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Rodrigo Cezar Franzon3

Robson Camargo4

Resumo – O presente trabalho teve por objetivo estudar uma forma prática e 
eficiente de avaliar genótipos de amoreira-preta (Rubus spp.) quanto à tole-
rância ao calor na floração. Foram utilizados oito genótipos de amoreira-preta 
no início da floração (sendo cinco cultivares e três seleções), os quais foram 
submetidos às temperaturas de 20 °C ou 32 °C, por 48 horas, no início da flo-
ração. Para verificar a tolerância ao calor de 32 °C, foi avaliada a viabilidade 
de pólen, medida pela porcentagem de germinação in vitro, e a fertilização, 
com base no número de drupéolas por fruta. Também foi avaliada a termoes-
tabilidade da membrana celular (TMC) nas folhas das plantas, usando-se um 
condutivímetro. A seleção Black 198 mostrou boa tolerância ao calor tanto na 
viabilidade do pólen quanto na formação de drupéolas. Os resultados da TMC 
não se correlacionaram com a viabilidade de pólen ou número de drupéolas 
por fruta. Nenhum dos parâmetros testados pode ser usado isoladamente 
para assegurar que um genótipo é realmente mais tolerante ao calor.

Termos para indexação Rubus spp.; floração, frutificação, termoestabilidade 
da membrana celular.

 

1 Engenheira-agrônoma, doutora em Agronomia, bolsista de pós-doutorado Capes/Embrapa Clima Tempe-
rado, Pelotas, RS. 

2 Engenheira-agrônoma, doutora em Horticultura, pesquisadora da Embrapa Clima Temperado, Pelotas, 
RS. 

3 Engenheiro-agrônomo, doutor em Agronomia, pesquisador da Embrapa Clima Temperado, Pelotas, RS, 
Brasil. 

4 Engenheiro-agrônomo, mestrando em Agronomia, Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, RS. 
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Heat Tolerance in Blackberry 
Blossoms and Flowers

Abstract – This study aimed to search for an efficient and practical way to 
evaluate blackberry genotypes (Rubus spp.), according to their heat toler-
ance during blooming time. Eight genotypes were used (five cultivars and 
three selections) which were submitted to temperatures of either 20 °C or 32 
°C, in beginning of  the blooming period.  Pollen viability estimated by in vitro 
percentage of germination and fruit set based on number of druplets per fruit 
were used to evaluate the tolerance or sensibility to the temperature of 32 ºC. 
The cell membrane thermo stability was also measured, using a conductivity 
meter. Selection Black 198 showed good heat tolerance regardless if pollen 
viability or druplets number was considered. Cell membrane stability did no 
correlate with  neither of the tested parameters (i.e. pollen viability or fruit set).

Index terms: Rubus spp., blooming, fruit set, cell membrane thermo-stability.
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Introdução
A amoreira-preta (blackberry) pertence à família Rosacea, gênero Rubus, 

o qual abriga centenas de espécies que se intercruzam com facilidade, desde 
que tenham a mesma ploidia. (Jennings et al., 1991). As cultivares comer-
ciais são, em sua maioria, um complexo de espécies (Finn; Clark, 2012). 
Embora considerada minor crop, a área plantada com amoreira-preta tem 
crescido significativamente nos últimos 20 anos (Clark; Finn, 2014) e, como 
consequência, o seu consumo também tem aumentado, principalmente nos 
Estados Unidos (Salgado, 2016), e mesmo no Brasil, embora em bem menor 
escala. Por ser uma espécie rústica e de fácil cultivo, torna-se ótima opção 
para diversificação da produção agrícola.

Além disso, contribuíram para aumentar o consumo de amora-preta o seu 
alto valor nutracêutico, a maior preocupação da população em consumir ali-
mentos que apresentem benefícios à saúde e a versatilidade na transforma-
ção dos frutos.

A pesquisa com essa espécie, no Brasil, foi iniciada em 1972, pela 
Embrapa Clima Temperado, em Pelotas, RS, com a introdução de uma pe-
quena coleção recebida da Universidade de Arkansas, Estados Unidos da 
América. Dessa coleção constavam as cultivares Comanche, Cherokee e 
Cheyenne (que não sobreviveu), além da cultivar Brazos (originária do Texas). 
Na sequência, foram introduzidas plantas de boysemberry provenientes do 
Uruguai. Em 1975 e 1978, foram introduzidas sementes de diversas combi-
nações de cruzamentos, também oriundas do programa da Universidade de 
Arkansas. A partir dessas introduções, foi possível dar início ao programa de 
melhoramento genético da Embrapa, em Pelotas, RS.

O maior cultivo dessa frutífera ocorre nas regiões Sul e Sudeste, devido 
principalmente às características climáticas serem mais adequadas para o 
seu desenvolvimento. Mesmo assim, a região Sul, principal região produ-
tora de amora-preta no Brasil, apresenta invernos com número reduzido e 
variável de horas de frio e, principalmente, grande flutuação de temperatura 
(Raseira et al., 2003).

Cientistas do mundo todo consideram que as mudanças climáticas são 
possivelmente o maior problema a ser enfrentado nesse século, pois a 
maior parte das atividades humanas são afetadas por condições de clima. 
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Estudiosos antecipam que não apenas as temperaturas máximas e mínimas, 
mas outros eventos climáticos, como índice pluviométrico, nebulosidade, 
umidade do ar, etc., poderão trazer consideráveis prejuízos à agricultura. É 
previsto que temperaturas extremas serão significativamente afetadas pelo 
aquecimento global.

No Sul do Brasil, dias com grande amplitude térmica e picos de temperatu-
ra, próximos ou durante o período de floração das espécies frutíferas de clima 
temperado, têm ocorrido com frequência, reduzindo a fertilização das flores 
e, consequentemente, a produtividade e o lucro da colheita.

Sabe-se que, nas plantas, o calor afeta as mais diferentes estruturas, de 
maneiras diversas, mas a fase de reprodução é a mais sensível (Hedhly, 
2011; Zinn; Tunc-Ozdemir; Harper, 2010).

Diversos trabalhos têm demonstrado (Herrero; Hormaza, 1996; Herrero, 
2000, 2003) que o desenvolvimento do pistilo durante a floração tem um im-
portante papel sobre a interação pólen-pistilo. O fato de que, já no momento 
da antese, há diferenças entre as flores que condicionam a sua fertilização 
(Rodrigo et al., 2009) leva a crer que esse desenvolvimento está relacionado 
com o desenvolvimento no interior da gema antes da abertura da flor. Esse 
processo começa desde a diferenciação floral, que ocorre, em geral, pou-
co após a colheita, continua com o desenvolvimento anterior ao período de 
dormência, com as mudanças durante a dormência, e culmina na saída da 
dormência.

A interação pólen-pistilo tem um papel chave que vai além da polinização e 
fecundação. O pistilo sustenta o crescimento do tubo polínico. Entretanto, esse 
sustento não é indiscriminado, já que há uma forte concorrência e seleção en-
tre as flores (Hormaza; Herrero, 1992; 1994; Herrero; Hormaza, 1996).

A vulnerabilidade do processo reprodutivo à temperatura é um fato gene-
ralizado em angiospermas (Hedhly et al., 2009), não apenas no que se refere 
a geadas (comuns em algumas áreas da região Sul), mas também com refe-
rência a diferenças relativamente pequenas durante a floração. Em espécies 
frutíferas, há trabalhos que mostram que pequenos aumentos da temperatura 
reduzem sensivelmente a frutificação efetiva e, consequentemente, a colheita 
(Hedhly et al., 2007). Isso explica a razão pela qual a preocupação com as 
mudanças climáticas tem norteado diversos programas de pesquisa em fruti-
cultura nos anos recentes. 
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O presente trabalho teve por objetivo estudar uma forma prática e eficien-
te de avaliar genótipos de amoreira-preta (Rubus spp.) quanto à tolerância 
ao calor.

Material e Métodos
Em 2015 e 2016, plantas de cinco cultivares (Brazos, Guarani, La 

Campeona, Tupy e Xavante) e três seleções (Black 178, Black 185 e Black 
198) de amoreira-preta foram colocadas em vasos de 5 litros, contendo uma 
mistura de solo e areia, na proporção de 2:1.  Os vasos foram mantidos à 
temperatura ambiente e, ao final do período de dormência (mês de agosto), 
foram colocados em câmara fria a 4 °C, com a finalidade de ter condições 
para a superação da dormência de todos os genótipos. Após esse período, os 
mesmos foram transferidos para casa de vegetação. No início da floração, as 
plantas de cada um dos genótipos foram divididas em dois grupos e em cada 
um deles foram marcados 45 botões florais no estádio B (botões completa-
mente fechados, sem aparecimento da corola) (Hussain et al., 2016). Um 
grupo foi colocado em uma câmara de crescimento a 32 °C (±2) durante 48 
horas, enquanto o outro permaneceu em outra câmara de crescimento com 
temperatura de 20 °C (±2), sendo ambas as câmaras com fotoperíodo de 12 
horas e umidade relativa de 70%. Decorridas as 48 horas, todas as plantas 
foram mantidas a 20 °C até a frutificação (Figura 1).

Por ocasião da antese, as flores foram polinizadas manualmente (Figura 
2). Os parâmetros avaliados foram viabilidade de pólen, medida pela por-
centagem de germinação in vitro e a fertilização com base no número de 
drupéolas por fruta.

O delineamento experimental foi inteiramente casualizado, em esquema 
fatorial 8 x 2 (genótipo x temperatura), com três repetições e cinco flores 
por parcela para viabilidade de pólen, e 10 frutas por parcela para número 
de drupéolas por drupa. Os dados referentes à porcentagem de germinação 
dos grãos de pólen foram transformados em arcsen√x/100, e os referentes 
ao número de drupéolas por fruta foram transformados em √x, sendo então 
submetidos à análise de variância. A , separação de médias foi efetuada pelo 
teste de Scott & Knott (p≤0,05).
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Figura 1. Plantas de amoreira-preta mantidas em câmara de crescimento a 20 °C, 
com fotoperíodo de 12 horas e umidade relativa de 70%.

Figura 2. Polinização manual de flores de amoreira-preta mantidas em câmara de 
crescimento a 20 °C, com fotoperíodo de 12 horas e umidade relativa de 70%.
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Para a estimativa da termoestabilidade da membrana celular (TMC) usou-
se a metodologia descrita por Blum e Ebercon (1981). Foram coletados dis-
cos de folhas, recentemente expandidas, lavados em água deionizada e 
colocados em tubos de ensaio, nos quais foi adicionado 2 mL de água deio-
nizada. Os tubos foram colocados em banho-maria a 47 °C, por uma hora, 
adicionando-se mais 8 mL de água deionizada a cada tubo, então mantidos 
sob temperatura de 15 °C por 24 horas. Posteriormente, foram deixados sob 
temperatura ambiente, até atingirem a temperatura de aproximadamente 23 
°C. Para a medida da condutividade elétrica, os tubos foram agitados e então 
foi realizada a primeira leitura (CE1). Os tubos foram então autoclavados por 
20 minutos (121 °C, 1,2 kg cm-2), e após o resfriamento (23 °C) foi realizada 
a segunda leitura da condutividade elétrica (CE2). A termoestabilidade foi cal-
culada pela fórmula TMC (%) = (1-(CE1/CE2)) x 100 (Ibrahim; Quick, 2001). 
Em 2015, as amostras foram colhidas de plantas a campo, e, em 2016, as 
folhas foram coletas das plantas que estavam nos vasos, sob temperatura 
ambiente. 

O delineamento foi inteiramente casualizado, com oito genótipos e três 
repetições (três tubos por genótipo). Os dados de termoestabilidade da mem-
brana celular foram transformados para arcsen√x/100 e submetidos à análise 
de variância e a separação de médias, efetuada pelo teste de Scott & Knott 
(p≤0,05).

Resultados e Discussão
Para viabilidade de pólen, houve interação genótipo-temperatura. A sele-

ção Black 198 não sofreu redução da viabilidade do pólen, em plantas sub-
metidas a 32 °C (Tabela 1). As cultivares Brazos, La Campeona e Guarani 
sofreram baixa redução, ao redor de 20%. Já os demais genótipos tiveram 
perdas superiores a 50% em pelo menos um dos anos estudados.
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Tabela 1. Viabilidade de pólen de genótipos de amoreira-preta, submetidos a tempe-
raturas de 20 °C e 32 °C e perda de viabilidade de pólen de 20 °C para 32 °C, nos 
anos de 2015 e 2016.

Genótipo
Viabilidade de pólen 2015 (%) Viabilidade de pólen 2016 (%)

20°C 32°C Perda
20-32°C 20°C 32°C Perda

20-32°C

Black 178 61,5 aA 20,7 cB 66,4 53,3 aA 44,7 aB 16,3

Black 185 37,8 cA 15,7 dB 58,4 51,8 aA 23,0 dB 55,6

Black 198 41,0 cB 50,3 aA -22,8 32,3 eA 34,7 cA -7,2

Brazos 52,7 bA 41,0 bB 22,2 49,0 bA 38,7 bB 21,1

Guarani 44,2 cA 47,8 aA -8,3 55,2 aA 44,3 aB 19,6

La Campeona 41,3 cA 43,3 bA -4,8 45,0 cA 37,0 bB 17,8

Tupy 31,3 dA 0,8 eB 97,3 54,2 aA 20,3 dB 62,5

Xavante 35,0 dA 16,7 dB 52,4 40,5 dA 32,2 cB 20,6

Média 43,1 A 29,5 B 46,0 A 33,0B

CV (%) 4,9 3,21
Letras maiúsculas na linha e minúscula na coluna não diferem entre si pelo teste de Scott & Knott (p≤ 0,05). 
As médias foram comparadas somente dentro dos anos.

Interessante salientar que, sob temperatura de 20 °C, em 2015, somente 
os genótipos Black 178 e ‘Brazos’ apresentaram viabilidade de pólen supe-
rior a 50%, enquanto que, em 2016, isso aconteceu com Black 178, Black 
185, ‘Guarani’ e ‘Tupy’. Provavelmente, esse fato está ligado às condições 
ambientais anteriores relacionadas ao desenvolvimento das gemas florífe-
ras. Além do fator genético, a produção e germinação dos grãos de pólen 
são afetadas também por fatores ambientais (Camposeo et al., 2008; Mert, 
2009). Assim, as condições que ocorreram antes que os vasos fossem para 
a câmara foram diferentes em um ou outro ano e afetaram diferentemente 
as flores dos distintos genótipos. Foi observado que a temperatura média no 
ano de 2015 foi mais alta que em 2016, especialmente entre os meses de 
maio e junho. Temperaturas elevadas causam danos nas diversas fases do 
crescimento reprodutivo em amoreiras-pretas, que vão desde o período de 
floração, viabilidade de óvulos e receptividade de pólen (Stanton et al., 2007), 
até a frutificação.

Quanto ao número de drupéolas por fruta, também houve interação signifi-
cativa (p≤0,05) entre genótipo e temperatura, para os dois anos de avaliação. 
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Entretanto, para todos os genótipos houve redução no número de drupéolas 
em plantas que haviam sido expostas à temperatura de 32 °C (Tabela 2).

Na média dos dois anos observados, a seleção Black 178 foi a que apre-
sentou menor redução, seguida pelas cultivares Tupy e La Campeona, e pela 
seleção Black 198.
Tabela 2. Número de drupéolas por drupa em genótipos de amoreira-preta produzidas 
em temperaturas de 20 °C e 32 °C, e porcentagem de perda de drupéolas entre dru-
pas produzidas sob temperaturas de 20 °C e 32 °C, nos anos de 2015 e 2016.

Genótipo
Nº de drupéolas ano 2015 Nº de drupéolas ano 2016

20°C 32°C Perda (%)
20-32°C 20°C 32°C Perda (%)

20-32°C

B. 178 60,8 bA 50,9 aB 16,3 74,0 bA 52,3 bB 29,3

B. 185 21,7 fA 8,4 fB 61,3 34,9 gA 27,7 dB 20,6

B. 198 49,2 cA 39,6 bB 19,5 63,8 dA 38,3 cB 39,9

Brazos 49,2 cA 15,8 eB 67,9 78,7 aA 62,1 aB 21,1

Guarani 44,2 dA 21,5 dB 51,4 34,3 gA 21,6 eB 36,9

La Campeona 69,0 aA 45.6 aB 33,9 68,3 cA 54,6 bB 20,0

Tupy 53,0 cA 47,9 aB 9,6 48,2 fA 29,1 dB 39,7

Xavante 38,9 eA 29,8 cB 23,4 56,9 eA 35,7 cB 37.2

Média 48,3 A 32,4 B 57,4 A 40,2 B

CV (%) 3.1 2,3
Letras maiúsculas na linha e minúscula na coluna não diferem entre si pelo teste de Scott & Knott (p≤ 0,05). 

As médias foram comparadas somente dentro dos anos.

Comparando-se com os dados anteriores, é possível inferir que o efeito 
negativo do calor é diferente, conforme o genótipo, se considerados os órgãos 
reprodutivos masculinos ou femininos. Assim, a cultivar Tupy, por exemplo, 
teve considerável perda em termos de viabilidade de pólen, porém isso não 
aconteceu com relação à formação de drupéolas. A maturação das estruturas 
reprodutivas é a fase de maior sensibilidade do gametófito masculino à ação 
do calor, sendo que o mesmo é mais sensível que o pistilo e o gametófito 
feminino (Hedhly, 2011; Zinn et al., 2010).

As cinco cultivares e três seleções de amoreira-preta utilizadas nesse 
estudo apresentaram diferenças estatísticas significativas (p≤0,05) quanto à 
termoestabilidade da membrana celular (TMC), medida pela condutividade 
elétrica. A cultivar Brazos e a seleção Black 198 (essa não foi testada em 
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2016) foram aquelas com menor TMC, enquanto Black 178 e Black 185 apre-
sentaram maior TMC (Tabela 3). As cultivares Guarani e La Campeona, que 
diferiram estatisticamente em 2015, ficaram na mesma classe em 2016.

Os resultados obtidos para TMC não se correlacionaram com a viabilidade 
de pólen ou número de drupéolas por fruta.

Deve ser salientado que a termoestabilidade foi medida nas células das 
folhas, e que essas provavelmente diferem das estimativas que poderiam ser 
obtidas nas células da flor, ou mais especificamente, do ovário.
Tabela 3. Termoestabilidade da membrana celular (TMC) avaliada em folhas de genó-
tipos de amoreira-preta, em dois anos de avaliação. 

Genótipo TMC (%) 2015 TMC (%) 2016

Black 178 43,8 a 38,3 b

Black 185 43,3 a 42,4 a

Black 198 20,6 e *

Brazos 16,9 e 19,3 d

Guarani 36,6 b 34,5 b

La Campeona 30,5 c 36,2 b

Tupy 24,0 d 25,7 c

Xavante 24,8 d 28,7 c

CV(%) 5,9 3,3
Médias seguidas de mesma letra minúscula na coluna não diferem entre si pelo teste de Scott & Knott 
p≤0,05.
* não avaliado em 2016.
Em 2015, as folhas foram coletadas a campo; em 2016, foram coletadas de plantas mantidas em vasos.

Conclusões
Os parâmetros viabilidade de pólen e fertilização de drupéolas por fruta 

devem ser utilizados conjuntamente para assegurar a avaliação correta da 
real tolerância do genótipo ao calor.

A termoestabilidade da membrana das células foliares não reflete a tole-
rância dos órgãos reprodutivos ao calor.

A seleção Black 198 mostrou boa tolerância ao calor tanto na viabilidade 
do pólen quanto na formação de drupéolas.
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