
Recomendação
Pontuação: 21 Avaliação	válida	(>70%	das	perguntas	respondidas),	RISCO	ALTO Rejeita

Morus alba
Seção Grupo Questão amora-branca

1.01 O táxon apresenta fortes indícios de domesticação? sim
1.02 Há registros de que o táxon esteja se propagando espontaneamente nos locais onde está domesticado? sim
1.03 Táxons da espécie estão registrados como plantas daninhas ou pragas? não
2.01 O táxon ocorre naturalmente ou há registro de que esteja estabelecido em alguma região de clima Equatorial 

(Tipo Af de Koeppen-Geiger)? não
2.02 O táxon ocorre naturalmente ou há registro de que esteja estabelecido em alguma região de clima Tropical 

(Zona Equatorial, Nordeste Oriental ou Brasil Central) (Grupo A de Koeppen-Geiger: Af, Aw, Am, As)? sim
2.03 O táxon ocorre naturalmente ou há registro de que esteja estabelecido em alguma região de clima Temperado 

ou Subtropical (Grupo C de Koeppen-Geiger: Cf, Cw, Cs)? sim
3.01 O táxon apresenta histórico de introduções repetidas fora da sua área de distribuição natural? sim
3.02 Há registro de que o táxon esteja estabelecido fora da sua área de ocorrência natural historicamente 

conhecida? sim
3.03 Há registro de impactos causados pelo táxon em jardins, benfeitorias ou áreas degradadas?

3.04 Há registro de impactos causados pelo táxon em áreas com atividade agrícola, pecuária, silvicultural ou 
horticultural? não

3.05 Há registro de que a espécie seja invasora de ambientes naturais em algum lugar do mundo? sim
3.06 Outras espécies do mesmo gênero são consideradas invasoras em outras regiões ou estão estabelecidas no 

Brasil? sim

4.01 O táxon apresenta espinhos, acúleos ou outra saliência capaz de causar ferimentos ou impedir a passagem 
de pessoas ou animais? não

4.02 Há evidências de que o táxon produza alterações químicas no solo? (tais como alelopatia, mudança de pH, 
fixação de nitrogênio, entre outros) sim

4.03 É um táxon parasita? não
4.04 É um táxon impalatável para animais de pasto nativos ou introduzidos? não
4.05 É um táxon tóxico para seres humanos ou para animais nativos ou domesticados economicamente 

importantes? não
4.06 Há registro de que o táxon seja hospedeiro ou vetor de pragas ou patógenos conhecidos que afetem espécies 

nativas ou de valor? sim
4.07 O táxon causa alergias em seres humanos? sim
5.01 Há evidências de que o táxon produz alterações físicas em interações ecológicas? (tais como aumento do 

risco de ocorrência de incêndios, altera processos erosivos naturais, afeta o sistema hidrológico do solo) não
5.02 É um táxon tolerante à sombra em alguma fase do ciclo de vida? não
5.03 O táxon tolera solos arenosos, ácidos ou de baixa fertilidade? sim
5.04 O táxon é uma liana ou tem outra forma de crescimento capaz de suprimir outras plantas? não
5.05 O táxon forma touceiras densas? (principalmente lenhosas perenes)

5.06 O táxon é uma árvore, arbusto lenhoso perene, erva, gramínea ou geófita? (caso o táxon não pertença a 
nenhum destes grupos, o campo resposta deve permanecer em branco) responder: "árvore" ou "arbusto" ou 
"herbácea" ou "gramínea" ou "geófita" ou "não".

árvore

6.01 Há evidências de fatores bióticos na área de distribuição natural do táxon que implicam em fracasso 
reprodutivo? não

6.02 O táxon produz sementes viáveis? sim
6.03 Há evidências de que o táxon seja capaz de realizar hibridação interespecífica? sim
6.04 Há no país alguma espécie nativa congênere? não
6.05 O táxon é capaz de realizar autopolinização ou apomixia? sim
6.06 O táxon necessita de polinizadores especializados? não
6.07 O táxon se reproduz por fragmentos vegetativos diferentes dos apomíticos ou geofíticos? sim
6.08 Qual a duração do período juvenil?  [a] até 1 ano; [b] 1-4 anos; [c] mais de 4 anos b
7.01 Produz propágulos com probabilidade de dispersão involuntária por pessoas, máquinas etc.? não
7.02 Produz propágulos dispersados intencionalmente ou cultivados por pessoas? sim
7.03 Produz propágulos com probabilidade de dispersão como contaminantes de produtos? não
7.04 Produz propágulos adaptados para dispersão pelo vento (anemocoria)? não
7.05 Produz propágulos adaptados para dispersão por água (hidrocoria)? não
7.06 Produz propágulos dispersados por pássaros (ornitocoria) ou morcegos (quiropterocoria)? sim
7.07 Produz propágulos dispersados por animais (externamente)? não
7.08 Produz propágulos dispersados por animais que se alimentam dos frutos e as sementes sobrevivem à 

passagem pelo sistema digestivo? sim
8.01 O táxon é um produtor de sementes prolífero? sim
8.02 Há evidências de que as sementes do táxon permanecem viáveis no solo por mais de 1 ano? não
8.03 É possível e fácil encontrar uma forma de controle eficaz com custos razoáveis?

8.04 Algum predador natural efetivo do táxon está presente no país? sim
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1.01 Existem diversos trabalhos que evidenciam a existência de cultivares para Morus alba, devido 
sua grande utilização na indústria de sericicultura, o que comprova a existência de variedades 
oriundas do táxon original.
1.01a Fonseca e Fonseca (1986, p. 9): “No Brasil, a totalidade das amoreiras cultivadas 
pertence à Morus alba L., como as variedades calabresa, formosa, fernão-dias, ungaresa, miúra, 
lopes-lins etc”. 1.01b Schmidek, (1999, p. 10): “Dentre os diversos cultivares existentes no 
Brasil, destacam-se entre as mais cultivadas a variedade Miúra e os híbridos FM 86 e Shima 
Miura”. 1.01c Sánchez (sem data, p.3): “The most popular species in the world are believed to 
be M. alba and M. indica. These have been the subject of intensive selection from open 
pollination, controlled hybridization and selection and mutation breeding in several countries, 
resulting in over a thousand varieties including many polyploids”. 1.01d Almeida e Fonseca, 
sem data, p. 5: “In Brazil, the totality of cultivated mulberry varieties appear to belong to Morus 
alba. In São Paulo State, there is an active germoplasm bank (BAG) at the Estação Experimental 
de Zootecnia (Livestock Experimental Station) in Gália county; one collections at the University 
of São Paulo state (UNESP) in Jaboticabal county; one in a spinning mill (under the trade name 
of Fiações de Seda Bratac), in Bastos county; and one at the Agronomic Institute of Paraná 
(IAPAR), in Londrina”.

1.02 Em diversos estudos realizados na Argentina, a espécie é mencionada como naturalizada.
1.02a Avila (1985, p. 307): “Originaria de China. Adventicia em nuestro país, se la encuentra 
creciendo espontânea com frecuencia, dada su facilidade para propagarse por semillas (...) Esta 
especie se ha naturalizado ampliamente em las islãs y costas de los ríos Paraná y Uruguay, 
como así también en los alrededores del Delta del Paraná”. 1.02b Delucchi (1989, p. 1): 
“Durante uma visita a la Provincia de Salta em 1985 pude observar la presencia de ejemplares 
subespontâneos de Morus alba em zonas alteradas por la actividad humana en las localidades de 
Castañares y Talapampa. La existência de um ejemplar de herbario (Zardini 1203, LP) 
colecionado en el Departamento de Chicoana evidenciaria que su naturalización dataria de 
alredor del año 1975”. 1.02c Tolaba (1996, p. 6): “Originaria de China. Extensamente cultivada 
y escapada de ese estado en regiones templadas y cálidas del norte y centro argentino; siempre 
en ambientes húmedos y asociadas a napas freáticas poco profundas: orillas de ríos y acequias. 
Constituye un elemento común en los bosques húmedos de Yungas al oeste y norte del valle en 
donde se halla asilvestrada compitiendo con vegetación natural de laderas de cerros, casi 
siempre con ejemplares aislados. Es indicadora de antiguos asentamientos humanos, hoy 
abandonados en inmediaciones de ruinas de habitaciones rurales. En la comunidad del Fondo del 
Valle suele constituir formaciones casi puras por dispersión de ejemplares cultivados en 
ambientes antrópicamente modificados. Se establece principalmente por mal manejo de 
hacienda en antiguos desmontes abandonados, en bordes de caminos, acequias, represas y 
campos cultivados. 1.02d Novara (1993, p. 4): “Los bosques destruidos de estas características 
sobre el río Arias, no vuelven a regenerarse con estas especies sino que lo hacen 2 
colonizadoras exóticas que actúan como malezas: Morus alba L., “morera blanca” y Ligustrum 
lucidum W.T.Aiton, “sereno”, “siempre verde”, ambas con muy eficiente dispersión zoócora”. 
1.02e Steibel, Troiani e Williamson (2000, p. 87) apud Williamson (1967): “EJEMPLARES DE 
ALGUNAS PLANTAS NATURALIZADAS Y ADVENTICIAS CITADAS POR JUAN WILLIAMSON: Morus 
alba L. "Morera", "Morera blanca". (MORACEAE Link.). Originaria de China, cultivada con 
intensidad; antes se la plantaba para alimentar "gusanos de seda"; naturalizada en los sectores 
nordoriental y central, difundida por aves”.
1.02f Bedetti, Rimoldi e Sanabria (2014, p. 85) citam Morus alba como espécie naturalizada na 
Argentina.

1.03 1.03a No livro “Plantas Daninhas do Brasil: Terrestres, aquáticas, parasitas, tóxicas e 
medicinais” (Lorenzi, 2000) não há qualquer menção para nenhuma espécie do gênero Morus.
1.03b Realizei meu TCC sobre Morus alba e em nenhuma bibliografia a planta é tratada como 
praga ou erva daninha (POSTAY, 2016).

2.01
Naturalmente não ocorre em clima tropical pois é originária da China onde o clima é temperado.
Não foram encontradas informações de que Morus alba esteja estabelecida em alguma região de 
clima Equatorial.

2.02
Não para a primeira parte da pergunta e sim para a segunda. 
Naturalmente não ocorre em clima tropical pois é originária da China onde o clima é temperado. 
No entanto, encontra-se estabelecida em região de clima Tropical.
2.02a Segundo o site do ISSG (Inavsive Species Specialist Group), Morus alba possui 
distribuição nos seguintes países: Argentina, Brasil, Canadá, Equador, Hungária, Itália, Japão, 
Romênia, África do Sul e Estados Unidos, sendo classificada como espécie exótica.
Destes países, Brasil (Alvares et al., 2013) e Equador apresentam clima Tropical (podendo ser 
Af, Aw, Am e As) de acordo com a Classificação climática de Köppen-Geiger. Sendo assim, é 
muito provável que M. alba esteja estabelecida em regiões que apresentam este clima.

2.03
2.03a Ovruski (2003, p. 1109) amostrou indivíduos de M. alba ao realizar estudo em Tucumán, 
na Argentina. “According to Köppen’s climatic classification (TORRES-BRUCHMANN, 1976) the 
climate in central and western portions of the province varies between and Cwb and Cwb”. 
2.03b Sobrinho et al, (2009, p. 794) encontraram 18 indivíduos de M. alba em fragmento de 
mata ciliar em Viçosa, MG. “O clima da região é do tipo Cwb (subtropical moderado úmido), 
segundo a classificação de Köppen (GOLFARI, 1975)”. 2.03c Batista et al (2007, p. 225) 
localizaram M. alba na APA de Lagoa Verde, em Rio Grande, RS. “O clima da área em questão, 
como toda a planície costeira do Rio Grande do Sul, encontra-se incluído no tipo Cfa (subtropical 
úmido) da classificação de Köppen”. 2.03d Cadorin et al, (2011, p. 108) encontrou indivíduo de 
Morus alba compondo a flora arbórea de escola em Pato Branco, PR. “Pato Branco localiza-se na 
região sudoeste do Paraná, no terceiro planalto paranaense. Apresenta a ocorrência de Cfa – 
clima subtropical úmido mesotérmico (IAPAR, 2000)”. 2.03e Miguel (2015, p. 12) cita a 
ocorrência de M. alba em Rio Claro, SP. “O clima da região é do tipo Cwa, clima quente, com 
temperatura média do mês mais quente do verão acima de 22 °C (...) segundo a classificação 
de Köppen (SETZER, 1966)”.



3.01
O táxon é amplamente utilizado na arborização urbana de vias públicas, o que indica repetidas 
introduções fora de sua área de origem.
3.01a Backes e Irgang (2004, p. 134): “No Brasil, M. alba é cultivada exclusivamente como 
frutífera e ornamental”. 3.01b Milano (1984, p. 41) cita a ocorrência de M. alba na arborização 
de Curitiba, PR. 3.02c Silva et al. (2007, p. 51) localizaram indivíduos da espécie em Pato 
Branco, PR. 3.03d Schallenberger e Machado (2013, p. 9) relatam a ocorrência de M. alba na 
região central de Mangueirinha, PR. 3.03e Salvi et al (2011, p. 238) encontraram a espécie nas 
ruas da cidade de Porto Alegre, RS. 3.03f Bentivegna e Zalba (2014, p. 255) Morus alba é 
citada na Lista de plantas exóticas invasoras ou potencialmente invasoras registradas na Base 
de dados de Espécies Exóticas Invasoras na Argentina, de 2012 (www.inbiar.org.ar).

3.02
Morus alba é citada em muitos trabalhos realizados no Brasil, portanto, sendo uma planta 
originária da China, se encontra fora de sua área de ocorrência natural.
3.02a Pontes, Fernandes, da Silva (1977, p. 69) realizaram trabalho com raízes de plantas 
infestadas por nematoides, entre elas, M. alba, que foi coletada no estado de Rio Grande do 
Norte, na região semi-árida de Mossoró. 3.02b Ghersa et al. (2002, p. 272) citam grande 
ocorrência de M. alba em subunidade dos pampas chamada “Rolling Pampa”, que compreende a 
principal área agrícola na Argentina. 3.02c Machado et al (2011, p. 35) localizaram M. alba no 
Campus Barbacena do IF Sudeste MG apresentando ocorrência natural. 3.02d Sampaio e 
Schmidt (2013, p. 39) citam a presença de M. alba em Unidades de Conservação Federais no 
Brasil. 3.02e No site Trópicos.org (2016) "Nativa de Asia; introducida en Canadá, Estados 
Unidos, México, Mesoamérica, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil, Argentina, 
África". 

3.03
Não foram encontradas referências específicas.

3.04 3.04a No livro “Plantas invasoras de cultura” (Bacchi, Leitão Filho e Aranha, 1972) não há 
qualquer citação para M. alba. O mesmo ocorreu em buscas em artigos.

3.05
3.05a Trópicos.org (2017) "Nativa de Asia; introducida en Canadá, Estados Unidos, México, 
Mesoamérica, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil, Argentina, África". 3.05b 
Instituto Hórus (2017): Outros locais onde a espécie é invasora: Argentina, Estados Unidos (em 
todos os Estados, com exceção do Alaska, do Arizona e de Nevada), Canadá (Ontário), Equador, 
África do Sul. 3.05c Duke (1983, p. 3): “Distribution: Native of China, white mulberry is 
cultivated throughout the world wherever silkworms are raised, and is occasionally cultivated 
elsewhere in Europe, North America, and Africa. Having escaped, trees often appear on 
roadsides, along fencerows, and as ornamentals”. 3.05d Haq et al. (2010, p. 234): “Mulberry 
(Morus alba L.), an important tree, belongs to the family Moraceae. It is native to China and is 
distributed widely throughout the world, including Japan, China, Malaysia, Myanmar, North 
Africa, South and Central Europe, India, and Pakistan”.

3.06 3.06a Morus nigra é considerada espécie exótica invasora nos estados do Rio Grande do Sul 
(Portaria nº 79 de 2013, SEMA). 3.06b Paraná (Portaria nº 074 de 2007, IAP). 3.06c Santa 
Catarina (Resolução 08/2012, CONSEMA).

4.01 4.01a Segundo descrição da planta por Lorenzi (2003), M. alba não apresenta estas estruturas. 
“Árvore caducifólia, de 6-12 m de altura, com tronco cilíndrico revestido por casca 
moderadamente grossa, superficialmente sulcada, de cor cinza-escura”. 4.01b Avila (1985, p. 
306): “Arboles monoicos o dioicos, de 3-15 m de alto, con corteza castaña; ramas jovenes de 2-
5,5 mm diám., pubescentes o glabras, con peridermis castaña. Estípulas caducas de 5,5-10 mm 
long., lanceoladas, membranáceas, glabras a pubescentes (...)”.

4.02
4.02a Haq et al. (2010, p. 236): The application of the mulberry leaf water extracts 
substantially reduced the sprouting and early seedling growth of bermudagrass (…) The 75% 
and 100% mulberry leaf water extracts inhibited the sprouting, radicle length, plumule length, 
and radicle fresh weight by 100%, as compared with the control. (…) The 100% mulberry leaf 
water extract reduced the germination, radicle length, plumule length, radicle fresh weight, and 
plumule dry weight by 100%, as compared with the control. 4.02b Jabran (2010, p. 44): “In 
conclusion, the allelopathic extracts of winter cherry and mulberry strongly inhibited the 
germination and seedling growth of the test species. Hence, the allelochemicals extracted from 
winter cherry and mulberry can be employed for the natural control of Avena fatua and Phalaris 
minor, thus achieving the aim of environmental safety”. 4.03c Hong (2003, p. 836): “Galactia 
pendula, Melia azedarach and Morus alba exhibited more than 50% suppression on radish dry 
weight.(…) Desmodium rezoni, Euphorbia hirta, Morus alba and Maninhot esculenta also 
exhibited strong suppressive potential but their magnitudes were lower”.

4.03 4.03a Em nenhuma pesquisa bibliográfica foram encontradas quaisquer referências que 
citassem o táxon como parasita.

4.04 Morus alba vem sendo pesquisada para servir de alimentação para ruminantes, portanto, sendo 
consumida por estes animais, não se trata de uma espécie impalatável.
4.04a Schmidek (1999, p. 6) “Nos últimos anos, vêm-se desenvolvendo pesquisas na FCAV-
UNESP, com o objetivo de estudar a possibilidade de utilização da amoreira (Morus alba L.), 
como fonte alimentar para caprinos, em virtude de seu bom valor nutricional, com elevado teor 
protéico e baixo custo, visto que tem grande produção de massa verde e excelente 
aceitabilidade pelos animais. 4.04b Srivastava (2006, p. 306) apud (Sreekumar et al. 1994): 
“Reports indicate that the leaves are non-toxic and are found to be more palatable than other 
leafy vegetables such as amaranth and spinach”. 4.04c Agarwal e Kanwar (2006, p. 177): 
“Being nutritious and palatable the leaves are said to increase milk yield in dairy animals”.
4.04d Kandylis, Hadjigeorgiou e Harizanis (2008, p. 18): “One of the main features of mulberry 
leaves is their high palatability. Small ruminants avidly consume the fresh leaves and the young 
stems first, even if they have never been exposed to them before”.



4.05
Morus alba é frequentemente utilizada como planta medicinal e estudos comprovaram que não 
oferece toxicidade.
4.05a Pereira et al. (2013, p. 45): “O tratamento dos animais (Ratos Wistar machos) durante 
seis dias com extrato hidroetanólico de M. alba levou à redução significativa do peso do 
granuloma (...) O tratamento com extrato hidroetanólico de M. alba e nimesulida, comparado 
com o controle negativo de propilenoglicol, demonstrou que não há indícios de hepatotoxicidade 
e nefrotoxicidade nas doses testadas e no tempo avaliado”. 4.05b Pinto Sobrinho, Guedes-
Bruni, Christo (2011) citam que as folhas e frutos de M. alba são utilizada como medicinais em 
Nova Iguaçu, RJ, sendo cultivados nos quintais. 4.05c Vendruscolo e Mentz (2006) relatam que 
as folhas de M. alba são utilizadas em infusões por moradores do bairro Ponta Grossa em Porto 
Alegre, RS. 4.05d Macedo, Oshiiwa e Guarido (2007) citam M. alba como espécie usada para 
fins medicinais por moradores de um bairro do município de Marília, SP. 4.05e Yen et al. (1996, 
p. 1690): “Tocopherol is a natural antioxidant and β-carotene (…). As mentioned above, β-
carotene and α-tocopherol were identified as the major components from mulberry leaves. 
Apparently, the presence of β-carotene and α-tocopherol in mulberry leaves seems to be related 
to their antioxidant activity on prevention of lipid peroxidation”. 4.05f Charunuch et al. (2008, p. 
137) apud (Bose, 1989): “Reports indicate that mulberry (Morus alba L.) especially the leaves 
are palatable, non-toxic and nutritious, containing protein, carbohydrate, calcium, iron, ascorbic 
acid, β-carotene, vitamin B1, folic acid and vitamin D”.

4.06 Morus alba é conhecida por ser hospedeira de um fungo bastante comum para o gênero, porém, 
não foram encontradas informações na bibliografia que assegurem que ataque espécies nativas 
ou de valor.
4.06a No livro “Fungos em plantas no Brasil” (Mendes et al., 1998) citam que o fungo 
Cylindrosporium mori parasita Morus alba causando mancha ferruginosa. 4.06b Fonseca e 
Fonseca (1986, p. 50) cita inúmeras doenças que acometem a espécie:
Podridão violeta da raíz (Helicobacidium mompa); 
Podridão branca da raiz (Rosellinea necatrix); 
Míldio pulverulento da amoreira (Phyllactinia corylea);
Ferrugem da amoreira (Aecidium mori);
Mancha ferruginosa (Cylindrosporium mori);
Bacteriose da amoreira (Pseudomona mori, Bacterium moricolum, Bacterium mori, Bacillus 
cubonianus).

4.07 4.07a Trigo e Fernández (1994, p. 152): “Morus alba ha sido citada como alergógena por Pla 
Dalmau (1961), Stanley & Linskens (1974), Sáenz (1978), Al-Doory et al. (1980), Singh & Babu 
(1980), Lewis et al. (1983), Halse (1984), Domínguez et al. (1984) y Matthiesen et al. (1991). 
Esta especie es ampliamente citada como aerovagante en numerosos estudios aerobiológicos. 
OBS: Temos apenas o trabalho de Trigo e Fernández (1994). 4.07b Tolaba (1996, p. 7): “Dicho 
polen fue reportado como alergógeno”. 4.07c García (2010, p. 121): “Morus alba: la “morera 
blanca” es un árbol dioico, ampliamente cultivado en las calles de Tucumán. Florece a fines de 
invierno antes de dar las hojas y produce una gran cantidad de polen. Representa un porcentaje 
del 5,64% del total. Corresponde al tipo altamente alergénico (H.A)”.

5.01
Não foram encontradas referências. Não foram encontradas informações que assegurem que a 
espécie produz alterações físicas em interações ecológicas. As informações sobre a espécie 
concentram-se no trecho abaixo:
Schmidek (1999, p. 9): “É classificada como sendo uma planta perene, rústica, com facilidade 
de adaptação a diversos tipos de solos, preferindo os mais férteis, aerados e com pH em torno 
de 6,5. Suas raízes atingem profundidades consideráveis, alcançando água em camadas 
subsuperficiais, mesmo na estação seca, permitindo que sua produção não sofra decréscimo 
acentuado nessa época do ano”.

5.02
Não foram encontradas referências. 

5.03 5.03a Fonseca e Fonseca (1986, p. 15): “Para uma boa cultura, o solo deverá ser profundo, 
fértil, drenado, friável, poroso, com boa capacidade de retenção de umidade e leve acidez, com 
pH entre 6,2 e 6,8”. 5.03b Schmidek (1999, p. 7): “A amoreira ainda se caracteriza por ser 
uma planta rústica, perene, precoce, vegetando bem em quase todos os tipos de solo, exceto os 
alagadiços”. 5.03c Dorigan (2004, p. 540): “Dessa forma, a amoreira que é uma planta rústica 
e de raízes profundas, que produz quantidades satisfatórias de matéria seca, mesmo na época 
seca, surge como uma alternativa alimentar interessante. 
Dorigan (2004, p. 540) apud Takahashi (1988): “É pouco exigente quanto a tipos de solo”.
5.03d Agarwal e Kanwar (2006, p. 177): “Morus alba L. a multipurpose agroforestry tree 
belongs to family Moraceae (…). The trees are quite tolerant to drought, pollution and poor soil”.

5.04
5.04a Morus alba, conforme descrição por Lorenzi et al (2003): “É uma árvore caducifólia, 
monoica ou dioica, de 6-12 m de altura”.

5.05
Não foram encontradas referências. 

5.06
5.06a Lorenzi et al. (2003): Árvore

6.01
Não foram encontradas referências. 

6.02
As sementes de Morus alba são viáveis. 6.02a Barnea, Yom-Tov e Friedman, (1991) realizaram 
estudo sobre viabilidade de sementes após passagem pelo trato digestivo de duas espécies de 
aves. Morus alba apresentou maior taxa germinativa após suas sementes serem defecada pelas 
aves frugívoras. 6.02b Suttie (sem data, p. 4): “Seed production: Mulberry produces masses of 
seeds and these are generally easy to harvest and germinate well. The seeds should be removed 
from the ripe fruit as soon as ready (for small quantities careful use of a liquidizer with plenty of 
water will separate seed from pulp). After harvest treatment of seed varies according to region, 
and probably with the different seasons of harvest and sowing. The seed can be dried and stored 
but immediate sowing is often recommended; stratification of M. alba seed in sand for several 
months is sometimes recommended”.



6.03
Há referências de hibridação espontânea com Morus rubra (nativa) nos Estados Unidos e 
ameaçada de extinção no Canadá e outras de manipulação para gerar híbridos com interesse 
produtivo.
6.03a Burgess, K.S., Morgan, M., Deverno, L., & Husband, B. C. (2005): More recently, it has 
become widely naturalized in disturbed areas such as roadsides and the edges of tree lots, along 
with and urban areas in much of North America, where it hybridizes readily with a locally native 
red mulberry (Morus rubra). There is now serious concern for the long-term genetic viability of 
red mulberry because of extensive hybridization in some areas. 6.03b Fonseca, Fonseca e 
Paolieri (1985, p. 267): “Esperou-se pela emissão de pólen (quando as anteras estavam 
maduras), coletando-o no próprio saquinho protetor. Levado ao laboratório e colocado em caixas 
de Petri, o pólen foi, com auxílio de pincel de pêlo de camelo, aplicado nos estigmas das flores 
femininas, polinizando-as. Paralelamente, também foram protegidas as inflorescências femininas 
no campo, efetivando-se a sua polinização da maneira como realizada em laboratório”. 6.03c 
Fonseca e Vencovsky (1981, p. 89): “Atualmente, tem-se dado ênfase à produção de híbridos 
através de trabalhos que estão sendo desenvolvidos há algum tempo em várias partes do 
mundo onde se pratica a sericicultura (...) Na Itália doze variedades e espécies indígenas e 
exóticas de amoreira foram usadas em sete cruzamentos. Os cruzamentos interespecíficos 
ocorreram imediatamente (...)”.

6.04 O gênero não ocorre no Brasil (ref Flora do Brasil - Jardim Botânico do Rio de Janeiro).
6.05

6.05a Mendonça et al. (2010, p. 2): “É uma planta dióica, no entanto, pode-se observar, em 
alguns clones femininos, a presença de flores masculinas e hermafroditas. A propagação da 
amoreira pode ser obtida sexuadamente por sementes ou assexuadamente por enxertia, 
mergulhia e estaquia (...)” 6.05b Fonseca e Fonseca (1986, p. 16): “A propagação da amoreira 
pode ser obtida sexuadamente por sementes ou assexuadamente por enxertia, mergulhia e 
estaquia”. 6.05c Lorenzi et al. (2003): “Flores femininas e masculinas na mesma planta ou em 
plantas separadas”. 6.05d Fonseca, Cuco e Machado (2000, p. 34) apud Ting-Zing te al., 
(1988): “Algumas inflorescências apresentam flores díclinas masculinas (estaminadas) e díclinas 
femininas (pistiladas), outras possuem um ou outro tipo e raras apresentam flores monóclinas, 
ou seja, com estames e pistilos”.

6.06 6.06a Tolaba (1996, p.7): “La polinización es anemófila gracias a un movimiento elástico del 
filamento que permite que el polen sea liberado bruscamente de la antera”.

6.07 6.07a Fonseca e Fonseca (1986, p. 16): “A propagação da amoreira pode ser obtida 
sexuadamente por sementes ou assexuadamente por enxertia, mergulhia e estaquia”.
6.07b Tavares (2005, p. 2) apud Pasqual (2001): “A estaquia é um método de propagação 
vegetativa em que segmentos destacados de uma planta, sob condições adequadas, emitem 
raízes e originam uma nova planta, com características idênticas àquela que lhe deu origem”.

6.08
Não foram encontradas referências. É possível que a espécie se reproduza já no primeiro ano, 
pois apresenta crescimento rápido; por falta de referências específicas adotou-se uma resposta 
conservadora: entre 1 e 4 anos.

7.01 7.01a Fonseca e Fonseca (1986, p. 9): “O fruto, chamado mora ou amora, tecnicamente é uma 
infrutescência, compondo-se de glóbulos carnosos pedunculados que resultam de cada flor 
feminina”.

7.02
É uma espécie amplamente utilizada na arborização urbana de vias públicas. 7.02a Milano, 
(1984) 7.02b Silva et al. (2007) pode acabar sendo dispersa intencionalmente. É utilizada como 
planta medicinal e cultivada em quintais 7.02c Pinto Sobrinho, Guedes-Bruni, Christo (2011). 
Apresenta atrativos como frutos comestíveis, além de ser ornamental. 7.02d Lorenzi et al. 
(2003): “Seus frutos são comestíveis, tanto in natura como em forma de doces e geleias”.

7.03 Na literatura não foram encontradas informações. 7.04a Sabe-se que o táxon não apresenta 
toxicidade (Pereira et al., 2013; Srivastava, 2006).

7.04
A anatomia do fruto, segundo descrição do mesmo, não propicia dispersão anemocórica.
7.04a Tolaba (1996, p. 7): “La dispersión de semillas es ornitócora”. 7.04b Lorenzi et al. 
(2003): “Os frutos são drupas compostas, globosas, de superfície tuberculada ou rugosa, de 1-2 
cm de diâmetro”. 7.04c Fonseca e Fonseca (1986, p. 9): “O fruto, chamado mora ou amora, 
tecnicamente é uma infrutescência, compondo-se de glóbulos carnosos pedunculados que 
resultam de cada flor feminina”.

7.05 7.05a O fruto não apresenta adaptações para dispersão por água, baseando-se na descrição do 
mesmo feita por Lorenzi et al. (2003).

7.06
7.06a Diversos trabalhos já relataram o consumo de frutos do táxon por vertebrados.
Aves – 7.06a De la Peña (2016); 7.06b De la Peña (2011); 7.06c De la Peña; Pensiero (2003); 
7.06d Ibañez (2014); Morcego (Sturnira tildae) – 7.06e Jacomassa (2015)

7.07 7.07a De acordo com a descrição do fruto em Lorenzi et al. (2003) e 7.07b Avila (1985), o 
mesmo não apresenta estruturas que se aderem à pelos e/ou penas.

7.08 7.08a Segundo Barnea, Yom-Tov e Friedman, (1991) Morus alba apresentou maior taxa 
germinativa após suas sementes terem passado pelo trato digestivo de aves frugívoras. 

8.01 8.01a Para o meu TCC (Postay, 2016) contei as sementes presentes em 20 frutos de amora e a 
média foi de 40 sementes por fruto.
8.01b Fonseca e Fonseca (1986, p. 9): “O fruto, chamado mora ou amora, tecnicamente é uma 
infrutescência, compondo-se de glóbulos carnosos pedunculados que resultam de cada flor 
feminina”. 8.01c Suttie (sem data, p. 4): “Seed production: Mulberry produces masses of seeds 
and these are generally easy to harvest and germinate well”.

8.02 8.02a Fonseca e Fonseca (1986, p. 17): “As sementes perdem o seu poder germinativo com 
certa rapidez, devendo ser plantadas logo após obtidos os frutos. Com quatro a cinco meses 
após a colheita, seu poder germinativo é reduzido a 50% ou menos”.

8.03
Não foram encontradas referências. 

8.04
8.04a Fonseca e Fonseca (1986, p. 62) cita os seguintes insetos praga para a amoreira:
Inseto de escama (Pseudaulacaspis pentagona);
Nematóides (Meloidogyne arenaria; Meloidogyne incognita; Meloidogyne javanica);
Tripes da amoreira (Pseudodendrothrips mori);
Ácaro (Tetranychus kanzaway);
Lagarta (Automeris memurae);
Besouros (Heilipus sp. e Bolax flavilineatus);
Formigas (Acromyrmex sp.; Atta capiguara; Atta laevigata).


