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Palavras-chave: Rubus ideaus. Pequenos frutos. Autumn Bliss. 

 

A framboeseira é uma frutífera de clima temperado, a qual está inserida ao grupo dos pequenos 

frutos. É muito apreciada pelos consumidores por fazer parte do conjunto de frutos vermelhos, que 

oferecem inúmeros benefícios à saúde humana, particularmente a framboesa com suas 

propriedades nutracêuticas acentuadas, pelo excesso de antocianinas e antioxidantes que retardam 

o envelhecimento (BURTI, 2015). O cultivo de framboeseira é opção para otimizar o uso da terra 

e diversificar as propriedade rurais para pequenos e médios produtores, com objetivo de melhorar 

a renda familiar, pelo alto valor agregado a fruta. Atualmente o cultivo da framboeseira no Brasil 

é pouco difundido, não existem dados precisos e atuais da cultura, porém estima-se uma área 

relativamente expressiva, com aproximadamente de 50 ha, distribuída nos estados de Minas Gerais, 

São Paulo e Rio Grande do Sul, com uma produção anual de 150 toneladas e receita direta de 500 

mil reais. (PAGOT e HOFFMAN, 2003; MARO, 2012; TIBERTI, 2015). Contudo, dentro do 

grupo dos pequenos frutos a framboesa é a cultura que possui menor expressão em área cultivada. 

Tendo em vista as poucas áreas exploradas, é necessário procurar por novas regiões com 

características para o cultivo da framboesa, por essa razão o presente trabalho tem como objetivo 

avaliar o comportamento da framboeseira cv. Autumn bliss (Rubus ssp.) em quatro diferentes 

sistemas de tutoramento, no Planalto Serrano Catarinense, com o propósito de apontar o sistema 

de condução com o melhor desempenho nos aspectos quantitativos e qualitativos dos frutos. O 

experimento foi conduzido no Centro de Ciências Agroveterinárias - CAV/UDESC, no município 

de Lages, SC com 27°47' Latitude Sul e 50°18' Longitude Oeste e com altitude média de 923 m. 

De acordo com Köppen e Geiger o clima é classificado como Cfb, sendo 16.6 °C a temperatura 

média em Lages, com pluviosidade média anual de 1400mm. O ciclo produtivo avaliado foi no ano 

2016/2017, o experimento possui quatro sistemas de condução, divididos em três 3 blocos, 

subdivididos em 2 repetições cada bloco, constituídos por sistema de irrigação, arames lisos e 

palanques de madeira. Os sistemas de condução em estudo são: espaldeira, com três fios de arame 

nas alturas de 50cm, 100cm e 150cm, fixados em 2 (dois) palanques de madeira com espaçamento 

de 3m; Cruz de Lorena invertida, com 2 (dois) palanques de madeira, com duas cruzetas cada um, 

dispostas a 70cm e 140cm de altura. A cruzeta inferior com 50cm de comprimento e a cruzeta 

superior com 70cm de comprimento, os palanques possuem distância de 3m e os fios de arames 

foram fixados na ponta das cruzetas de madeira; Paliçada em V, com postes laterais inclinados em 

formato de “V”, distanciados na base a 40cm e na parte mais alta a 70cm. Na base dos postes onde 
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foi fixado o primeiro par de arames, foi fixada uma cruzeta de madeira de 70cm de altura, 

intercalada entre os postes, para dar maior sustentação. Os arames foram fixados nos postes a duas 

alturas, 70cm e 140cm, e por último, o sistema de Fios Duplos, com postes distanciados a 3m, com 

duas fileiras de arame dispostas a alturas de 50 e 130cm. Os frutos foram colhidos e em seguida 

foram realizadas as pesagens e contagem dos frutos produzidos. Foram também realizadas 

avaliações de brotação e contabilizado o índice de fertilidade das gemas por cada repetição e tipo 

de condução. As demais atividades executadas nas framboeseiras foram: irrigação e adubação 

nitrogenada, raleio de cana nas plantas jovens, poda apical das canas em época de dormência, 

controle de plantas daninhas na área experimental (manual e mecânica), aplicações de fungicidas 

e inseticidas, e também realizado o alceamento conforme seu desenvolvimento. 

 
Tab. 1: Efeito dos Sistemas de Condução na massa e diâmetro de frutos. Ciclo 2016/17. Lages/SC. 

Sistema de Condução 

Variáveis 

Massa de 

frutos (g) 

Diâmetro de 

frutos (mm) 

Paliçada em V      1,8 ns 15,5 b 

Espaldeira 1,8 15,2 b 

Fios Duplos 1,8 16,0 a 

Cruz de Lorena. Invertida 1,7 16,2 a 

CV% 4,2 1,35  

* = significativo ao nível de 5% de probabilidade de erro. Ns = não significativo.  

 

 

Tab. 2: Fertilidade de gemas nos diferentes sistemas de condução. Ciclo 2016/17. Lages/SC. 

Sistema de Condução 

Variáveis 

Gemas  

Floríferas (%) 

Gemas 

Vegetativas (%)  

Não houve  

Brotamento(%) 

Paliçada em V 56,25 b 18,75 c 20,00 c 

Espaldeira 56,00 b 20,00 a 24,00 b 

Fios Duplos 64,00 a 16,00 b 25,00 a 

Cruz de Lorena. Invertida 54,19 c 20,83 a 25,01 a 

CV% 12,3             16,1  14,25 

* = significativo ao nível de 5% de probabilidade de erro. Ns = não significativo.  

 

 


