de acordo com o levantamento climático 

apresentado na Figura 1, as plantas que receberam a poda convencional tiveram suas hastes 

expostas às temperaturas amenas que ocorreram entre o outono e o inverno, que somaram 515 

horas (<13 °C), enquanto, no segundo ano de avaliação, essas temperaturas ocorreram a partir do 

inverno e com menor frequência, somando apenas 299 horas (<13 °C). Os índices de brotação 

observados neste trabalho, inclusive com o uso de cianamida hidrogenada nas plantas submetidas 

à poda drástica, foram menores que os índices de 67,5% a 91,28%, observados na cultivar Tupy, 

com uso da cianamida hidrogenada em condições de clima temperado quente e úmido 

(mesotérmico) (SEGANTINI et al., 2011). Isso indica que a aplicação de fitorreguladores com a 

finalidade de quebrar a dormência em amoreira-preta em regiões com ausência de frio no inverno 

ainda necessita de mais estudos para melhor compreensão das mudanças intrínsecas à dormência 

das gemas, à brotação e ao florescimento.  

A ocorrência de brotação em cultivares de amoreira-preta segue um padrão de produção 

que se inicia nas gemas do ápice, seguindo para a base. Por isso, independente da indução, a 
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brotação em toda a extensão do ramo, durante o desenvolvimento reprodutivo, se inicia no broto 

próximo ao ápice, paralisando o desenvolvimento vegetativo de outras brotações, ou seja, após a 

frutificação do primeiro broto, o broto seguinte volta a desenvolver as estruturas reprodutivas e 

assim sucessivamente. Dessa forma, a aplicação de fitorreguladores para a indução de brotação, 

apesar de exercer influência na porcentagem de brotação, tende a seguir fatores internos da planta, 

podendo ser utilizada para a uniformização da produção (SUZUKI, 2013).  

Em relação à performance produtiva, houve interação entre o tipo de poda e as cultivares. 

No primeiro ciclo, maiores produção e produtividade foram observadas nas plantas da poda 

convencional e a cultivar Brazos foi a mais produtiva (Tabela 4). 

Tabela 4. Produção por planta e produtividade das cultivares de amoreira-preta 'Brazos', 'Tupy' e 

‘BRS Xingu' submetidas à poda drástica e à convencional. 

Cultivar 
Produção kg planta-1 Produtividade t ha-1 

Poda drástica Poda convencional Poda drástica Poda convencional 

 2018/2019 

'Brazos' 0,32 Ba 1,62 Aa 1,6 Ba 8,1 Aa 

'Tupy' 0,29 Ba 0,41Ab 1,5 Bb 2, 0 Ab 

'BRS Xingu' 0,13 Bb 0,27 Ac 0,8 Bc 1,4 Ac 

CV (%) 12,9 13,1 

 2019/2020 

'Brazos' 3,421 Aa 3,412 Aa 17,2 Aa 17,1 Aa 

'Tupy' 0,371 Ab 0,380 Ab 2,5 Ab 2,8 Ab 

' BRS Xingu' 0,280 Ab 0,300 Ab 2,4 Ab 2,5 Ab 

CV (%) 12,8 12,9 
Médias seguidas da mesma letra maiúscula na linha e minúscula na coluna, para cada variável, não diferem entre si, 

pelo teste de Tukey, a 5% de probabilidade. 

No segundo ciclo avaliado observaram-se diferenças apenas em relação às cultivares, 

com maiores rendimentos na ‘Brazos’ (Tabela 4). A diferença em relação à poda no primeiro ano 

pode estar relacionada à antecipação da produção, quando as hastes ainda estavam em crescimento. 

Quanto às cultivares, os maiores resultados observados na Brazos estão relacionados às diferenças 

no crescimento e nos índices de brotação, conforme apresentado na Tabela 3. 
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A época da poda é importante e deve ser considerada, tendo em vista o hábito de 

crescimento e renovação das hastes. Em outro estudo, com clima tropical de altitude, a poda 

drástica foi realizada no verão em sete cultivares (‘Comanche’, ‘Ébano’, ‘Caingangue’, 

‘Cherokee’, ‘Guarani’, ‘Tupy’ e ‘Brazos’, e uma seleção denominada 97), tendo a ‘Comanche’ 

(3,26 t/ha) e a ‘Tupy’ (2,93 t/ha) sido as que mais se destacaram na produção fora de época. No 

entanto, a poda drástica de verão interferiu negativamente na massa das frutas, no  período de 

colheita e na produtividade, que foram menores comparados com os da época convencional 

(ANTUNES et al., 2006). Entretanto, de acordo com estes autores, o manejo da poda no verão e a 

produção extemporânea não prejudicaram a produção da safra na época convencinal. 

Diferenças em relação à performance produtiva da amoreira-preta com prática de poda 

depende das condições edafoclimáticas do local de cultivo, as quais influenciam o início da 

produção, mas, principalmente, com a duração do ciclo produtivo das cultivares. A cultivar mais 

vigorosa nas condições do local de cultivo, a exemplo da Brazos, apresenta sistema radicular bem 

desenvolvido, o que favorece o maior desenvolvimento da parte aérea, incluindo a renovação das 

hastes, justificando a resposta desta cultivar em função da poda drástica. 

A época de poda é uma prática de manejo que pode ser utilizada para alterar o ciclo da 

amoreira-preta e, quando realizada tardiamente no manejo convencional, é capaz de retardar o íncio 

do período de colheita, o que também reduz a produtividade (SANTOS et al., 2020), devido ao 

menor tempo para brotação. No presente trabalho, o efeito da poda drástica no inverno resultou no 

menor tempo para o crescimento das primocanes devido à antecipação da brotação, afetando a 

produção.  

Em relação à qualidade das amoras, observou-se interação significativa entre cultivares 

e tipos de poda para as variáveis massa, diâmetros transversal e longitudinal, teor de sólidos 

solúveis, acidez e ratio, no primeiro ano de avaliação (Tabela 5). As plantas submetidas à poda 

convencional apresentaram melhores resultados para estas variáveis e entre as cultivares; a 

‘Brazos’ e ‘Tupy’ produziram frutas de maiores massa e diâmetro. A menor acidez e o maior ratio 

foram observados nas frutas das cultivares Tupy e BRS Xingu.  
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Tabela 5. Massa, diâmetros longitudinal e transversal, teor de sólidos solúveis, acidez titulável e 

ratio das frutas das cultivares de amoreira-preta 'Brazos', 'Tupy' e ‘BRS Xingu' submetidas à poda 

drástica (PD) e à convencional (PC). 

Cultivar 
2018/2019 2019/2020 

PD PC CV (%) PD PC CV (%) 
 Massa (g) 

'Brazos' 5,5 Bab 7,0 Ab 

8,8 

6,9 Ab 7,1 Ab 

5,2 'Tupy' 6,0 Ba 8,0 Aa 8,4 Aa 8,5 Aa 

'Xingu' 4,7 Ab 5,2 Ac 4,9Ac 5,2 Ac 

  Diâmetro longitudinal (mm) 

'Brazos' 16,7 Bab 19,2 Ab 

7,2 

19,9 Aa 20,2 Aa 

10,1 'Tupy' 18,5 Ba 24,2 Aa 21,7 Aa 22,0 Aa 

'Xingu' 14,5 Bb 16,0 Ac 14,6 Ab 15,0 Ab 

  Diâmetro transversal (mm) 

'Brazos' 15,0 Bab 18,0 aA 

5,9 

16,7 Ab 17,0 Aa 

9,1 'Tupy' 16,5 Ba 19,7 aA 20,0 Aa 19,7 Aa 

'Xingu' 14,0 Ab 15,0 bA 13,2 Ac 13,9 Ab 

 Sólidos solúveis (°Brix) 

'Brazos' 7,6 Bb 9,8 Aa 

5,6 

8,5 Aa 8,7 Aa 

8,1 'Tupy' 8,7 Ba 9,8 Aa 9,2 Aa 8,5 Aa 

'Xingu' 8,7 Aa 8,4 Ab 9,1 Aa 8,5 Aa 

 Acidez titulável (%) 

'Brazos' 0,98 Aa 1,08 Aa 

14,26 

1,2 Aa 1,1 Aa 

11,1 'Tupy' 0,75Ab 0,90 Aab 0,79 Ab 0,82 Ab 

'Xingu' 0,68 Ac 0,80 Ab 0,91 Ab 0,89 Ab 

 Ratio(1) 

'Brazos' 8,0 Bc 9,0 Ab 

12,71 

7,1 Ab 7,6 Ab 

14,1 'Tupy' 10,8 Bb 11,0 Aa 11,3 Aa 11,1 Aa 

'Xingu' 14,75Aa 10,5 Bab 9,8 Aab 9,5 Aab 
Médias seguidas da mesma letra maiúscula na linha e minúscula na coluna, não diferem entre si, pelo teste de Tukey, 
a 5% de probabilidade. 
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Os maiores calibres nas amoras de plantas que receberam a poda convencional podem 

ser justificados em função da reserva acumulada pelas plantas, pois aquelas dos tratamentos de 

poda drástica tiveram menor tempo para acumular reservas e deponibilizarem-nas para as frutas. 

Dessa forma, a poda drástica afetou a disponibilidade de fotoassimilados para as frutas devido à 

provavel competição que ocorreu entre as hastes em crescimento e em produção, pelos processos 

de brotação e diferenciação floral. Resultados semelhantes foram observados quando a poda drática 

foi realizada no verão, com antecipação da produção (ANTUNES et al., 2006).  

No segundo ciclo de produção foram observadas diferenças apenas entre cultivares, 

tendo a ‘Tupy’ sido a que produziu amoras de maior massa e menor acidez e maior ratio (Tabela 

5). As diferenças entre as cultivares, possivelmente, são justificadas pelos fatores intrínsecos 

relacionados à adaptação no local de cultivo e às diferenças genéticas próprias. Diferenças entre as 

cultivares para acidez, sólidos solúveis e ratio já são esperadas, já que isso as classifica para 

processamento, consumo ao natural ou sendo de dupla finalidade (RASEIRA; FRANZON, 2012).   

Em relação ao tamanho das amoras, as diferenças também podem ser relacionadas com 

o manejo da poda, o sistema de condução e a adubação, pois estes fatores podem influenciar a 

densidade de hastes e o tamanho das hastes e, consequentemente, a qualidade das frutas. A 

ocorrência de chuvas no período de produção pode influenciar a polinização e o sabor das amoras, 

pois a disponibilidade de água influencia a concentração de ácidos orgânicos presentes na fruta. 

Nas condições de cultivo desta pesquisa, o período de colheita ocorre praticamente durante a época 

de maior precipitação (Figura 1), o que pode influenciar as variáveis químicas das frutas.  

Variações nos teores dos compostos químicos podem ocorrer também em função do 

local onde as plantas são cultivadas e das diferenças na intensidade de radiação solar e da amplitude 

térmica, que influenciam as características organolépticas das frutas de amora-preta (ALI et al., 

2011). 

Os teores de sólidos solúveis observados neste estudo são semelhantes aos relatados 

para as frutas de ‘Tupy’ e ‘Brazos’ das plantas submetidas à poda drástica, que foram 8,13 e 7,39 

e das frutas submetidas à poda convencional, que foram de 8,06 e 7,7 °Brix, respectivamente, e 

com acidez titulável de 1,05% a 1,22% (VILLA et al., 2014; TADEU et al., 2015). Em relação à 

cultivar BRS Xingu, os resultados deste estudo são coerentes com o que foi citado para essa 

cultivar, que foi de 8,77 ºBrix, 1,13% para acidez e 8,42 para ratio, em plantas com uma haste e de 

9,94 ºBrix, 10,3% de acidez e 10,3 de ratio para plantas com duas hastes (CALAI et al., 2020).  
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A acidez é um parâmetro importante utilizado como referência para classificar as frutas 

para consumo ao natural ou para industrialização e, por isso, é uma característica que é sempre 

observada para o estabelecimento do manejo dos pomares de espécies frutíferas. As diferenças 

entre as cultivares, para acidez titulável, evidenciam a particularidade nas propriedades intrínsecas 

de cada uma, o que está relacionado com a capacidade de síntese de ácidos orgânicos, 

principalmente dos ácidos não dissociáveis, além da capacidade inerente do ambiente de cultivo, 

visto que as cultivares dos mesmos tratamentos foram submetidas às mesmas práticas de manejo. 

4 CONCLUSÕES 

A poda drástica realizada no inverno proporcionou alteração no período reprodutivo 

das cultivares de amoreira-preta, prejudicando a formação de hastes novas, a produção e a 

qualidade das frutas.  

A brotação e a floração foram antecipadas para o outono, no segundo ciclo produtivo, 

apenas na ‘Brazos’, que é uma cultivar de hábito precoce. 

Em região de inverno ameno, a poda drástica no inverno e a aplicação de cianamida 

hidrogenada nas novas hastes no verão não favorecem a produção fora de época. 

 

 

5 REFERÊNCIAS 

ALI, L. et al. Late season harvest and storage of Rubus berries - major antioxidant and sugar 
levels. Scientia Horticulturae, v. 129, p. 376- 381, 2011.  

ANTUNES, L. E. C. et al. Produção de amoreira-preta no Brasil. Revista Brasileira de 
Fruticultura, v. 36, n.1, p. 100-111, 2014. 

ANTUNES, L.E.C. et al. Produção extemporânea de amora preta. Revista Brasileira de 
Fruticultura, v. 28, n. 3, p. 430-434, 2006. 

CALAI, F. A. et al. Produção e qualidade de frutos de amoreira-preta submetida a diferentes 
intensidade de podas. In: MATOS, R. S. da Silva.; MATOS, A. R. F. O.; CORDEIRO, K. V. 
Desafios e sustentabilidade no manejo de plantas 2 [recurso eletrônico] Ponta Grossa, PR: 
Atena, 2020. 

CAMPAGNOLO, M A; PIO, R. Produção da amoreira-preta 'Tupy' sob diferentes épocas de 
poda. Ciência Rural, v. 42, n. 2, p. 225-231, 2012.  



52  

 

CLARK, J. R. et al. 'Prime-Jan' ('APF 8') and 'Prime-Jim' ('APF 12') primocane-fruiting 
blackberries. Hortscience, v. 40, p. 852-855, 2005.   

CQFSRS/SC - Comissão de Química e Fertilidade do Solo/Sociedade Brasileira de Ciência do 
Solo - Núcleo Regional Sul. Manual de adubação e calagem dos estados do Rio Grande do 
Sul e Santa Catarina, 11ª ed. Porto Alegre. 376 p. 2016.  

FACHINELLO, J. C. et al. Situação e perspectivas da fruticultura de clima temperado no Brasil. 
Revista Brasileira de Fruticultura, Volume Especial. p.109-120, 2011.  

GAURAT, O. J. et al. Leaf nutrient concentration and productive performance of blackberry with 
potassium fertilization. Pesquisa Agropecuária Brasileira, v. 55, 2020. 

GONÇALVES, E. D. et al. Implantação, manejo e pós-colheita da amoreira-preta. EPAMIG, 
Belo Horizonte, 2011. 5 p. (Circular Técnica, 140). 

INMET. Normais Climatológicas do Brasil 1991 - 1990. Brasília, DF: Instituto Nacional de 
Meteorologia, 465p, 2009.   

INSTITUTO ADOLFO LUTZ. Métodos físico-químicos para análise de alimentos. 
Coordenadores Odair Zenebon, Neus Sadocco Pascuet e Paulo Tiglea. 4.ed. São Paulo., 2008. 

OLIVEIRA, J. et al. Productive performance of blackberry cultivars in altitude region. Ciência 
Rural, v. 47, n.12, 2017.  

PAGOT, E. et al. Cultivo da Amora-preta. (Circular Técnica 75), Bento Gonçalves-RS: 
EMBRAPA UVA E VINHO, 11p. 2007. 
  
PEREIRA, I. S. et al. Adubação nitrogenada e características agronômicas em amoreira-preta. 
Pesquisa Agropecuária Brasileira, v.48, p.373-380. 2013.  

PEREIRA, I.S. et al. Potassium Fertilization Affects Floricane Mineral Nutrient Content, 
Growth, and Yield of Blackberry Grown in Brazil. HortScience, v. 50, 2015. 

RASEIRA, M. do C. B.; FRANZON, R. C. Melhoramento genético e cultivares de amora-preta e 
mirtilo. Informe Agropecuário, Belo Horizonte, v. 33, n. 268, p. 11-20, 2012. 

SANTOS, H. G. et al. Sistema Brasileiro de Classificação de Solos, 5. ed. rev. e ampl. Brasília: 
Embrapa, 2018. 590p.  

SANTOS, P. M. et al. Época de poda, produção e qualidade dos frutos de amora-preta 'Tupy' 
cultivada em região subtropical. Revista Thema, v. 17, n. 2, p.336-345, 2020. 

SEGANTINI, D. M. et al. Uso de reguladores de crescimento para a superação da dormência e 
sua influência na brotação, no florescimento e na produção da amoreira-preta. Revista Brasileira 
de Fruticultura.  v. 33, p. 275-280, 2011. 



53  

 

SUZUKI, E. T. Produção extemporânea de amora-preta com uso de reguladores vegetais e 
nitrato de potássio em regiões tropicais. 2013. Dissertação (Mestrado em 
Agronomia/Horticultura) – Faculdade de Ciências Agronômicas. Universidade Estadual Paulista. 
2013 

TADEU, M. H. et al. Poda drástica de verão e produção de cultivares de amoreira-preta em 
região subtropical. Pesquisa Agropecuária brasileira, v. 50 n. 2, p. 132- 140, 2015. 

VIANELLO, R. L.; ALVES, A. R. Meteorologia Básica e Aplicações. 2ª Edição. Viçosa, MG: 
Editora UFV, 2012. 460p. 

VILLA, F. et al. Amoras-pretas produzidas em região subtropical, em função de podas, sistemas 
de condução e número de hastes. Revista Agrarian, v.7, n.26, p.521-529, 2014.  

XU, W.Y. et al. Optimization of potassium for proper growth and physiological response of 
Houttuynia cordata Thunb. Environmental and Experimental Botany, v. 71, n. 2, p. 292–297. 
2011. 



72 
 

 

 


